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ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Възложител: Община Ковачевци, със седалище и административн адрес на
управление село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, ЕИК 000386694,
представляванa от Васил Кирилов Станимиров в качеството му на кмет
Пълен пощенски адрес: 2450, село Ковачевци, община Ковачевци, област
Перник
Телефон: 0894 567 725,; факс 0894 567 723 ; E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg
Лице за контакти: Бойка Лозанова, 0889 995 954
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Възложител на плана и на екологичната част към него е Община Ковачевци.
Предварителният проект за Общ устройствен план на Община Ковачевци се разработва
от колектив на „Сървей груп“ ЕООД град София на база на спечелена обществена
поръчка. Проектът за ОУП подлежи на задължителна екологична оценка по реда на
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми (ДВ бр.57/ 2004 г, посл.изм.доп ДВ бр.94/2012 г) и попада в обхвата на т. 11.1.
на Приложение №1 към чл. 2, ал. 2, т. 1 към нея. Той очертава рамката за бъдещо
развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за
опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет
Ковачевци. Съобразно с това, както и във връзка с чл. 4, т. 2 на Наредбата, компетентен
орган по ЕО за ОУП на община Ковачевци е Директорът на РИОСВ Перник.
Екологичната оценка представлява нормативно изискваща се част към ОУП на
общината и е изготвена от колектив независими експерти. Разработен е в съответствие с
изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми, Писмо изх. № 29/06.11.2014 година и Становище с изх. №
2216/27.08.2015 година на РИОСВ Перник. С Писмо изх. № 08-00-105 (6)/17.08.2017 г.
компетентният орган преценя, че ОУП няма вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, в
т.ч.птици в защитени зони „Земен” (BG0001012)

и „Ноевци” (BG0002089) на база

подадено Уведомление съгласно Приложение № 1 към

чл.10, ал.1 от Наредбата за

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените
зони
С Писмо изх. № 08-00-105 (8)/23.10.2017 г. РИОСВ Перник приема представеното
задание за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка като отправя
препоръки, които са изпълнени и отразени и дава указания за по-нататъшния ход на
процедурата
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Екологичната оценка съдържа информацията по чл. 86, ал. 3 на ЗООС,
респективно чл.17 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми и в съответствие със степента на детайлност на проекта
на ОУП на община Ковачевци.
Съгласно одобрената от РИОСВ Перник схема за консултации за обхвата и
съдържанието на екологичната оценка по чл. 19 от Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми е поискана информация от
Басейнова дирекция за управление на водите „Западнобеломорски район” с център град
Благоевград, Министерство на енергетиката, Регионална здравна инспекция Перник,
„Водоснабдяване и Канализация" ООД, Перник, „Напоителни системи” ЕАД клон Струма–
Места, район град Перник, „ЧЕЗ Разпределение България” АД, НЕК ЕАД, Национален
институт за паметници на културата София, Държавно горско стопанство Земен,
Българско дружество за защита на птиците и Сдружение „Зелени Балкани”.
Екологична оценка е

разработена от колектив независими експерти, които

отговарят на изискванията, поставени с чл.83 ал.1 и ал. 9 от ЗООС. Съгласно тези
изисквания, към доклада са приложени списък на авторския колектив и писмени
декларации на експертите по чл. 16 от Наредба за условията и реда за извършване
на екологична оценка на планове и програми .
2. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ОБХВАТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН. ВРЪЗКА С
ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАСЕГНАТАТА ТЕРИТОРИЯ
2.1. Цели и задачи на ОУП
Общият устройствен план на община Ковачевци чрез изработване на правила
и нормативи за неговото прилагане при устройството на отделните видове територии и
устройствени зони, има за цел да определи общата структура и преобладаващото
предназначение на териториите на общината, видът и предназначението на техническата
инфраструктура, опазването на околната среда и обектите на недвижимото културно
наследство.
Предварителният проект за ОУП на община Ковачевци дава отговор на
основните устройствени проблеми на общинската територия :
 Създаване на

планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено

развитие на урбанизираните територии и на териториите извън тях, обвързано с
общинския план за развитие, Областна стратегия за развитие на област Перник 2014 2020 г., Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране (СЗРП) за
периода 2014-2020 г.;
 Определяне насоките за териториалното развитие на урбанизираните
територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените
територии с оглед постигане на оптимална териториална структура;
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 Проучване възможностите за създаване на устройствени условия за
превръщането на община Ковачевци в привлекателен район за отдих и туризъм, като се
използват наличните ресурси за развитие на лечебен, планински и екологичен туризъм;
 Проучване възможностите за създаване на устройствени зони за масов
отдих край водни площи и в лесопаркова среда;
 Търсене на възможности

земите по § 4 на ЗСПЗЗ да се оформят като

вилни устройствени зони;
 Определяне

границите и /или/ охранителните зони на защитените

територии на недвижимото културно наследство и ненамеса в защитените зони,
предназначени за опазване на биологичното разнообразие;
 Определяне разположението на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура на територията на общината, връзките му с териториите на съседните
общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение след
съгласуване с Агенция „Пътна инфраструктура” и Изпълнителната агенция "Железопътна
администрация" от Възложителя;
 Идентифициране

на

нарушените

територии

(за

възстановяване

и

рекултивация на кариери, рудници, свлачища, срутища и други райони на територията на
община Ковачевци след съгласуване с Министерството на регионалното развитие и
благоустройство;
 Отразяване

и

опазване

на

санитарно-охранителни

зони

около

водоизточниците и съоръженията, определени по реда на Закона за водите, за опазване
на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди от замърсяване и
други вредни влияния;
 Определяне устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им
предназначение и да осигури опазването на недвижимото културно наследство;
 Съобразяване с предвижданията на заварените ПУП, одобрени до датата
на на разрешението на Общинския съвет за изработване на проект за общ устройствен
план;
 Определяне правила и нормативи за прилагане на устройствения план
съобразно местните и регионални характеристики на общината, както и специфични
правила и нормативи към него.
 Изработване на

специализирана устройствена схема за развитие на

туризма в общината;
 Определане на подходяща локализация за изграждане на нови средства за
подслон с туристически приемни места.
Следвайки нормативните изисквания, Общият устройствен план на община
Ковачевци съдържа мотивирани проектни решения за:
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Структура

на

територията

–

устройствените

зони

за

обитаване,

производство, рекреация, природозащита, природо-възстановяване, комуникация и
инфраструктура.
Строителните граници, в т.ч. и терените за ново селищно развитие, при
отчитане собствеността, ограничителите и стимулаторите за териториално развитие.
Строителните зони, границите им, начинът на застрояване и основни
параметри на застрояване (интензивност, плътност, височина и др.)
Главната и обслужваща улична мрежа.
Трасетата и обектите на инженерната инфраструктура.
Защитените архитектурни, културни и др.зони и обекти - паметници на
културата.
Обектите за обществено обслужване от система "образование", "култура",
"здравеопазване", "спорт", култура и др., които се изграждат със средствата на общината
и държавата и са от особена важност за общината.
Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта
и качествата на околната среда.
Ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на селищата,
прилежащите квартали и крайселищната територия.
Мероприятия за устойчивост на социално-икономическото развитие и
съпътствуващите ги устройствени условия.
Разчети за баланса на територията и други важни териториални показатели.
Зоните с висока концентрация на обекти от обслужващия сектор със
стопанско предназначение.
По същество, това са основните задачи на Общия устройствен план, от които
произтичат определени изисквания за спешно решаване на възлови проблеми в
настоящото развитие на селищата от общината.
ОУП на община Ковачевци се разразработва за перспективен срок от 20
години, т.е. планов хоризонт 2035 година, а урбанистичната хипотеза – с времеви
хоризонт - 2040 г.
Задачите на ОУП допринасят за пълна реализация на визията за развитие на
ткериторията в посока на „Просперираща община с модерно селско стопанство,
преработвателна промишленост, спокойно място за живеене, чиста околна среда и
възможности за развитие на младите хора».
2.2. Етапи, обем, съдържание, вид и начин на представяне на ОУП
Общият устройствен план на община Ковачевци се разработва в две фази:
 Първа фаза– Опорен план и изработване на Предварителен проект;
 Втора фаза – Окончателен проект.
Предварителният проект на ОУП съдържа текстови и графични материали.
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Текстовите материали към ОУП съдържат раздели за:
 регионални проблеми;
 социално-икономически

условия,

проблеми

социално-икономическо

развитие:
 обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния фонд,
структура на собствеността, видове (типове) пространствени структури на обитаване,
технико-икономически характеристики на видовете (типовете) обитаване;
 техническа инфраструктура: трасета и съоръжения, технически параметри
на електроснабдителната, водоснабдителната, канализационната, далекосъобщителната
мрежи, пътна мрежа (класификация, състояние), големи структурни обекти, покритие на
територията на общината с комуникационни системи, пречистване на отпадъчните води,
сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за отпадъци;
 социалната

инфраструктура:

(образование,

здравеопазване,

култура,

комунални дейности), развитие на социалната база, приоритети за реализация;
 отдих и туризъм;
 eкологично състояние, екологични условия: прогноза за въздействия върху
околната среда от социално-икономическото и пространственото развитие и мероприятия
за подобряване на средата;
 пространствено развитие: основно предназначение на териториите, режими
на устройство и параметри за натоварването им, развитие на урбанизираните територии
и на техническата инфраструктура;
 правила и нормативи за прилагане на ОУП, които включват условията, при
които може да се изменя планът, задължителните изисквания към подробните
устройствени планове (ПУП), допустимите натоварвания на териториите и др.
Графичните материали към предварителния проект на ОУП са основни и
допълнителни. Основните графични материали на предварителния проект ще съдържат:
 Общ устройствен план на община Ковачевци в мащаб М 1:25 000,
изработен върху данни от кадастрална, топографски, специализирани и други карти,
карта на възстановената собственост в цифров и растерен вид, с отразено бъдещото
развитие и устройството на териториите, включващо:
-

режим за устройство и строителните граници на урбанизираните територии:

населени места, групови и единични паметници на културата, промишлени комплекси и
други селищни образувания;
-

земеделски земи, в които не се допуска промяна на предназначението им, и

останалите земи, в които това е допустимо;
-

горски територии (гори и земи от горския фонд), в които не се допуска

промяна на предназначението им, и останалите територии, в които това е допустимо;
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-

територии

със

специфични

характеристики

(резервати,

национални

паркове, природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове,
защитени местности, паметници на културата, гробищни паркове, минерални извори,
калонаходища и др.);
-

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

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

водни площи и течения - реки, езера, напоителни и отводнителни канали...;

-

елементи на транспортната техническа инфраструктура – пътна мрежа по

класове, железопътни линии, спирки;
-

елементи

на

инженерната

инфраструктура

-

електропроводи,

далекосъобщителни мрежи, водопроводи, канализационни колектори, и съоръженията
към тях (електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води,
понижителни и разпределителни станции и др.);
 Схеми в М 1:50 000 за:
- Транспортна инфраструктура;
- Инженерна инфраструктура – транспортна мрежи и съоръжения на
Електроснабдяване, ВиК;
- Недвижими културни ценности;
- Собственост;
- Бонитетни категории на земеделските земи.
 Допълнителни графични материали: други карти, схеми, графики и фотоси
по преценка на изпълнителя с цел изясняване на проектното решение.
Окончателният проект на ОУП ще съдържа текстовите и графичните
материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на
експертните

съвети,

проведените

обществени

обсъждания

и

становищата

на

заинтересуваните централни и териториални администрации.
Текстовите материали към окончателния ОУП ще съдържат:
~ Доклад за изпълнение на препоръките съобразно решенията на експертните
съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните
централни и териториални администрации.
~ Текстовия материал от предварителния проект на ОУП, допълнен и
коригиран в частите, към които има препоръки.
Графичните материали към окончателния проект на ОУП, трябва да
съдържат ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на община Ковачевци в мащаб от М 1:25 000,
коригиран и допълнен съобразно решенията на експертните съвети, проведените
обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални
администрации.
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2.3.Териториален обхват на предварителния проект за ОУПО и кратка
характеристика на устройваната територия
Община Ковачевци попада в Югозападния район за планиране в съостава на
2

област Перник. Разположена в западната част на България на площ от 139.1 км и заема
5.8 % от територията на Пернишка област.
Община Ковачевци включва общо 10 населени места, обединени в 4 кметства.
Постоянното население към 01.02. 2011 г. /последното преброяване/ наброява
1600 души /таблица 2.3.1./
Таблица 2.3.1. Постоянно население на община Ковачевци към 01.02.2011 г. по населени
места с площ на съответното землище
Населено място
Ковачевци

Население
/към 01.02. 2011 г./
235

Площ на землището
2
/km /
9,812

Егълница

201

17,381

Калище

336

28,604

Косача

121

13,344

Лобош

205

17,043

Ракиловци

66

12.771

Светля

125

9,377

Сирищник

260

20,106

Слатино

10

9,642

Чепино

41

6.865

1600

144,945

Съгласно Наредба № 14 от 01.04.2003 г. за определяне на населените места в
селски и планински райони, издадена от министъра на земеделието и горите и министъра
на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 35 от 16.04.2003 г. община
Ковачевци е определена като община от обхвата на селските и планинските райони в
България. Съгласно Националната стратегия за пространствено развитие 2013-2025 г. и
Областната стратегия за развитие на област Перник за периода 2014 – 2020 г, Ковачевци
попада в 5-то йерархично ниво (категоризация на центровете в България) като село с
микрорегионално значение.
Релефът има планински и полупланински характер като част от ридовете са
превърнати в пасища. Устройваната територия е част от западния дял на Стара плана и
Радомирската котловина. Средната надморска височина е в границите 640-1200 м.
Равнинно-хълмистия комплекс обхваща долините на реките Струма, Светля и Косматица,
около селата Калище, Лобош, Егълница и Ковачевци.
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2.4.

Съществуващи и проектни елементи на предварителния проект за

Общ устройствен план. Баланс на територията
Изходният материал за изготвяне на баланса е взет от .zem файловете за
територията на общината, официално получен от Министерство на земеделието.
Таблица 2.4.1. Сравнение между съществуващите и проектни елементи по вид територия
/баланс на територията/
ТЕРИТОРИАЛЕН ЕЛЕМЕНТ

ПЛОЩ НА

ПЛОЩ НА

СЪЩЕСТВУВАЩИ

ПРОЕКТНИ

ЕЛЕМЕНТИ

ЕЛЕМЕНТИ

ха

ха

%

%

ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Жилищни функции

745.32

5.14

775.06

5.35

Обществено-обслужващи функции

7.23

0.05

7.23

0.05

Производствени дейности

8.90

0.06

15.53

0.11

Складови дейности

6.08

0.04

10.08

0.07

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони

11.51

0.08

21.39

0.15

Озеленяване, паркове и градини

15.70

0.11

19.23

0.13

Спорт и атракции

17.80

0.12

26.84

0.19

2.73

0.02

2.73

0.02

Земеделски територии, в т.ч.:

7823.66

53.97

7760.95

53.54

обработваеми земи - ниви

2887.19

19.92

2866.12

19.77

99.59

0.69

98.05

0.68

115.20

0.79

115.13

0.79

др. земи (в т.ч. мери и пасища, ливади и др.)

4721.68

32.57

4681.65

32.30

Горски територии, в т.ч.:

5115.52

35.29

5115.41

35.29

гори

4989.88

34.42

4989.77

34.42

др. горски

125.64

0.87

125.64

0.87

Водни площи

662.53

4.57

662.53

4.57

Транспорт и комуникации

66.70

0.46

66.70

0.46

Техническа инфраструктура

11.92

0.08

11.92

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Комунално обслужване и стопанство

обработваеми земи - трайни насаждения
необработваеми земи

Територии за добив на полезни изкопаеми
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ОБЩА ПЛОЩ

14495.60

100.00

14495.60

100.00

462,76

3.19

462,76

3.19

0.8

0.01

0.8

0.01

0

0.00

0

0.00

18.03

0.12

18.03

0.12

3.39

0.02

3.39

0.02

0

0.00

0

0.00

21.42

0.15

21.42

0.15

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
А. Територии за природозащита
Б. Защитени територии за опазване на КИН
В. Територии с особена териториалноустройствена
защита
Г. Територии за възстановяване и рекултивация
Д. Територии с активни и потенциални свлачища и
срутища
Е. Други нарушени територии
Ж. ОБЩА ПЛОЩ по т. Г, Д, Е с отчитане на
припокриването

Предварителният проект за ОУП на община Ковачевци въвежда правилата и
нормативи,

разработени в съответствие с 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.
Таблица 2.4.2. Устройствени зони и режими
плътност на
застрояване

интензивност

площ

(%)

на застрояв.

(%)

1,5

40

1.0-2.0

20-50

0.8

50

ВИДОВЕ ЗОНИ
Ж

озеленена

ЖИЛИЩНА ЗОНА
Жилищна нискоетажна зона със

Жм

свободно или свързано
застрояване в индивидуални

60

парцели
П

ПРОИЗВОДСТВЕНИ територии

Пп

Предимно-производствена зона

50-80

Територии за рекреационни

О

дейности
Ов

Вилна зона

40

 Жилищна нискоетажна зона със свободно или свързано застрояване в
индивидуални парцели (Жм) - Жилищни терени с малки височина и интензивност на
застрояване в територията на община Ковачевци, където застрояването е в обособени
урегулирани поземлени имоти. Начинът на застрояване е свободно застрояване или
свързано в два съседни имота и се определя с виза за проектиране по чл. 140, ал. 5 на
ЗУТ.

14

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


Пп - преобладаващо предимно производствена зона. Застрояват се с

производствени,

складови, административни,

търговски

и обслужващи

сгради и

съоръжения. Не се допускат производства с вредни отделяния. Допуска се изграждане на
жилищни сгради и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионално-технически училища,
професионални бази и сгради на научно-експериментални бази към предприятията при
спазване на хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.
 Вилни зони (Ов) - Обхващат съществуващите вилни зони, предвидени да
получат статут на вилни зони и да се уплътнят в компактни терени, където това е
възможно. Освен вилни сгради в отделни урегулирани поземлени имоти във вилните
зони могат да се разполагат и магазини и заведения за хранене; сгради за социални,
здравни, културни, спортни и други обслужващи дейности; малки семейни хотели;
сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; бензиностанции и
газостанции.
3.
ОКОЛНАТА

ТЕКУЩО
СРЕДА,

СЪСТОЯНИЕ

НА

КОМПОНЕНТИТЕ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО

И

ФАКТОРИТЕ

НАСЛЕДСТВО

И

НА

ТЯХНОТО

ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА
3.1. Атмосферен въздух
3.1.1. Климатична характеристика
По класификацията, ползвана от Национален институт по метеорология и
хидрология към БАН, тя попада в умерено-континенталната климатична област, в
климатичния район на високите полета на Предбалканска подобласт (фиг. 3.1.1.1.).

Фигура 3.1.1.1. Климатична области в България.
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Според Обкинския план за развитие на община Ковачевци 2014-2020 година
дълбоко разчлененият и хълмист характер на релефа, както и надморската височина
играят важна роля за формирането на климата в общината. Поради разликата в
надморската височина се наблюдават два вида климат – умерено-континентален и
планински. Климатът в най-ниските части на общината със средна надморска височина
около 735 м се отнася към умерено-континенталната област. В по високите части до 1150
м надморска височина той преминава в планински.
3.1.2. Състояние на атмосферния въздух
Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в
приземния слой, съгласно чл. 4 (1) от Закона за чистотата на атмосферния въздух, са
концентрациите на:
 суспендирани частици;
 фини прахови частици;


азотен диоксид и/или азотни оксиди;

 олово (аерозол);
 полициклични ароматни въглеводороди;


бензен;

 въглероден оксид;
 тежки метали - кадмий, никел и живак;
 озон;


серен диоксид;

 арсен
Съгласно утвърденият от Министъра на околната среда и водите списък на
районите за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), област
Перник е в РОУКАВ-Югозападен. ИАОС, съгласувано с РИОСВ – Перник, е преценила,
че община Ковачевци не е сред районите, в които нивата на един или няколко
замърсители

превишават установените

норми

и/или

нормите

плюс определени

допустими отклонения от тях и на устройваната територия няма обособен стационарен
пункт за мониторинг на атмосферния въздух от Националната система за наблюдение,
контрол и информация върху състоянието на околната среда.
В последните години няма данни за превишения на пределнодопустимите
концентрации и прагови стойноси, заложени в законодателството.
По принцип за страната основните източници на емисии в приземния
атмосферен слой са в секторите:


Промишленост;



Транспорт;



Отопление (битови и обществени източници);

16

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


Депа, кариери, хвостохранилища, насипища и др.;



Строителни дейности.

На

устройваната

територия

липсват

крупни

промишлени

източници

на

замърсяване на атмосферния въздух. Дeйстващите са много по-малки и не внасят
реални промени в качеството на приземния атмосферен слой в района.
Както и в цялата страна, транспортът има значителен дял в замърсяването на
въздуха с прах, оловни аерозоли, въглеродни оксиди, въглероден диоксид и в по-малка
степен, ФПЧ10. Въглеродният диоксид не се определя като замърсител, по отношение на
КАВ, но в същото време емисиите му се явяват основен показател във въведените
екологични стандарти. За запрашаемостта и съдържанието на фини прахови частици във
въздуха, съществено допринасят износени улични настилки, недостатъчното прилагане
на комунални дейност, свързано с недостига на средства за развитие на модерно и
ефективно комунално стопанство. Вредните емисии от транспорт зависят най-вече от
типа на превозните средства, които се използват (съотношението леки коли/тежкотоварни
и автобуси), вида на използваното гориво (бензин, дизел, газ), интензивността на трафика
и състоянието на пътната мрежа. Емисиите се изхвърлят неравномерно, както в рамките
на денонощието, така и през дните от седмицата и сезоните, но събирането на точна и
надеждна информация е изключително трудно и до момента няма практика да се
извършва.
По тази причина, решаващо влияние имат изчислените максимални емисии за
един час за съответната пътна отсечка, или улица, в рамките на денонощието. Найвисоките нива са в интервала 16-20 ч., а най-ниските между 0-6 часа.
Допълнително негативно влияние има влошеното качество на улична и пътна
настилка и качеството на хигиенизиране на населените места. Част от местните пътища
са с компрометирана настилка и в недоброто състояние, което води до завишени нива на
вредни емисии от МПС.
През територията на община Ковачевци преминава отсечка с дължина 6.532
км от VІ-та ж.п. линия (І-ва категория) София – Гюешево, на която са изградени две
спирки – Егълница и Калище. Ежедневно преминават 4 бързи влака, 10 пътнически и два
товарни. Натоварването предполата също известно запрашаване и отделяне на
вредности.
До този момент не е правена преценка на влиянието на автобусните
извънградските и товарни превози. Независимо от това може да се обобщи, че
подвижните източници на емисии оказват малко значимо отрицателно въздействие върху
качеството на атмосферния въздух в населените места, но като източник би следвало да
е на особено внимание на общинската администрация, която трябва да използва
оптимални решения по организацията на транспорта в населените места.
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Значим източник на емисии за изследваната територия са отоплителните
инсталации

в

бита,

но

няма

точна

информация.

При

изгарянето

на

масово

употребяваните в домакинството твърди горива емисиите са с ниска височина и ниска
емисионна температура. Най-неблагоприятни са зимните месеци, когато има случаи на
температурни инверсии, мъгли и облачност. Това създава неприятна обстановка, найвече през ранните сутрешни и късните вечерни часове на денонощието.
Болшинството атмосферни замърсители – олово, тежки метали, арсен,
полициклични ароматни въглеводороди са значително под съответните пределно
допустими концентрации в района и няма данни за наличие на трайни тенденции към
повишаване на съдържанието им в атмосферния въздух.
За Община Ковачевци няма данни, които да показват системно замърсяване на
въздуха, изразено с наднормени концентрации на вредни газове и прах. Поради липса на
крупни източници на емисии, атмосферният въздух в района може да се окачестви като
незамърсен и с добро качество.
3.2. Повърхностни и подземни води
3.2.1. Повърхностни води
Реките в разглеждания район са част от Беломорския водоносен басейн.
Общината е разположена по поречието на река Струма и е част от Западнобеломорски
район за управление на водите с център град Благоевград, обхващащ водосборните
области на реките Струма, Места и Доспат. Според типологията на повърхностните води
на територията се идентифицират два типа водни тела (таблица 3.2.1.1.).
Таблица 3.2.1.1. Типологията на повърхностните води на територията на община
Ковачевци
Описание на водното

Код

тяло

Код на

Тип

Типа

Дължина на

Водос

реките (km)

борна

/Площ на

площ,
2

р. Светля от изворите

BG4ST900R

до яз. Пчелина

011

р. Струма от яз.

BG4ST900R

Пчелина до

012

R5

Полупланин

язовира (км )

(km2)

27,02

185,26

9,18

74,75

9,85

51,73

ски тип реки
R5

Полупланинск
и тип реки

вливането на р.
Треклянска
р. Оролачка

BG4ST900R

(Косматица) от яз.

015

R5

Полупланинск
и тип реки

Извор до вливане в р.
Струма
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р. Конска (от кота 840

BG4ST900R

м.) с десния си приток

1005

R5

Полупланинск

39,45

255,24

и тип реки

р. Селска до вливане
в р. Струма
р. Струма от вливане

BG4ST900R

на р. Конска до яз.

006

R5

Полупланинск



9,35

105,76

и тип реки

Пчелина

р. Треклянска с левия

BG4ST800R

R5

Полупланинск

си приток р. Явор от

016

и тип реки

BG4ST900L1 L13

Средни и

010

малки

75,54

528,49

5,21

57,12

изворите до вливане в
р. Струма
ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА

полупланинск
и язовири

Като силномодифицирано е потвърдено BG4ST900L1010.
Всички ПВТ на територията на общината имат натиск от дифузни източници –
селско стопанство.
Контролът върху състоянието на повърхностните и подземни води е организиран
в рамките на Националната система за мониторинг на околната среда /НСМОС/. Мрежата
за мониторинг на повърхностните води включва мониторингови пунктове, в които се
извършва измерване и анализ на показателите, които са необходими за оценка на
състоянието за отделните елементите за качество и определяне на екологичното и
химично състояние на повърхностните водни тела. На територията на Община Ковачевци
има един пункт за контролен мониторинг с код BG4ST00681MS090 - р. Треклянска преди
устие. На повърхностните водни тела, попадащи на разглежданата територия, има шест
пункта за оперативен мониторинг, като част от тях са извън територията на общината.
Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в два класа –
добро и лошо.

Химично състояние
добро
лошо
Таблица 3.2.1.2. Химичното състояние на повърхностните водни тела на територията на
община Ковачевци
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Водно тяло, код,

типоло Oценка по
гия

р. Светля от изворите

Обща оценка Оценка по
специф.

Обща

Оценка на

оценка на

химичното

биолог.

по физико-

елементи за

химични

качество

показатели

ли

2

2

U

2

U

3

3

G

3

U

3

3

F

3

U

3

3

U

3

U

3

3

U

3

U

2

2

U

2

U

4

4

F

4

U

замърсите ЕС/ЕП

състояние

R5

до яз. Пчелина
BG4ST900R011
р. Струма от яз.

R5

Пчелина до вливането
на р. Треклянска,
BG4ST900R012
р. Оролачка

R5

(Косматица) от яз.
Извор до вливане в р.
Струма, BG4ST900R015
р. Конска (от кота 840

R5

м.) с десния си приток
р. Селска до вливане в
р. Струма
BG4ST900R1005
р. Струма от вливане на

R5

р. Конска до яз.
Пчелина
BG4ST900R006
р. Треклянска с левия

R5

си приток р. Явор от
изворите до вливане в
р. Струма
BG4ST800R016
ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА
BG4ST900L1010

L13

Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет класа:
много добро, добро, умерено, лошо и много лошо, които се изобразяват с показаните
цветове:

много добро

ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ
добро
умерено
лошо

много лошо
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Таблица 3.2.1.3. Обща оценка на екологично състояние/потенциал и химично състояние
на повърхностните водни тела съгласно Регионален доклад 2016 година
Код

Водно тяло

Типоло

Оценка на

Оценка на

Обща

Оценка на

гия

екологичното

химичното

оценка на

химичното

състояние/

състояние в

екологичн

състояние

потенциал в

ПУРБ

ото

за 2016г.

ПУРБ

2016-2021г.

състояние/

2016-2021г.

потенциал
за 2016г

р. Светля от

BG4ST900R0

изворите до яз.

11

R5

Пчелина

няма данни
добро

неизвестно

добро

от

състояние

състояние

състояние мониторинг
за 2016г.

р. Струма от яз.

BG4ST900R0

Пчелина до

12

R5

вливането на р.

умерено

неизвестно

умерено

добро

състояние

състояние

състояние състояние

Треклянска
р. Оролачка

BG4ST900R0

(Косматица) от

15

R5

яз. Извор до
вливане в р.

няма данни
умерен

неизвестно

умерено

от

потенциал

състояние

състояние мониторинг
за 2016 г.

Струма
р. Конска (от

BG4ST900R1

кота 840 м.) с

005

R5
няма данни

десния си приток

добро

неизвестно

добро

р. Селска до

състояние

състояние

състояние мониторинг

вливане в р.

от
за 2016 г.

Струма
р. Струма от

BG4ST900R0

вливане на р.

06

R5

Конска до яз.

умерено

неизвестно

лошо

добро

състояние

състояние

състояние състояние

Пчелина
р. Треклянска с

BG4ST800R0

левия си приток

16

R5
няма данни

р. Явор от

добро

неизвестно

добро

изворите до

състояние

състояние

състояние мониторинг

вливане в р.

от
за 2016 г.

Струма
ЯЗОВИР

BG4ST900L1

ПЧЕЛИНА

010

L13

лош потенциал

неизвестно

умерен

добро

състояние

потенциал състояние
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Замърсителите на водите могат да бъдат:
точкови



източници

-

канализационни

системи

от населени

места,

заустващи без пречиствателни станции. На територията на разглеждания устройствен
план има една ПСОВ;


Дифузни източници:

- от земеделски дейности;
- от населени места без изградена канализация;
- изпускания от материали и съоръжения в неканализирани райони;
- инцидентни разливи.
Допълнително, като източници на дифузно замърсяване с недостатъчно
уточнени параметри и величина, са автомобилен и железопътен транспорт, както и
дейности свързани с поддръжката на транспорта, нерегламентирани сметища за твърди
битови отпадъци и сметища, хвостохранилища и последици от приключила минна дейност.
Населените места без изградени канализационни системи, както и населените
места, от канализациите на които има значителни течове, по експертно мнение, са
определени като един от най-значителните източници на дифузно замърсяване. Като
основни вещества замърсители, с произход от населените места са различните форми на
азот и фосфор, както и общото органично натоварване, отразено по БПК5.
Животновъдството, както и дейностите по компостиране и използване на
органичен тор са друг основен източник на дифузно замърсяване. Като основни вещества
замърсители с произход от дейности, свързани с животновъдство са общото натоварване
по азот и фосфор.
Повърхностните водни тела на територията на общината, при които след
прилагане на съответните критерии е идентифициран значим натиск от точков източник зауствания на битови отпадъчни води са описани подробно в таблицата. Трябва да се
отбележи, че част от натиска върху ПВТ е формиран извън територията на общината.
Таблица 3.2.1.4. Повърхностните водни тела с идентифициран значим натиск от точков
източник - зауствания на битови отпадъчни води.

Точков източник
Зауствания на ГПСОВ

Критерии

Код на водно тяло

Влошено състояние

BG4ST900R011

под 2000 е.ж.

Име на водно тяло
р. Светля от изворите
до яз. Пчелина

Зауствания на ГПСОВ

Превишения

на

BG4ST900R006

р. Струма от вливане

над 10000 е.ж.

разтворен О2, Общ N,

на р. Конска до яз.

Общ P

Пчелина
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Зауствания

на

ГКМ

Влошено състояние

BG4ST900R012

р.

под 2000 е.ж.

Струма

от

Пчелина
вливането

яз.
до

на

р.

Треклянска
Зауствания
между

на

2000

ГКМ

е.ж.

и

10000 е.ж.

Над

2000 е.

пречистване

ж.

без

или

BG4ST900R1005

р. Конска (от кота 840

с

m) с десния си приток

механично пречистване

р. Селска до вливане
в р. Струма

Зауствания

на

ГКМ

над 10000 е.ж.

Над

2000 е. ж. без

пречистване

или

BG4ST900R006

р. Струма от вливане

с

на р. Конска до яз.

механично пречистване
Зауствания

на

промишлени

Превишения
разтворен

предприятия

с

БПК5,

на

рН,
ХПК,

р. Селска до вливане

(без тези включени в

вещества,

ЕРИПЗ

за

електропроводимост,

на

мазнини,

сулфати,

хлориди,

общ

аквакултури)

р. Конска (от кота 840
m) с десния си приток

неразтворени

отглеждане

BG4ST900R1005

кислород,

Разрешително по ЗВ
и

Пчелина

в р. Струма

органичен въглерод

На територията на община Ковачевци няма данни за замърсяването от точкови
индустриални емитери, които с отпадъчните си води емитират приоритетни и
приоритетно опасни вещества както и специфични замърсители във водни обекти.
Няма

данни

за

потенциално

повлияни

участъци

от

дифузно

замърсяване

от

селскостопански източници.
Различните

видове

натиск

оказват

специфично

въздействие

върху

повърхностните води. Това въздействие се изразява в негативна промяна на различните
параметри на състоянието на водното тяло и влошаване на качеството на водната
екосистема. Информацията, получена от програмите за мониторинг на води се използва
за оценка на степента на въздействие на натиска върху водните тела, за оценка на
екологичното и химично състояние на повърхностните водни тела, за оценка на
количественото и химично състояние на подземните водни тела.
Оценката на риска за повърхностните водни тела в ЗБР да не постигнат
заложените за тях цели е определена съгласно общ Подход за оценка на екологичното
състояние и екологичния потенциал на повърхностните водни тела в Р България и
подход за оценка на химично състояние.
Оценката е в три степени: в риск, вероятно в риск и не в риск, като „вероятно в
риск” се включват повърхностни водни тела, за които няма достатъчно информация.
Таблица 3.2.1.4. Оценка на риска за повърхностните водни тела
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Водно

Код

тяло

р. Светля от изворите до
яз. Пчелина

Обща

Оценка на

Обща

значим

оценка

риска по

оценка

натиск

ЕС/ЕП

ЕС и ХС

на риска

да

2

U

не е в риск

в риск

да

3

U

в риск

в риск

да

3

U

в риск

в риск

да

3

U

в риск

в риск

да

3

U

в риск

в риск

Оценка
на ХС

BG4ST900R
011

р. Струма от яз. Пчелина
до вливането на р.

Установен

BG4ST900R
012

Треклянска
р. Оролачка (Косматица) от BG4ST900R
яз. Извор до вливане в р.

015

Струма
р. Конска (от кота 840 м.) с

BG4ST900R

десния си приток р. Селска 1005
до вливане в р. Струма
р. Струма от вливане на р.
Конска до яз. Пчелина

BG4ST900R
006

р. Треклянска с левия си

BG4ST800R

приток р. Явор от изворите 016

не е в

до вливане в р. Струма
ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА

не

2

U

не е в риск

риск

не

4

U

в риск

в риск

BG4ST900L
1010

3.2.2. Подземни води.
Устройваната територия попада в Рило-Родопската хидрогеоложка област,
Рилопирински район и Междинна област – Средногорски район, Краищиден район и
Осоговски район.
В ПУРБ (2010 -2015 г.) са идентифицирани 39 броя подземни водни тела на
територията на Западнобеломорски район за басейново управление, като 5 от тях
попадат на територията на община Ковачевци.
Таблица 3.2.2.1. Идентифицирани подземни водни тела на територията на на община
Ковачевци.
Тип на водното тяло
Водни тела в алувиалните отложения

Код на ПВТ
BG4G00000Q007

на реките
Водни тела в грабеновидни депресии

Наименование
Порови води в кватернер

-

Радомир-Брезник
BG4G00000N015

Порови води в неоген - БрезникЗемен
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Водни тела с пукнатинни води

BG4G0001Pg138

Порово-пукнатинни
палеогенски
комплекс

на

води

в

седиментен
Бобовдолска

и

Кюстендилска котловина
Водни тела с пукнатинни води

BG4G001PtPz027

Пукнатинни води във ВерилаВитошки блок

Водни тела в райони с карстови

BG4G001T2T3029

Пукнатинно-карстови

басейни, разположени в територии с
разпространение

на

води

в

Еловдолски карстов басейн

пукнатинни

колектори

Всички подземните водни тела попадащи на територията на общината имат
натиск от дифузни източници - селско стопанство и населени места без изградена
канализация, а три - BG4G001PtPz027, BG4G001T2T3029 и BG4G00001Pg138 са с натиск
от дифузни източници – мини.
От риск оценка за химичното състояние на ПВТ на територията на общината са
определени две подземни водни тела с обща оценка на риска по химично състояние - в
риск, а именно ПВТ Порови води в кватернер - Радомир-Брезник с код BG4G00000Q007
и ПВТ Порови води в неоген - Брезник-Земен с код BG4G00000N015. За останалите ПВТ
общата оценка на риска по химично състояние - не в риск.
От риск оценка за количествено състояние на ПВТ на територията на общината
е определено едно подземно водно тяло с окончателна оценка на риска по количествено
състояние - в риск, а именно ПВТ Порови води в кватернер - Радомир-Брезник с код
BG4G00000Q007. За останалите ПВТ общата оценка на риска по количествено състояние
- не в риск. Съгласно Програмата за мониторинг на количественото състояние на ПВТ
/Приложение 4.2.1.2.а./ на територията на Община Ковачевци няма мониторингов пункт
за контрол на количеството на подземните води. Липсва и мониторингов пункт за контрол
на химичното състояние на подземните води.
Общата оценка на състоянието на ПВТ е направена, като са съпоставени
крайните оценки за химичното и количествено състояние на ПВТ.
По-лошата от двете оценки е определяща и водеща за цялостната оценка на
състоянието на всяко подземно водно тяло (таблица 3.2.2.2.).
Таблица 3.2.2.2. Общата оценка на състоянието на подземните водни тела
Код

BG4G000000Q007

Име

Порови води в кватернер - Радомир-

Оценка

на

Оценка на

Обща

химично

колич.със

оценка на

състояние

тояние

с-нието

добро

добро

добро

Брезник
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BG4G000000N015

Порови води в неоген - Брезник-

добро

добро

добро

добро

добро

добро

добро

добро

добро

добро

добро

добро

Земен
BG4G00001Pg138

Порово-пукнатинни

води

в

палеогенски седиментен комплекс на
Бобовдолска

и

Кюстендилска

котловина
BG4G001PtPz027

Пукнатинни води във Верила-Витошки
блок

BG4G001T2T3029

Пукнатинно-карстови

води

в

Еловдолски карстов басейн

3.2.3. Зони за защита на водите
Съгласно Регистър на питейните повърхностни водни тела в Западнобеломорски
район като зони за защита на водите на територията на община Ковачевци няма
определена зона. От Регистър на питейните подземни водни тела в Западнобеломорски
като зони за защита на водите на територията на община Ковачевци са определени пет
водни тела.От Регистър на питейните подземни водни тела в Западнобеломорски район
като зони за защита на водите на територията на община Ковачевци са определени пет
водни тела.
Таблица 3.2.3.1. Зони за защита на водите на територията на община Ковачевци
по Регистър на питейните подземни водни тела в Западнобеломорски
Код на подземно

Код на зона

водно тяло

Обща
Име на подземно водно тяло

площ,
(кв.км.)

BG4DGW000000N015

BG4G000000N015

Неоген - Брезник-Земен

104,73

BG4DGW000000Q007

BG4G000000Q007

Кватернер - Радомир-Брезник

350,27

Порови

води

в

палеогенски

седиментен

комплекс на Бобовдолска и Кюстендилска
BG4DGW00001PG138

BG4G00001Pg138

котловина

595,18

BG4DGW001PTPZ027

BG4G001PtPz027

Пукнатинни води във Верила-Витошки блок

1282,31

Пукнатинно-карстови води в Еловдолски
BG4DGW001T2T3029

BG4G001T2T3029

карстов басейн

530,68

На територията на общината попадат следните санитарно-охранителни зони
по мисъла на чл. 119, ал. 4, т. 2 от Закона за водите:
 Санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец „Църковниче”, с.
Лобош, община Ковачевци, област Перник за питейно-битово водоснабдяване на с.
Лобош община Ковачевци, област Перник, определена със Заповед СОС 192/16,12,2011
издадена от Директора на БД”ЗБР”.
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 Санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец „ТК - 1”, с. Сирищник,
община Ковачевци, област Перник за питейно-битово водоснабдяване на национален
детски екологичен комплекс в землището на с. Ковачевци, община Ковачевци, област
Перник, за която БД”ЗБР” води процедура за определяне на зоната.
 Санитарно-охранителна зона около шахтов кладенец „ШК - 1”, с. Ковачевци,
община Ковачевци, област Перник за питейно-битово водоснабдяване на с. Ковачевци,
община Ковачевци, област Перник, за която БД”ЗБР” води процедура за определяне на
зоната.
 Санитарно-охранителна зона около сондажен кладенец „Над ТКЗС”, с.
Чепино, община Ковачевци, област Перник за питейно-битово водоснабдяване на с.
Чепино община Ковачевци, област Перник, за която БД”ЗБР” води процедура за
определяне на зоната.
В басейна на р. Струма няма определени водни обекти, определени като води
за рекреация, включително определените като зони за къпане съгласно Директива
76/160/ЕИО.
Съгласно Регистър на чувствителните зони в повърхностните водни обекти в
ЗБР за БУ на територията на община Ковачевци има две зони, чувствителни към
биогенни елементи, определени като чувствителни съгласно Директива 91/271/ЕИО.
Таблица 3.2.3.2. Зони, определени като чувствителни към биогенни елементи съгласно
Директива 91/271/ЕИО.
начало

край

р. Струма, от изворите

р. Струма, до вливането й в яз. "Пчелина"

яз. "Пчелина"

Повърхностни водни тела
BG4ST900R003,
BG4ST900R006
BG4ST900L1010

Районът не попада в уязвима зона, съгласно ДИРЕКТИВА 91/676/ЕИО и не
попада в списъка на местообитанията на стопански ценни видове риба, определени въз
основа на Заповед № РД 09-152/09.03.2015г на Министъра на земеделието и храните.
На територията на община Ковачевци има обявена една зона по Натура 2000
във връзка с Директивата за местообитанията: Земен с код BG00010127:
– водно тяло р. Треклянска с левия си приток р. Явор от изворите до вливане в
р. Струма- BG4ST800R016;
– водно тяло с име на водното тяло и код: ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА BG4ST900L1010;
– водно тяло с име на водното тяло и код: р. Струма от яз. Пчелина до
вливането на р. Треклянска - BG4ST900R012;
– водно тяло с име на водното тяло и код: р. Оролачка (Косматица) от яз. Извор
до вливане в р. Струма - BG4ST900R015;
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На територията на община Ковачевци има една зона по „Натура 2000”, обявени
съгласно Директива 79/409/ЕИО за съхранението на дивите птици „Ноевци”:
– водно тяло р. Светля от изворите до яз. Пчелина - BG4ST900R011;
– водно тяло р. Конска (от кота 840 м.) с десния си приток р. Селска до вливане
в р. Струма - BG4ST900R1005;
– водно тяло р. Струма от вливането на р. Конска до яз. Пчелина BG4ST900R006;
3.2.4. Водоснабдяване на територията и съществуващ начин на третиране
на отпадъчните води.
3.2.4.1. Водоснабдяване
Населението на общината е обхванато над 97.4 % с улични водопроводни
мрежи. Водоснабдяването на селищата е от съществуващи подземни водоизточници
(каптажи и шахтови кладенци) които са разпределени твърде неравномерно. Изключение
прави село Слатино, за което няма изградени водоснабдителна мрежа и съоръжения.
Водоснабдяването му се осъществява от собствени водоизточници, намиращи се в
имотите на живущите в тях. Стопанисването и поддръжката на водоснабдителна система в
община Ковачевци се осъществява от „ВиК“ ООД – гр.Перник.
В Община Ковачевци няма промишлени предприятия, които да ползват питейни
и промишлени води. Поради продължителното засушаване през последните години
дебитът на съществуващите водоизточници значително намалява. Проблемно е
водоснабдяването от 2 до 6 месеца годишно, което поражда дискомфорт сред население
на общината и особено през летния период сред летуващите в почивните бази.
Водоизточниците и резервоари за населените места са:
1.

с. Чепино–водохващане „Манастира”, НР №1 с V=120м³,

Наличния

източник на вода може да задоволи нуждите на населението, ако се изгради по голям
резервоар.
2.

с. Светля – водохващане „Извора”, каптаж „Горна бахча 1”, каптаж „Горна

бахча 2”, НР №2 „Извора” с V=70м³, НР №3 „Горна бахча” с V=60м³, Наличните източници
задоволяват потребностите на населеното място.
3.

с. Сирищник – 6 броя каптажи, събирателен резервоар, НР №4 „Вранкино” с

V=150м³, НР №5 с V=100м³, Наличните източници задоволяват потребностите на
населеното място.
4.

с. Ковачевци – 2 броя шахтови кладенци, НР №6 „Китка” с V=400м³, НР №7

с V=100м³, Наличните източници задоволяват потребностите на населеното място
5.

с. Ракеловци – от резервоар №6 „Китка”, Наличните източници не

задоволяват потребностите– необходимост от по голям резервоар.
6.

с. Косача – 2 броя каптажи, 2 броя шахтови кладенци, черпателен

резервоар с ПС, НР №8 „Трещеница” с V=180м³ и НР №9 „Махала Стойкови” с V=280м³,
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Наличните източници не задоволяват потребностите на населеното място.
7.

с. Лобош – шахтов кладенец-стопански двор, НР №10 „Лозище” с V=120м³,

Наличните източници задоволяват потребностите на населеното място – необходимост
от по голям резервоар
8.

с. Калище – тръбен кладенец „Църковниче”, НР №11 „Ридо” с V=180м³,

9.

с. Егълница – каптаж, тръбен кладенец, помпена станция „Лаката”, НР №12

„Араклийска” с V=180м³, НР №13 „Беловска махала” с V=100м³. Наличните източници не
задоволяват потребностите на населеното място.
Само 4 от водоизточниците са с актуални разрешителни за водоползване,
издадени от Басейнова дирекция на Западнобеломорски район. На вход населени места
не са монтирани водомери за измерване на подадените водни количества. В границите
на Община Ковачевци попадат следните зони за защита на водите по смисъла на член
119а, ал.1, т.5 от Закона за водите:
-

Санитарно-охранителна зона около шахтов кладенец „ШК-1“, с. Ковачевци

за питейно-битово водоснабдяване на с.Ковачевци за която Басейнова дирекция ЗБР
води процедура за определяне на зоната.
-

Санитарно-охранителна

зона

около

тръбен

кладенец

„ТК-1“,

с.

Сирищник,община Ковачевци, за питейно-битово водоснабдяване на Национален детски
екологичен комплекс в землище на с. Ковачевци, за която Басейнова дирекция ЗБР води
процедура за определяне на зоната.
-

Санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец „Църковниче“, с.Л

обош за питейно-битово водоснабдяване на с.Лобош, определена със заповед № СОСС192/16.12.2011 издадена от Директора на БД ЗБР.
-

Санитарно-охранителна зона около сондажен кладенец „Над ТКЗС“,

с.Чепино, за която БД ЗБР води процедурата на определяне на зоната.
Основният

проблем,

свързан

с

водоснабдяването

на

населението,

е

състоянието на водопроводната мрежа. Вътрешната водопроводна мрежа във всички
населени места е изградена предимно от азбестоциментни, стоманени и поцинковани
тръби, които са силно амортизирани и са причина за чести аварии и нарушаване на
водоподаването към консуматорите. Довеждащите водопроводи от съществуващите
водоизточници до резервоарите и от резервоарите до улична мрежа

са изградени

главно от азбесоциментови и стоманени тръби, с изтекъл срок на годност. Поради това
по-голямата част от тях са в недобро експлоатационно състояние, често аварират, което
води до загуби на вода и увеличени експлоатационни разходи.
В общината не е извършвана реконструкция на водопроводната мрежа с цел
намаляване на загубите. (Извършена е подмяна на водопроводната мрежа на половината
от с. Ковачевци, за останалата част се търси финансиране, за да се въведе обекта в
експлоатация).
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На територията на община Ковачевци няма пречиствателна станция за питейна
вода експлоатирана от ВиК ЕООД гр.Перник. Съоръженията за дезинфекция на водата с
хлорен агент са стари и не обезопасени както за експлоатационния персонал, така и за
околното пространство. Внасянето на дезинфектанта не се извършва пропорционално на
преминалото водно количество и не се прецизира количеството му в съответствие с
количеството на остатъчния хлор във водата. Не се обезпечава контактно време за
въздействие на дезинфектанта върху водата. Следва да се изградят резервоари с обем
осигуряващ 30 минути време престой по максимално часов разход, където да се
провежда обеззаразяването и тогава, вече третираната вода да се подава в
разпределителната мрежа.
Поради необходимостта от големи инвестиции за реконструкция на мрежите в
общ. Ковачевци, изграждането може да става поетапно в краткосрочен, средносрочен и
дългосрочен

период.

Необходимо

водопроводна мрежа, да бъдат

да

се

извърши

реконструкция

на

външната

монтирани водомерни възли на вход на наслените

места., подмяната на селищните водопроводни системи, реконструкция и модернизация
на съществуващите водоеми и помпени станции, изграждане на алтернативни
водоизточници, повишаване на енергийната ефективност, съвременни съоръжение за
дезинфекция с автоматизация, учредяване и изграждане на СОЗ на водоизточниците и
да се извърши геодезическо заснемане на трасетата на съществуващите довеждащи
водопроводи

и

съоръженията

към

тях,

както

и

точното

местоположение

на

съществуващите водоизточници.
3.2.4.2. Канализационна мрежа
Проблемите и факторите, свързани с качеството на подземните води
произтичат главно от неизградени и намиращи се в лошо състояние канализационни
системи, липса на ПСОВ по населените места и наличие на нерегламентирани сметища.
Съществуващите канализационни системи /с изключение на с. Ковачевци/ се заустват без
пречистване в повърхностни водни обекти, което от своя страна води до увеличаване
товарът на замърсяване на повърхностните водопроводници. В населените места без
канализационна система отпадъчните води се заустват в подземни хоризонти /попивни
кладенци/, което от своя страна води до увеличаване товарът на замърсяване на
подземните води. Наложително е изграждането на канализационни мрежи по селата на
територията на Общината и реконструкция на съществуващата, изградена от бетонови
тръби.
3.2.4.3. Пречистване на битови отпадъчни води от населени места
Пречиствателната станция за битови отпадъчнии води от селата Ковачевци и
Сирищник е пусната в експлоатация през 1982 година. Проектирана е със Qср.ден. = 121.0
м3/ден и Qмакс.час = 50.4 м3/час.
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Технологичната схема на пречистване е механично пречистване, биологично
пречистване, обеззаразяване на водата и третиране на утайките.
В момента станцията не в добро техническо състояние.
Към ОУП относно частта водоснабдяване и канализация на територията и
съществуващ начин на третиране на отпадъчните води не са разработени следните
аспекти:
- Да предвиди възможност за нови водоизточници с цел осигуряване на
стабилно водоснабдяване на населените места.
Да се предвидят варианти за пречистване на водите за питейно-битово

-

водоснабдяване с цел осигуряване на качествено водоснабдяване.
-

Да предвиди учредяване и изграждане на СОЗ на водоизточниците

-

Да се разработят варианти за пречистване на битовите отпадъчни води на

всички населени места – самостоятелно за всяко населено място или пречиствателна
станция за няколко населени места.
Да се разработи по-детайлно частта за пречиствателна станция за

-

отпадъчни води (ПСОВ) в гр. Ковачевци.
3.2.5. Оценка на риска от наводнения
Обособената територия на община Ковачевци не попада в райони със
значителен потенциален риск от наводнения по чл.5 от Директивата за наводненията,
които са утвъдени със Заповед № РД 746//01.10.2013 г., на Министъра на околната среда
и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за Водите. Съглано обзорната карта на
районите със значителен потенциален риск от наводнение на територията на
Западнобеломорски район за басейново управление на водите и от списъка на
определени райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 146г, ал. 2 от
Закона за Водите в Западнобеломорски район за управление на водите територията на
община Ковачевци не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения.
В Програма от мерки за ЗБР за предотвратяване на наводненията за община
Ковачевци няма предвидени конкретни мерки.
3.2.6. Цели и мерки за повърхностни и подземни води и зони за защита
3.2.6.1. Повърхностни води
Таблица 3.2.6.1. Цели за опазване на околната среда за екологично състояние по
повърхностни водни тела на територията на общината
Водно тяло

р. Светля от изворите до яз.
Пчелина

Код

BG4ST900R011

Типол

екопогично

ЦЕЛ за екологично

огия

състояние

състояние

R5

добро

опазване на доброто

състояние

състояние

и

предотвратяване
влошаването
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р. Струма от яз. Пчелина до

BG4ST900R012

R5

вливането на р. Треклянска

умерен

постигане

на

добър

потенциал

потенциал

за

показатели

с

отклонения
р. Оролачка (Косматица) от

BG4ST900R015

R5

яз. Извор до вливане в р.

умерен

постигане

потенциал

потенциал

за

показатели

с

Струма

на

добър

отклонения
р. Конска (от кота 840 м.) с

BG4ST900R100

десния си приток р. Селска

55

R5

умерено

постигане на добро с-

състояние

ие за показатели с

до вливане в р. Струма
р. Струма от вливане на р.

отклонения
BG4ST900R006

R5

Конска до яз. Пчелина

умерено

постигане

на

добър

състояние

потенциал

за

показатели

с

отклонения
р. Треклянска с левия си

BG4ST800R016

R5

приток р. Явор от изворите

добро

опазване на доброто

състояние

състояние и

до вливане в р. Струма

предотвратяване
влошаването

ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА

BG4ST900L101

L13

0

лош

постигане на умерен

потенциал

потенциал

за

показатели

с

отклонения

Таблица 3.2.6.2. Цели за опазване на околната среда за химично състояние по
повърхностни водни тела на територията на община Ковачевци
Описание на водното тяло

Код

Типол

Химично

Елементи за качество,

огия

състояние

с отклонения от
доброто химично
състояние

р. Светля от изворите до яз.

BG4ST900R011

R5

неизвестно

Пчелина
р. Струма от яз. Пчелина до

постигане на добро
химично състояние



BG4ST

вливането на р. Треклянска

900R012

р. Оролачка (Косматица) от

BG4ST900R015

R5

неизвестно

постигане на добро
химично състояние

R5

неизвестно

яз. Извор до вливане в р.

постигане на добро
химично състояние

Струма
р. Конска (от кота 840 м.) с

BG4ST900R100

десния си приток р. Селска

55

R5

неизвестно

постигане на добро
химично състояние

до вливане в р. Струма
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р. Струма от вливане на р.

BG4ST900R006

R5

неизвестно

Конска до яз. Пчелина
р. Треклянска с левия си

постигане на добро
химично състояние

BG4ST800R016

R5

неизвестно

приток р. Явор от изворите

постигане на добро
химично състояние

до вливане в р. Струма
ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА

BG4ST900L101

L13

неизвестно

0

постигане на добро
химично състояние

Таблица 3.2.6.3. Мерки за постигане на целите по повърхностни водни тела
Код на

Наименование на мярка

водно

Действия за изпълнение на

Отговорен за

мярката

изпълнението

Общини

тяло
BG4ST800

Намаляване на дифузното

Изпълнение на проекти за закриване

R016

замърсяване от отпадъци

на общинските депа за битови

от населени места

отпадъци, които не отговарят на
нормативните изисквания, съгласно
Приложение 3 към Националния
каталог от мерки

Възстановяване на

Възстановяване на целевите рибни

Собственик/

целевите рибни видове за

видове за опазване в ЗЗ

оператор на

опазване в ЗЗ

съоръжението

Възстановяване на

Възстановяване на целевите рибни

Собственик/

целевите рибни видове за

видове за опазване в ЗЗ

оператор на

опазване в ЗЗ

съоръжението

Премахване на налични

Премахване на налични сметища на

сметища на брега и в

брега и в коритото на реката, с цел

коритото на реката, с цел

подобряване състоянието на

подобряване състоянието

природното местообитание 3140

Общини

на прир.местообитание
3140
BG4ST900

Осигуряване на събиране,

Изпълнение на проекти за

МОСВ, НЕК,

R006

отвеждане и пречистване

изграждане, реконструкция или

НС

на отпадъчни води на

модернизация на канализационна

населените места

система вкл. ГПСОВ, определени за
конкретните агломерации с над 2000
е ж., съгласно Приложение № 2 към
Националния каталог от мерки

Намаляване на

Прилагане на приетите правила за

Земеделски

замърсяването с нитрати

добра земеделска практика извън

стопани

от земеделски източници

нитратно уязвими зони
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Оптимизиране на управлението на
Осигуряване на

водите

екологичния отток

водностопанските
деривациите,

на
за

ВиК

язовирите,
системи

и

осигуряване

на

водни количества за екологичен отток
и постигане на ДЕС/ДЕП

BG4ST900

Намаляване на дифузното

Изпълнение на проекти за закриване

замърсяване от отпадъци

на общинските депа за битови

от населени места

отпадъци, които не отговарят на

R011

Общини

нормативните изисквания, съгласно
приложение 3 към Националния
каталог от мерки
Намаляване на дифузното

Изпълнение на проекти за закриване

замърсяване от отпадъци

на общинските депа за битови

от населени места

отпадъци, които не отговарят на

Общини

нормативните изисквания, съгласно
приложение 3 към Националния
каталог от мерки
Разработване на програми

Разработване на програми за

BG4ST900

за ограничаване и

ограничаване и ликвидиране на

R012

ликвидиране на

замърсяването в чувствителните зони

МЗХ, БД

замърсяването в
чувствителните зони
Изпълнение на

Изпълнение на процедурата по

Собственик/опе

процедурата по

преразглеждане на издадените

ратор на

преразглеждане на

разрешителни за водовземане от

съоръжението,

издадените разрешителни

повърхностни води

БД

Осигуряване на

Осигуряване на минимално-

БД

екологичния отток

допустимия отток в реките след

за водовземане от
повърхностни води

съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока
Възстановяване на

Възстановяване на целевите рибни

Собственик/

целевите рибни видове за

видове за опазване в ЗЗ

оператор на

опазване в ЗЗ

съоръжението

Премахване на налични

Премахване на налични сметища на

сметища на брега и в

брега и в коритото на реката, с цел

коритото на реката, с цел

подобряване състоянието на

подобряване състоянието

природното местообитание 3140

Общини

34

Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Ковачевци
на природното
местообитание 3140
Възстановяване и защита

Проучване на речното дъно и

на речните брегове и

прилагане на мерки за

речното корито от ерозия

възстановяване на естественото му

БД

състояние
Намаляване на

Прилагане на приетите правила за

Земеделски

замърсяването с нитрати

добра земеделска практика извън

стопани

от земеделски източници

нитратно уязвими зони

BG4ST900R0 Осигуряване на
15
екологичния отток

Осигуряване на минимално-

Собственик/опе

допустимия отток в реките след

ратор на

съоръжения за водовземане или

съоръжението,

регулиране на оттока

БД

Изпълнение на

Изпълнение на процедурата по

БД

процедурата по

преразглеждане на издадените

преразглеждане на

разрешителни за водовземане от

издадените разрешителни

повърхностни води

за водовземане от ПВ
BG4ST900R1 Осигуряване на събиране,

Изпълнение на проекти за

005

отвеждане и пречистване

изграждане, реконструкция или

на отпадъчни води на

модернизация на канализационна

населените места

система вкл.ГПСОВ, определени за

Общини

конкретните агломерации с над 2000
е ж., съгласно Приложение № 2 към
Националния каталог от мерки
Намаляване на дифузното

Изпълнение на проекти за закриване

замърсяване от отпадъци

на общинските депа за битови

от населени места

отпадъци, които не отговарят на

Общини

нормативните изисквания, съгласно
Приложение 3 към Националния
каталог от мерки
Изменение или

Изменение или прекратяване на

прекратяване на разр. за

разрешителни за заустване на

заустване на отп.води,

производствени отпадъчни води, в

врезултат от

резултат от преразглеждането им.

БД

преразглеждането им.
Намаляване на

Прилагане на приетите правила за

Земеделски

замърсяването с нитрати

добра земеделска практика извън

стопани

от земеделски източници

нитратно уязвими зони
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Изпълнение на

Изпълнение на процедурата по

процедурата по

преразглеждане на издадените

преразглеждане на

разрешителни за водовземане от

издадените разрешителни

повърхностни води

БД

за водовземане от
повърхностни води
Проучване за установяване

Провеждане на проучвателен

на замърсяване на

мониторинг за установяване

повърхностни и подземни

източниците на натиск при

води

установено влошаване на

БД

състоянието на водното тяло и
неустановен източник на този натиск

Проучване за установяване

Проучване разпространението на

на замърсяване на

инвазивни биологични видове и

повърхностни и подземни

тяхното въздействие върху

води

екологичното състояние (потенциал)

BG4ST900

на водните тела и природозащитния

L1010

статус на защитените зони по Натура

МОСВ, БД

2000
Оптимизиране на

Монтиране на устройства за

Собственик/опе

водовземането с цел

повишаване съдържанието на

ратор на

недопускане влошаване на

разтворен кислород в преработени

съоръжението,

състоянието на водите

води

БД

Намаляване и

Разработване на методи за анализ на

БД, ИАОС

предотвратяване на

приоритетни вещества в седименти (

замърсяването с устойчиви

№ 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21,

органични

26, 28 и 30) и в биота ( № 5, 15, 16, 17,

замърсители/приоритетни

21, 28, 30, 34, 35, 37, 43 и 44) от

вещества

Наредбата за стандартите за
качество на околната среда за
приоритетни вещества и някои други
замърсители, приета с ПМС № 256 от
1.11.2010 г., изм. и доп., ДВ бр. 97 от
11.12.2015 г.

Намаляване и

Разработване на методи за анализ на

предотвратяване на

приоритетни вещества във води (за

замърсяването с устойчиви

№ 5, 7, 12, 13, 19, 30) и на

органични

допълнените 11 ПВ (№ 34, 35, 36, 38,

БД, ИАОС
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замърсители/приоритетни

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45) от

вещества

Наредбата за стандартите за
качество на околната среда за
приоритетни вещества и някои други
замърсители, приета с ПМС № 256 от
1.11.2010 г., изм. и доп., ДВ бр. 97 от
11.12.2015 г.

Ограничаване на

Завършване на инвентаризацията на

замърсяването на

емисиите, заустванията и загубите на

повърхностните води

приоритетни и приоритетно опасни

БД

вещества

BG4ST900

Осигуряване на измерване



на количеството

след съоръжения за водовземане от

повърхностните води

повърхностни води и/или съоръжения

L1010

Контрол на оттока в участъка

МЗХ, НС

за регулиране на оттока
Осигуряване на

Оптимизиране на управлението на

Собственик/опе

екологичния отток

водите на язовирите,

ратор на

водностопанските системи и

съоръжението,

деривациите, за осигуряване на

БД

водни количества за екологичен отток
и постигане на ДЕС/ДЕП
Изпълнение на

Изпълнение на процедурата по

процедурата по

преразглеждане на издадените

преразглеждане на

разрешителни за водовземане от

издадените разрешителни

повърхностни води

БД

за водовземане от
повърхностни води
Преразглеждане на

Преразглеждане на разрешителното

разрешителното за

за водовземане с условие за

водовземане с условие за

изграждане на пречиствателно

изграждане на

съоръжение за водите за ВЕЦ

МОСВ, БД

пречиствателно
съоръжение за водите за
ВЕЦ

3.2.6.2. Подземни води
Целите за опазване на околната среда на подземните води са насочени към
всяко ПВТ за постигане на добро химично и добро количествено състояние.
По-важни мерки за постигане на целите са: Подобряване на мониторинга на
количественото

състояние

на

подземните

води;

Подобряване

на

контрола

на
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разрешителните за водовземане от подземни води; Подобряване на управлението на
количественото състояние на подземните води; Намаляване на замърсяването с нитрати
от земеделски източници; Опазване на количественото състояние на подземните води;
Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места;
По-важни действия за изпълнение на мярките са: Изграждане на нови пунктове за
мониторинг на подземни води; Извършване на проверки за установяване на незаконно
черпене на подземни води; Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение
на торове; Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните
съоръжения са изградени без изискващото се разрешително; Преобразуване на
обработваеми площи във временни ливади; обучение на земеделските стопани за
прилагане на добрите земеделски практики.; Събиране на актуална информация за
местоположението и текущото състоянието на складове за пестициди.; събиране на
информация за нерагламентираните сметища.; мерки за забрани и ограничения

в

защитени и незащине подземни водни тела; Учредяване и Изгражданена СОЗ.;
3.2.6.3. Зони за защита на водите
Всички повърхностни водни тела на територията на ЗБР, предназначени за
питейно–битово водоснабдяване, са оценени в „добро състояние” по отношение на целта
на определяне на зоните. За тях екологичната цел е поддържане на доброто състояние и
опазване от влошаване.
За зоните, свързани с местообитанията, както и за защитените зони за птици в
обхвата на ЗБР, не са определяни специфични екологични цели. Екологичната цел за
зоните за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване е
поддържане и предотвратяване влошаване на състоянието на подземните води за пиене.
3.3. Земни недра и минерално разнообразие
Според геоложката карта на България, скалният състав в района е
сравнително еднообразен, както по вид, така и по принадлежност към различните
геоложки формации. Морфоструктурата е изградена главно през Мезозоя (Триас и Юра).
От Палеозойската група са застъпени системите Силур и Карбон. Характерни са
формациите от мезозойски седименти с ясно изразена диагенеза и тектонично влияние.
Представена е от алтерниращи пясъчници, конгломерати, глинести шисти, мергели и
варовици.
Землищата на селата Ковачевци, Ракиловци и Лобош лежат върху различно
нюансирани пясъчници - тъмно синкави, ръждиви и червени със сравнително слаба
структура, като на места са излезли и мергели. Варовиците от системата Триас са
разпространени в землището на село Светля.Карбонатните скали формират хумуснокарбонатни почви, а седиментните са лесноподатливи на ерозионни процеси и това води
до наличието на голяма площ ерозирани месторастения.
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3.4. Почви и земеползване.
Почвено-географското

райониране

на

България

(по

Нинов,1997)

поставя

територията на община в Средиземноморска почвена област, Балканско-Средиземноморска
почвена почвена подобласт, Софиско-Краищенска провинция (фиг.3.4.1.1.).

Фигура 3.4.1.1. Почвено-географското райониране на България (по Нинов,1997).
По Атлас на почвите в България, 1998 – Приложение №2, районът попада в
Южнобългарската ксеротермална зона, Среднобългарска подзона на канелените горски
площи и смолниците. Почвената покривка на ниските варовити планини в района е тънка,
на места напълно ерозирала, представена главно от излужени канелени горски почви и
рендзини (хумусно-карбонатни) (Николов & Йорданова, 1997).
Оценката за почвите, изведена в Доклад за състоянието на околната среда на
територията на РИОСВ Перник, в т.ч и тези в община Ковачевци, е че са в добро
екологично състояние по отношение на замърсяване с тежки метали, металоиди и
устойчиви

органични

замърсители

(полиароматни

въглеводороди,

полихлрирани

бифенили и хлорорганични пестициди).
Към утвърдената годишна програма за почвен мониторинг – I и I I ниво, 2016 г.
за РИОСВ Перник в общината няма определени пунктове.
Като цяло през последните години все повече се налага тенденцията за
намаляване на замърсяването на почвите.
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Липсват нарушавания на земите и почвите от добивната промишленост .Няма данни за замърсяване с негодни за употреба препарати за растителна
защита. Ня територията на общината няма складове и Б-Б кубове за съхранение на за
съхраняване на препарати за растителна защита. Основният натиск по отношение на
запасеността на почвите с биогенни елементи идва от селското стопанство и поспециално от небалансираната употреба на торове в миналото. През последните години
се отчита стабилизиране на потреблението на горове и продукти за растителна защита в
нива, които не будят притеснения относно въздействията върху околната среда и в
количества, многократно по-малки от употребяваните в края на миналия век.
Териториите за възстановяване и рекултивация в ОУП запазват своята площ от
опорния план - 18.03 ха

или 0.12 % от общинската територия, с което се дава

устройствена възможност общината да реализира вижданията си и проекти за
рекултивация върху инвентаризирани земи с нарушен почвен профил. В т.ч. приоритетно
място следва да заеме рекултивацията на имот с идентификатор 37513.0.434 в
землището на село Ковачевци,

махала „Тодорина”, използван години наред като

общкинско депо за битови отпадъци, отпадъци и строителни отпадъци
Теренът е отреден за депо с Решение на ОбС № 26/1979 г. при условията на
действащото

тогава

законодателстгво

и

изисквания.

Към

настоящия

момент

използването му е прекратено и е извършено заравняване и запръстяване на
изполваната площ от 5 дка /общо 12 дка за имота/. Имотът все още е държавна
собственост, което възпрепятства юридически предприемането и реализацията на проект
за техническа и биологична рекултивация. Наличието на асфалтов път благоприятства
нерегламентираното и инцидентно изхвърляне на отпадъци в близост.
В изтеклия период общината е реализирала проекти за възстановяване

и

рекултивация и на земи с нарушен почвен профил след предписания на РИОСВ Перник,
каквито са имоти с идентификатори 43918.0.86 и 43918.0.87 в землището на село Лобош
с обща площ 1,3 ха, които следва да отпаднат от заложените за програмния период.
В устройваната територия липсват данни за значими площи, замърсени с вредни
вещества или отпадъци. Замърсяванията с нефтопродукти са изключително ограничени и
са вследствие локални аварийни разливи и инциденти .
Липсват сериозни проблеми по отношение на почвената ерозия, данни за
вкисляване на почвите и площи, замърсени с вредни вещества или отпадъци. Получават се
малки локални замърсявания главно с органични остатъци, при преработката на земеделска
продукция; строителни отпадъци, изхвърляни нерегламентирано и битови – около населените
места и крайпътните пространства.
Характеристиката на поземления ресурс на общината е един от факторите, оказващ
влияние върху развитието на селското стопанство.
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По предоставените ни данни от Областна дирекция „Земеделие” Перник за
последните 3 години основни отглеждани култури са житни и картофи.
Според най-новата и актуална информация, предоставена ни от Областна
дирекция „Земеделие” Перник при МЗХ при консултациите по реда на чл.19 от Наредбата
за екологична оценка, площите от баланса на земите към 20.07.2017 година се
разпределят по следния начин:


За нуждите на селското стопанство - 188839 имота с обща площ 74 965 дка;



За нуждите на горското стопанство – 3 541 имота с обща площ 50 272 дка;
Разпределениетио на територията по землища представихме в Таблица 2.3.1.
По опорен план земеделските територии са 7 823.66 ха или 53.97 % от

територията на общината, от които 2887.19 ха обработваеми земи – ниви /19.92 %/, 99.59
ха трайни насаждения /0.69 %/, 4721.68 ха / 32.57 %/ мери и пасища, ливади и други
земи. Необработваеми са 115.20 ха /0.79 %/.
ОУП отрежда 7 760.95 ха за земеделските територии или 53.54 % от територията
на общината, от които 2866.12 ха обработваеми земи – ниви (19.77 %).
Налице са малки разминавания в данните за настоящия статус на земите,
резултат на динамиката на информацията за площите, актуална на времето на изготвяне
на Предварителния проект. Следва да бъдат уточнени с ОД „Земеделие” и прецизирани
при изготвянето на Окончателния проект за Общ устройствен план.
3.5. Биологично разнообразие, елементи на националната екологична мрежа
3.5.1. Биогеографска характеристика на района
Изследвания район попада в Планински биогеографски район, КраищенскоКонявски подрайон /Бл. Груев, Б. Кузманов; 1994/ (фигура 3.5.1. ).

Фигура 3.5.1. Биогеографски райони и подрайони /Бл. Груев,Б.Кузманов; 1994/.
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3.5.2. Растителен свят. Характеристика на състоянието.
Последното и най-подробно ботанико-географско райониране на България е
предложено от Бондев през 1997 г., според което районът попада в Европейска
широколистна горска област, Илирийска провинция, заемаща главно планинските
територии. В изграждането на растителната покривка участват освен европейски и
евроазиатски флорни елементи и над 100 български ендемични растения.

Фигура 3.5.2.1. Геоботаническо райониране на България по Бондев, 1997 г.
Релефът на устройваната територия има планински и полупланински характер
като част от ридовете са превърнати в пасища. Устройваната територия е част от
западния дял на Стара плана и Радомирската котловина. Част от землищата на
селата Егълница и Калище са заети от склоновете на Конявска планина . Средната
надморска височина е в границите 640-1200 м. Равнинно-хълмистия комплекс обхваща
долините на реките Струма, Светля и Косматица, около селата Калище, Лобош, и
Ковачевци. Горски територии в община Ковачевци заемат 5115.52 ха /35.29 % от общата
й територия/ като преобладава държавната собственост в тях.
Общата площ на горите и голите горски площи, подлежащи на залесяване, по
Опорен план е 50.25 кв.км. При това положение лесистостта на общината е 34.6 %.
Стопанисват се от ТП „Държавно горско стопанство- Земен. Общо за стопанството
средната лесистност е 46.8%, а следната възраст на горите 46 години. По опорен план
горите заемат 4 989.88 ха или 34.42 % от общинската територия. Запазват се изцяло в
ОУП.
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Според най-новата и актуална информация, предоставена ни от Областна
дирекция „Земеделие” Перник при МЗХ при консултациите по реда на чл.19 от Наредбата
за екологична оценка, към 20.07.2017 година в баланса на земите в общината за нуждите
на горското стопанство са обособени 3 541 имота с обща площ 50 272 дка
Горите

с

естествен

произход

са

доминирани

от

характерните

за

геоботаническия район и височинните растителни пояси широколистни листопадни
видове - цер (Quercus ceris), зимен дъб /горун/ (Quercus petraea), благун (Quercus
frainetto).

Разпространени

са

още

обикновен

бук

(Fagus

sylvatica),

обикновен габър (Carpinus betulus), трепетлика /осика/ (Populus tremula), мъждрян
(Fraxinus ornus), брекиня (Sorbus torminalis), космат дъб (Quercus pubescens), джанка
(Prunus cerasifera),

воден габър (Ostrya carpinifolia), дива европейска круша (Pyrus

communis subsp. Pyraster), клен (Acer campestre), сребролистна липа (Tilia tomentosa),
шестил (Acer platanoides), планински ясен (Fraxinus excelsior), му̀ кина (Sorbus aria), дива
череша (Prunus avium), киселица(Malus sylvestris)...и др. Деградирали горски площи се
заемат от келяв габър (Carpinus orientalis) и драка (Paliurus spina-christi).
В поречията на реките се развиват черна елша (Alnus glutinosa), бяла върба
(Salix alba), ива козя върба (Salix caprea). Срещат се лианите бръшлян (Hedera helix),
дива тиква (Bryonia alba), обикновен повет (Clematis vitalba).
Иглолистните култури са предимно от бял бор (Pinus silvestris) и черен бор
(Pinus nigra), ограничено зелена дугласка (Pseudotsuga menziesii Franco subsp. menziesii) .
На места боровете са се натурализирали и се възобновяват в съседните голи площи.
В горските масиви се създават и култури от бяла акация (Robinia pseudoacacia)
и малки площи с обикновен орех (Juglans regia), червен дъб (Quercus rubra)...
Храстовата растителност включва обикновен дрян (Cornus mas), глог
(Crataegus monogyna), шипка (Rosa canina), къпина (р.Rubus), малина (Rubus idaeus),
турска леска (Corylus colurna), обикновена леска (Corylus avellana), синя хвойна (Juniperus
communis), драка (Paliurus spina-christi), смрадлика (Cotinus coggygria), люляк (Syringa
vulgaris), трънка (Prunus spinosa), ирга (Amelanchier ovalis). ..
Вероятни за района са редица редки и защитени растителни видове освен
цитираните за биогеографската единица.
Тревният етаж в горите включва горска ливадина (Poa nemoralis), мъжка папрат
(Dryopteris

filix-mas),

лечебна

иглика

(Primula

veris),

горска

млечка

(Euphorbia

amygdaloides), истинска гнездовка (Neottia nidus-avis), пурпурен пренантес (Prenanthes
purpurea), стенна салата (Mycelis muralis), обикновен здравец (Geranium macrorrhizum),
обикновена женска папрат (Athyrium filix-femina), мъжка папрат (Dryopteris filix-mas),
разнолистна власатка (Festuca heterophylla), форстерова светлика (Luzula forsteri),
влакнеста къпина (Rubus hirtus), европейска дебрянка (Sanicula europaea), бръшлян
(Hedera helix), зловонен здравец (Geranium robertianum) и др.
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За откритите пространства по литературни данни се срещат или са вероятни
бял равнец (Achillea millefolium), жълт равнец (Achillea clupeolata), полски ацинос (Аcinos
arvensis), обикновена полевица (Agrostis capillaries), жълт лук (Allium flavum), мускатов лук
(Allium

moschatum),

скален

лук

(Allium

saxatile),

лисича

опашка

(Alopecurus

pratensis), неразклонен венечник (Anthericum liliago), разклонен вечерник (Anthericum
ramosum), ланинска раменка (Anthyllis montana), обикновено димитровче (Aster amellus),
лакнест

звездел

подутоплоден

(Aster
клин

villosus),
(Astragalus

теснолистно

сграбиче

vesicarius),

(Astragalus

мизийска

angustifolius),

овсига

(Bromus

moesiacus), безосилеста овсига (Bromus inermis), средна звездица (Briza media), наведен
магарешки бодил (Carduus nutans), халерова острица (Carex halleriana), влаголюбива
острица (Carex humilis)., ранна острица (Carex praecox), банатски рожец (Cerastium
banaticum), садина (Chrysopogon gryllus), изящната командра (Comandra elegans ), полска
поветица (Convolvulus arvensis), гръцка кръстатка (Crucianella graeca), ежова главица
(Dactylis glomerata), паничковиден карамфил (Dianthus pelviformis), белизма (Dichanthium
ischaemum), каменарче (Draba muralis), многоцветна млечка (Euphorbia polychroma), овча
власатка (Festuca ovina), ливадна власатка (Festuca pratensis), полска метлица (Poa
pratensis), червена власатка (Festuca rubra), ливадно орехче (Filipendula vulgaris), сбита
мишорка (Gypsophila glomerata), дългоцветно плюскавиче (Silene longiflora), ушно
плюскавиче (Silene otites), жълтеникаво плюскавиче (Silene flavescens), жълт кантарион
(Hypericum perforatum), скално прозорче (Potenilla rupestris), бяла еспарзета (Onobrychis
alba), сърповидна люцерна (Medicago falcate), алпийска детелина (Trifolium alpestre),
планинска детелина (Trifolium montanum), ливадна детелина (Trifolium pretense),
планинско секирче (Lathyrus pannonicus,), жълт лен (Linum flavum), влакнест лен (Linum
hirsutum), тънколистен лен (Linum tenuifolium), тревист зимзелен (Vinca herbacea,),
обикновен риган (Origanum vulgare), планинска мащерка (Thymus pulegioides),

бяла

какула (Salvia aetiopis), сребриста какула (Salvia argentea), наведена какула (Salvia
nutans), австрийско великденче (Veronica austriaca), плоскосеменно великденче (Veronica
chamaedrys), пълзящо великденче (Veronica prostrate), мечолистен оман (Inula ensifolia),
елзаска самодивска трева (Peucedanum alsaticum), див зюмбюл (Hyacinthella leucophaea),
пъстра перуника (Iris variegate), пасищен райграс (Lolium perenne), лечебна комунига
(Melilotus officinalis) и др.
По влажни скални пукнатини, стръмни склонове и каменисти места се срещат
страшниче (Asplenium trichomanes), сладка папрат (Polypodium vulgare), обикновен
здравец (Geranium macrorrhizum). змийска хурка (Arum maculatum)...
На преовлажнени терени растат или са вероятни обикновеното кървавиче
(Bistorta major), брястолистното орехче (Filipendula ulmaria), червена (Pulmonaria rubra),
лечебна медуница, (Pulmonaria officinalis ), пролетно жълтурче (Ranunculus ficaria),
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Типичните хидрофити са водна леща (Lemna minor), триделна водна леща
(Lemna trisulca), спиродела (Spirodela polyrhiza), теснолистна берула (Berula erecta),
плаващ ръждавец (Potamogeton natans)...
Хигрофитите, като полупотопени и крайводни растения, които образуват
съобщества най-често по бреговете на реките и в периферията на стоящите водоеми , а
хигрофитите, като полупотопени и крайводни растения, образуват съобщества най-често
по бреговете на реките и в периферията на стоящите водоеми и на преовлажнени почви
и са по-добре представени – дълголистна мента (Mentha longifolia), заострена острица
(Carex acuta), брегова острица (Carex riparia) ...
Инвазивни видове са бяла акация (Robinia pseudoacacia), бял щир (Amaranthus
albus), хибриден щир (Amaranthus hybridus), многолистeн бутрак (Bidens frondosus),
kукувича прежда (Cuscuta campestris ), дребноцветна перуанска лайкучка (Galinsoga
parviflora ), татул (Datura stramonium), италиански казашки бодил (Xanthium italicum)...
Около обработваемите площи и в запустели терени се срещат много рудерални видове.
Някои от широко разпространените и пластични растителните видове се
използват като лечебни и са включени в Закона за лечебните растения. В приложение
№4 към чл. 41, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие са включени минзухар
(Crocus sp. div.), зайча сянка (Asparagus officinalis), орхидеи (Orchis sp. div.), коило (Stipa
sp. div.), лечебна иглика (Primula veris).
На устройваната територия само по индуктивен модел са описани три
природни местообитания, включени в Приложение №1 на Директива 92/43/ЕИО и
Приложение №1 на ЗБР- 62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества,
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори и 91H0 *Панонски гори с Quercus
pubescens.
3.5.3. Гъби. Като ценен биологичен ресурс за населението могат да бъдат
разглеждани стопански значимите видове, като с най-голямо значение са пачи крак
(Cantharellus cibarius), дъбова манатарка (Boletus reticulatus), обикновена манатарка
(Boletus edulis), обикновена масловка (Suillus luteus), рижика (Lactarius deliciosus).
..Отровните видове са червена мухоморка (Amanita muscaria), бяла мухоморка (Amanita
verna), дяволска гъба (Boletus satanasотровна млечница (Lactarius torminosus)...Опасните
патогени за дървостоите са обикновена пънчушка (Armillaria mellea), същинска праханова
гъба (Fomes fomentraius), борова праханова гъба (Fomitopsis pinicola), плоска ганодерма
(Ganoderma applantus)...
3.5.4. Животински свят. Характеристика на състоянието.
Безгръбначната фауна е богата на видове, но недостатъчно проучена. Наймного съобщения има за клас Насекоми (Insecta) и предимно за представителите на
разредите твърдокрили (Coleoptera), пеперуди (Lepidoptera), ципокрили (Hymenoptera) и
двукрили (Diptera).
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Ендемити на подрайона са хоботникът Mylacus montanus, правокрилите
На устройваната територия не са известни ефективно заети и потенциални
местообитания на видове безгръбначни, включени в Приложение II на Директива
92/43/EEC. Описани са потенциални местообитания на нощната пеперуда лигниоптера
(Lignyoptera fumidaria).
Ихтиофауната е свързана с основното водно течение – река Струма, нейните
притоци и язовир Пчелина. Рамковата Директива за Води (РДВ) (ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕС
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, 2000) разделя територията на Европа
на 25 екорегиона. Изследваната територия попада в Екорегион 7 Източни Балкани.
Таблица 3.5.4.1. Състав и природозащитен статус на установените и вероятни видовете
риби
СЕМЕЙСТВО

Пъстървови
Salmonidae

Шаранови
Cyprinidae

ВИД

INDEX LATINUS

КЛАС РИБИ (PISCES)
Salmo trutta fario

балканска
пъстърва
дъгова пъстърва
говедарка

Oncorhynchus mykiss)
Alburnoides bipunctatus

уклей

Alburnus alburnus

маришка мряна

Barbus cyclolepis
Chondrostoma
vardarense
Gobio gobio
Phoxinus phoxinus
Squalius orpheus

скобар
кротушка
лешанка
речен кефал
маришки морунаш

червеноперката
бабушка

Vimba melanops
Scardinius
erythrophthalmus
Rutilus rutilus

горчивка
шаран
лин
бял амур
псевдоразбора
каракуда
бял толстолоб
Виюнови
Cobitidae

Rhodeus amarus
Cyprinus carpio
Tinca tinca
Ctenopharyngodon
idella
Pseudorasbora parva
Carassius carassius
Hypophthalmichthys
molitrix

обикновен щипок
Cobitis taenia

балкански щипок

ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС

Sabanejewia aurata

IUCN - LC

Бернска к-я – Пр. № IIІ
IUCN - NE
IUCN - LC
Приложение 2 и 4 на ЗБР
IUCN – LC
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. V
IUCN – NТ
Бернска к-я – Пр. № IIІ
IUCN – LC
IUCN – NТ
IUCN – NТ
IUCN - DD
Червена книга на РБ - VU
IUCN – LC
IUCN – LC
Приложение 2 на ЗБР
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. II
Бернска к-я – Пр. № IIІ
IUCN – LC
IUCN – LC
IUCN – LC

Приложение 2 на ЗБР
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ
Бернска к-я – Пр. № II
Приложение 2 на ЗБР
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ
Бернска к-я – Пр. № II
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Гулеши
Balitoridae

струмски гулеш
Barbatula bureschi

Щипоци
Cobitidae

струмски щипок

Сомови
Siluridae

европейски сом

Костурови
Percidae

речен костур

бяла риба
Слънчеви рибки
Centratchidae
слънчева рибка
Щукови
щука
Esocidae

Cobitis strumicae
Silurus glanis

Perca fluviatilis

Бернска к-я – Пр. № IIІ
IUCN – LC
Червена книга на РБ - VU
Приложение 2 на ЗБР
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ
IUCN – LC
Бернска к-я – Пр. № III
IUCN – LC
IUCN – LC

Sander luciopercа

IUCN – LC

Lepomis gibbosus
Esox lucius

IUCN – LC

Установени или вероятни за участъка от река Струма в района, нейните
притоци и язовир Пчелина са 28 вида риби от 8 семейства. Описани са потенциални
местообитания на видове, включени в Приложение ІІ на

Директинва 92/43 на СЕ -

обикновен щипок (Cobitis taenia) и балкански щипок (Sabanejewia aurata)
Таблица 3.5.4.2. Състав и природозащитен статус на установените и вероятни видовете
земноводни и влечуги.
СЕМЕЙСТВО

Саламандрови
Salamandridae
Бумкови
Bombinatoridae
Дървесници
Hylidae

Крастави жаби
Bufonidae

Водни жаби
Ranidae

ВИД
INDEX LATINUS
ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС
КЛАС З Е М Н О В О Д Н И (A M P H I B I A )
Ichthyosaura
алпийски тритон
Приложение 3 на ЗБР
alpestris
Бернска к-я – Пр. № IIІ, IUCN - LC
Приложение 3 на ЗБР
Lissotriton vulgaris
обикновен тритон
Бернска к-я – Пр. № IIІ, IUCN - LC
Salamandra
Приложение 3 на ЗБР
salamandra
дъждовник
Бернска к-я – Пр. № IIІ, IUCN - LC
Приложение 2 и 3 на ЗБР
южен гребенест
Бернска к-я – Пр. № II, IUCN – LC
Triturus karelinii
тритон
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ
Приложение 2 и 3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр. № II, IUCN – LC
жълтокоремна бумка Bombina variegata
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ и ІV
Приложение 3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр. № II
IUCN – LC
Hyla arborea
жаба дървесница
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ и ІV
Bufo viridis
зелена крастава жаба
Приложение 3 на ЗБР
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV
Бернска к-я – Пр. № II
Bufo bufo
кафява (голяма)
Приложение 3 на ЗБР
крастава жаба
Бернска к-я – Пр. № III, UCN – LC
Pelophylax
голяма водна жаба
Приложение 4 на ЗБР
ridibundus
Бернска к-я – Пр. № IIІ, IUCN – LC
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. V
Бернска к-я – Пр. № II
горска дългокрака
IUCN – LC
Rana dalmatina
жаба
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV
Приложение 4 на ЗБР
Бернска к-я – Пр. № IIІ, IUCN – LC
Rana temporaria
планинска жаба
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. V
Rana graeca
гръцка дългокрака
Бернска к-я – Пр. № IIІ, IUCN – LC
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жаба

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. V
(R E P T I L I A )
Приложение 2 и 3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр. № II
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ / ІV
Emys orbicularis
IUCN – NТ
Приложение 2 и 3 на ЗБР
Testudo hermanni
Бернска к-я – Пр. № II
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ / ІV
CITES – ІІ, IUCN – NТ
Червена книга на РБ - EN
Приложение 3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр. № II
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV
Ablepharus kitaibelii
IUCN – NТ
Приложение 3 на ЗБР
Mediodactylus
Бернска к-я – Пр. № II
kotschyi
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV
Приложение 3 на ЗБР
Anguis colchica
Бернска к-я – Пр. № IIІ
Приложение 3 на ЗБР
Podarcis erhardii
Бернска к-я – Пр. № II, IUCN – LC
Д-ва 92/43 на СЕ - Пр.II и ІV,
Lacerta trilineata
Приложение 3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр. № II
Д-ва 92/43 на СЕ - Пр.II и ІV
IUCN – LC
Lacerta viridis
Приложение 3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр. № II
Д-ва 92/43 на СЕ - Пр. ІV, IUCN – LC
Podarcis muralis
Приложение 3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр. № II
Д-ва 92/43 на СЕ - Пр. ІV
Typhlops
Приложение 3 на ЗБР
vermicularis
Бернска к-я – Пр. № III
Dolichophis caspius
Приложение 3 на ЗБР
Д-ва 92/43 на СЕ - Пр. ІV
Бернска к-я – Пр. № II
Platyceps najadum
Приложение 3 на ЗБР
Д-ва 92/43 на СЕ - Пр. ІV
Бернска к-я – Пр. № II
Приложение 3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр. № II
Coronella austriaca
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV
Elaphe
Приложения 2 и 3 на ЗБР
quatuorlineata
Бернска к-я – Пр. № II
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. II и ІV
Червена книга на РБ- EN
Zamenis
Приложение 3 на ЗБР
longissimus
Бернска к-я – Пр. № II
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV, IUCN – LC
Приложение 3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр. № II, Д-ва 92/43 на
Natrix tessellata
СЕ – Пр. ІV
Бернска к-я – Пр. № IIІ,
Natrix natrix
IUCN – LC
Vipera ammodytes
Бернска к-я – Пр. № II
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV

КЛАС В Л Е Ч У Г И
Блатни
костенурки
Emydidae

Сухоземни
костенурки
Testudinidae

обикновена блатна
костенурка
шипоопашата
костенурка

Сцинкове
Scincidae
късокрак гущер
Геконови
Gekkonidae

балкански гекон

Слепоци
Anguidae

колхидски слепок

македонски гущер
ивичест гущер
Същински
гущери
Lacertidae

зелен гущер

стенен гущер

Червейници
Typhlopidae

червейница
голям стрелец
(синурник)
тънък стрелец

Смокообразни
Colubridae

медянка
ивичест смок

смок мишкар

Отровници
Viperidae

сива водна змия
обикновена водна
змия
пепелянка
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Видовото богатство

на херпетофауната е

представено от възможното

присъствие на 12 вида земноводни (Amphibia) от 5 сеймества и 18 вида влечуги (Reptilia)
от 9 семейства.
Птиците са най-добре представеният като разнообразие и обилие на видовете
клас гръбначни животни в района поради разнообразните условия и наличието на
екотонен ефект. Можем да ги обособим в следните три основни групи:
 свързани с река Струма и язовир Пчелина водолюбиви видове;
 предимно горски видове, обитаващи широколистни гори;
 предимно горски видове, обитаващи иглолистни гори;
 видове, обитаващи ксерофитни или мезофитни храсталачни съобщества;
 степни видове, обитаващи предимно открити сухи тревисти местообитания,
пасищата и обработваемите земи;
 видове, обитаващи скални и каменисти терени;
 водолюбиви видове;
 синантропни видове;
Поречието на река Струма е основен маршрут на миграция на птиците
от Европа към Африка и вторият по численост на мигрирантите след Черноморския - Виа
Понтика. Описан е още от Аристотел. По поречието на река Струма по време на
сезонните миграции се наблюдава особено струпване на птици в проломите, от които
най-близък до изследваната територия е Земенския.
Районът се облита при прелети от редица водолюбиви видове.
Таблица

3.5.4.3. Състав и природозащитен статус на установените или вероятни

гнездящи видове птици.
СЕМЕЙСТВО

Щъркелови
Ciconiidae

Ястребови
Accipitridae

ВИД

INDEX LATINUS

ПРИРОДОЗАЩИТЕН
СТАТУС
РАЗРЕД ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ (CICONIIFORMES)
Ciconia nigra
черен щъркел
Пр.2, Пр.3 на ЗБР
Дир.79/409ЕИО – Пр.I
Бонска к-я – пр.II
Бернска к-я – Пр. II
Ciconia ciconia
бял щъркел
Пр.2, Пр.3 на ЗБР
Дир.79/409ЕИО – Пр.I
Бонска к-я – пр.II
Бернска к-я – Пр. II
РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ (FALCONIFORMES)
Perпis apivorus
осояд
Бернска к-я – Пр.II
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І
Пр.3 на ЗБР, ЧК на РБ
Accipiter gentilis
голям ястреб
Бернска к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.IІ
Пр.3 на ЗБР,
Черв. нига на РБ
Accipiter пisus
малък ястреб
Бернска к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.IІ
Пр.3 на ЗБР,
ЧК на РБ
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обикновен
мишелов
белоопашат мишелов

Соколови
Falconidae

Тетревови
Tetraonidae

Гълъбови
/Columbidae

Кукувицови
Cuculidae

Совови
Strigidae

Козодоеви
Caprimulgidae
Бързолетови
Apodidae

Buteo buteo

Бернска к-я – Пр.II
Пр.3 на ЗБР
Buteo rufiпus
Бернска к-я – Пр.II
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І
Пр.3 на ЗБР
Червена книга на РБ
Falco tinnuпculus
черношипа ветрушка
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.IІ
Falco subbuteo
сокол орко
Бернска к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.IІ
Пр.3 на ЗБР
Червена книга на РБ
РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ (GALIFORMES)
Tetrastes bonasia
лещарка
Пр.3 на ЗБР
Бонска к-я-Пр.ІІ
Бернска к-я – Пр. III
РАЗРЕД ГЪЛЪБОПОДОБНИ (COLUMBIFORMES)
домашен
(полудив) Columba livia f.
domestica
гълъб
Coluтba oenas
гълъб хралупар
Бернска к-я – Пр.IIІ
Дир.79/409/- Пр.ІІ-2
Червена книга на РБ
Columba palumbus Пр.4 на ЗБР
гривяк
Streptopelia turtur
гургулица
Дир.79/409/- Пр.ІІ-2
Бернска к-я – Пр.IIІ
Streptopelia
гугутка
Дир.79/409/- Пр.ІІ-2
decaocto
Бернска к-я – Пр.IIІ
РАЗРЕД КУКУВИЦОПОДОБНИ (CUCULIFORMES)
Cucuclus canorus
кукувица
Бернска к-я – Пр.IIІ
Пр.3 на ЗБР
РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ (STRIGIFORMES)
Otus scops
чухал
Бернска к-я – Пр.II
Пр.3 на ЗБР
Bubo
bubo
бухал
Пр.2 и 3 на ЗБР
Дир.79/409/- Пр.І
Бернска к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.IІ
CITES- II, SPEC - ІІІ
Athene noctua
кукумявка
Бернска к-я – Пр.II
Пр.3 на ЗБР
Strix aluco
горска улулица
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.IІ
IUCN (LC)
Asio otus
горска ушата сова
Бернска к-я – Пр.II
Пр.3 на ЗБР
РАЗРЕД КОЗОДОЕПОДОБНИ (CAPRIMULGIFORMES)
Caprimulgus
козодой
Бернска к-я – Пр.II
europaeus
Дир.79/409/- Пр.І, Пр.3 на ЗБР
РАЗРЕД БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ (APODIFORMES)
Apus apus
черен бързолет
Бернска к-я – Пр.IIІ
Пр.3 на ЗБР
Apus melba
алпийски бързолет
Бернска к-я – Пр.IIІ
Пр.3 на ЗБР
Apus pallidus
блед бързолет
Бернска к-я – Пр.II,
Пр.3 на ЗБР
РАЗРЕД СИНЯВИЦОПОДОБНИ (CORACIIFORMES)
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Пчелоядови
/Meropidae

Кълвачови
Picidae

Чучулигови
Alaudidae

Лястовицови
Hirundinidae

Водни косове
Cinclidae
Орехчета
Troglodytidae

Стърчиопашкови
Motacillidae

Завирушкови
Prunellidae

Мухоловкови
Muscicapidae

папуняк

Upupa epops

Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
РАЗРЕД КЪЛВАЧОПОДОБНИ (PICIFORMES)
Jynx torquilla
въртошийка
Бернска к-я – Пр.II
Пр.3 на ЗБР
Picus viridis
зелен кълвач
Бернска к-я – Пр.II
Пр.3 на ЗБР
черен кълвач, въгленар Dryocopus martius Пр.2, Пр.3 на ЗБР
Дир.79/409ЕИО – Пр.I
Бернска к-я – Пр.II
Червена книга на РБ
Dendrocopos major Бернска к-я – Пр.II
голям пъстър кълвач
Пр.3 на ЗБР
Picoides medius
среден пъстър кълвач
Пр.2, Пр.3 на ЗБР
Дир.79/409ЕИО – Пр.I
Бернска к-я – Пр.II
Picoides syriacus
сирийски(градински)
Пр.2, Пр.3 на ЗБР
пъстър кълвач
Дир.79/409ЕИО – Пр.I
Бернска к-я – Пр.II
южен белогръб кълвач. Dendrocopos
Пр.2, Пр.3 на ЗБР
leucotos
Дир.79/409ЕИО – Пр.I
Бернска к-я – Пр.II
Червена книга на РБ
РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ (PASSERIFORMES)
Lullula arborea
горска чучулига
Бернска к-я – Пр.IIІ
Дир.79/409/- Пр.І
Пр.3 на ЗБР
Ptyonoprogne
скална лястовица
Пр.3 на ЗБР
rupestris
Бернска к-я – Пр.II
Hirundo rustica
селска лястовица
Бернска к-я – Пр.II
Пр.3 на ЗБР
Hirundo daurica
червенокръста
Бернска к-я – Пр.II
лястовица
Пр.3 на ЗБР
Delichon urbica
градска лястовица
Бернска к-я – Пр.II
Пр.3 на ЗБР
Cinclus cinclus
воден кос
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Troglodytes
орехче
Бернска к-я – Пр.II
troglodytes
Пр.3 на ЗБР
Anthus trivialis
горска бъбрица
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Motacilla cinerea
планинска
Пр.3 на ЗБР
стърчиопашка
Бернска к-я – Пр.II
Motacilla
alba
бяла стърчиопашка
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Prunella modularis Пр.3 на ЗБР
сивогуша завирушка
Бернска к-я – Пр.II
Erithacus rubecula Бернска к-я – Пр.II
червеногръдка
Пр.3 на ЗБР
Luscinia
южен славей
Бернска к-я – Пр.II
megarhynchos
Пр.3 на ЗБР
ръждивогушо ливадарче Saxicola rubetra
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Oenanthe oenanthe Пр.3 на ЗБР
сиво каменарче
Бернска к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.II
Turdus torquatus
белогуш дрозд
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.IIІ
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обикновен скорец

Дир.79/409/- Пр.ІІ-2
Бернска к-я – Пр.IIІ
Дир.79/409/- Пр.ІІ-2
Пр.3 на ЗБР
Turdus philomelos Бернска к-я – Пр.IIІ
Дир.79/409/- Пр.ІІ-2
Пр.3 на ЗБР
Turdus viscivorus
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.IIІ
Дир.79/409/- Пр.ІІ-2
Sylvia curruca
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Sylvia atricapilla
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Phylloscopus
Пр.3 на ЗБР
collybita
Бернска к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.II
Parus palustris
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Parus montanus
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Parus cristatus
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Parus ater
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Parus caeruleus
Бернска к-я – Пр.II
Пр.3 на ЗБР
Parus major
Бернска к-я – Пр.II
Пр.3 на ЗБР
Sitta europaea
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Certhia familiaris
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Oriolus oriolus
Бернска к-я – Пр.II
Пр.3 на ЗБР
Emberiza citrinella Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Emberiza cia
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Miliaria calandra
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.III
Lanius collurio
Пр.2, Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Garrulus glandarius Дир.79/409/- Пр.ІІ-2
Рiса рiса
Дир.79/409/- Пр.ІІ-2
Nucifraga
Пр.3 на ЗБР
caryocatactes
Бернска к-я – Пр.II
Corvus corone
Дир.79/409/- Пр.ІІ-2
Corvus corax
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.III
Sturnus vulgaris
-

обикновена чинка

Fringilla coelebs

диво канарче

Serinus serinus

зеленика

Carduelis chloris

кос

поен дрозд

имелов дрозд

малко белогушо
коприварче
голямо черноглаво
коприварче
елов певец

лъскавоглав синигер
матовоглав синигер
Синигерови
Paridae

качулат синигер
черен синигер
син синигер
голям синигер

Зидаркови
Sittidae
Дърволазкови
Certhiidae
Авлигови
Oriolidae
Овесаркови
Emberizidae

горска зидарка
горска дърволазка
авлига
жълта овесарка
сивоглава овесарка
сива овесарка

Сврачкови
Laniidae
Вранови
Corvidae

червеногърба сврачка
сойка
сврака
сокерица
сива врана
гарван

Скорцови
Sturnidae

Turdus merula

Бернска к-я – Пр.II
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Пр.3 на ЗБР
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кадънка
елшова скатия
Чинкови
Fringillidae

конопарче
кръсточовка
червенушка
черешарка

Тъкачови
Ploceidae

домашно врабче
полско врабче

Carduelis carduelis

Бернска к-я – Пр.II
Пр.3 на ЗБР
Carduelis spinus
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Carduelis саnnаina Бернска к-я – Пр.II
Пр.3 на ЗБР
Loxia curvirostra
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.II
Pyrrhula pyrrhula
Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.III
Coccothraustes
Бернска к-я – Пр.II
coccothraustes
Пр.3 на ЗБР
Pas. domesticus
Passer montaпus
Бернска к-я – Пр.III
Пр.3 на ЗБР

Установени гнездящи видове птици на изследваната територия са

86 вида от 28

семейства, включени в 11 разреда.
Таблица 3.5.4.4. Състав и природозащитен статус на видовете бозайници.
СЕМЕЙСТВО

Таралежови
Erinaceidae
Къртици/Talpidae

Земеровки
/Soricidae

Зайци/ Leporidae

Катерици
Sciuridae

Сънливцови
Gliridae

Мишевидни
Muridae

Хомякови
Cricetidae

ВИД

INDEX LATINUS

ПРИРОДОЗАЩИТЕН
СТАТУС

РАЗРЕД НАСЕКОМОЯДНИ (Insectivora)
Erinaceus concolor Пр.2, Пр.3 на ЗБР
източноевропейски
таралеж
Talpa europaea
къртица
Бернска к-я – Пр.III
обикновена кафявозъбка Sorex araneus
Бернска к-я – Пр.III
Neomys
anomalus
малка водна земеровка
Бернска к-я – Пр.III
белокоремна белозъбка Crocidura leucodon Бернска к-я – Пр.III
Crocidura
малка белозъбка
Бернска к-я – Пр.III
suaveolens
РАЗРЕД ЗАЙЦЕВИДНИ (LAGOMORPHA)
Lepus europaeus
див заек
РАЗРЕД ГРИЗАЧИ (RODENTIA)
Sciurus vulgaris
катерица
Бернска к-я – Пр.III
Red list IUCN
Spermophilus citellus ЗБР – пр. 2
лалугер
Бернска к-я – Пр.II
Дир.92/43ЕЕС-Пр.II,IV
Red list IUCN,
ЧК на РБ-уязвим VU
Glis glis
обикновен сънливец
Dryomys nitedula
горски сънливец
Apodemus agrarius
полска мишка
Rattus norvegicus
сив плъх
Rattus rattus
черен плъх
Mus musculus
домашна мишка
Apodemus sylvaticus
горска мишка
Micromys
minutus
оризищна мишка
Sylvaemus mystacinus
скална мишка
жълтогърла горска мишка Sylvaemus flavicollis
обикновена горска мишка Sylvaemus sylvaticus
Microtus arvalis
обикновена полевка
Microtus
подземна полевка
subterraneus
Microtus guentheri
гюнтерова полевка
Myodes glareolus
ръждива горска полевка
-
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Слепи кучета
Spalacidae
Еленови
Cervidae
Свиневи Suidae
Коткови
Felidae

Кучеподобни
Canidae

Порови Mustelidae

Подковоноси
прилепи
Rhinolophidae

Arvicola amphibius
Nannospalax
leucodon
РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ (ARTIODACTYLA)
Capreolus capreolus
сърна
Cervus elaphus
благороден елен
Sus scrofa
дива свиня
РАЗРЕД ХИЩНИЦИ (CARNIVORA)
Felis silvestris
дива котка
Пр.4 на ЗБР
Дир.92/43ЕЕС-Пр. IV
Бернска к-я – Пр.II, Cites
Vulpes vulpes
лисица
Canis lupus
вълк
ЗБР-II, IV
Дир.92/43ЕЕС-Пр.ІІ и IV
Бернска к-я – Пр.II, Cites- ІІ
ЧК на РБ - уязвим VU
Canis
aureus
чакал
Nyctereutes
енотовидно куче
procyonoides
воден плъх
сляпо куче

невестулка

Mustela nivalis

белка

Martes foina

видра

Lutra lutra

Пр.2, Пр.3 на ЗБР
Бернска к-я – Пр.III
Бернска к-я – Пр.III

Пр.2, Пр.3 на ЗБР
Дир.92/43ЕЕС-Пр.II -IV
Бернска к-я – Пр.II
Cites
Red list IUCN
Червена книга на РБ
Martes martes
златка
Пр.2, Пр.3 на ЗБР
Дир.92/43ЕЕС-Пр.V
Бернска к-я – Пр.III
Червена книга на РБ
Mustela putorius
черен пор
Meles meles
язовец
РАЗРЕД ПРИЛЕПИ (CHIROPTERA)
Rhinolophus
голям подковонос
Пр.2, Пр.3 на ЗБР
ferrumequinum
Дир.92/43ЕЕС-Пр. II и IV
Бернска к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.II
IUCN – LC
Червена книга на РБ- NT
Rhinolophus
малък подковонос
Пр.2, Пр.3 на ЗБР
hipposideros
Дир.92/43ЕЕС-Пр. II и IV
Бернска к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.II
IUCN – LC; ЧК на РБ- LC
южен подковонос

средиземноморски
подковонос

Rhinolophus euryale Пр.2, Пр.3 на ЗБР
Дир.92/43ЕЕС-Пр. II и IV
Бернска к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.II
IUCN – NT
Червена книга на РБ- VU
Rhinolophus blasii

Пр.2, Пр.3 на ЗБР
Дир.92/43ЕЕС-Пр. II и IV
Бернска к-я – Пр.II
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Гладконоси
прилепи
Vespertilionidae

мустакат нощник

голям нощник

остроух нощник

остроух нощник

дългопръст нощник

натереров нощник

нощник на Брандт

трицветен нощник

кафяво прилепче

малко кафяво прилепче

натрузиево прилепче

Бонска к-я – Пр.II
IUCN – NT
Червена книга на РБ- VU
Myotis mystacinus Пр.3 на ЗБР
Дир.92/43ЕЕС-Пр. IV Бернска
к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.II
IUCN – LC
Червена книга на РБ- LC
Myotis myotis
Пр.2, Пр.3 на ЗБР
Дир.92/43ЕЕС-Пр. II и IV
Бернска к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.II
IUCN – LC
Червена книга на РБ- LC
Myotis blythii
Пр.2, Пр.3 на ЗБР
Дир.92/43ЕЕС-Пр. II и IV
Бернска к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.II
IUCN – LC
Червена книга на РБ- NT
Myotis blythii
Дир.92/43ЕЕС-Пр. II и IV
Бернска к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.II
IUCN – LC
Червена книга на РБ- NT
Myotis capaccinii Дир.92/43ЕЕС-Пр. II и IV
Бернска к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.II
IUCN –VU
Червена книга на РБ- VU
Myotis nattereri
Пр.3 на ЗБР
Дир.92/43ЕЕС-Пр. IV Бернска
к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.II
IUCN – LC
Червена книга на РБ- LC
Myotis brandtii
Пр.3 на ЗБР
Дир.92/43ЕЕС-Пр. IV
Бернска к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.II,
IUCN – LC
Червена книга на РБ- LC
Myotis emarginatus Пр.2, Пр.3 на ЗБР
Дир.92/43ЕЕС-Пр. II и IV
Бернска к-я – Пр.II
Бонска к-я – Пр.II,
IUCN – LC
Червена книга на РБ- VU
Пр.2, Пр.3 на ЗБР
Pipistrellus
Бернска к-я – Пр.II
pipistrellus
Бонска к-я – Пр.II
Дир.92/43ЕЕС-Пр.IV
Pipistrellus
Пр.2, Пр.3 на ЗБР
pygmaeus
Бернска к-я – Пр.IIІ
Бонска к-я – Пр.II
Дир.92/43ЕЕС-Пр.IV
Pipistrellus nathusii ЗБР-Приложения № 3
Бернска – Приложение 2
Бонска - Приложение 2
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средиземноморско
прилепче

Pipistrellus kuhlii

прилеп на Сави

Hypsugo savii

полунощен прилеп

Eptesicus serotinus

ръждив вечерник

Nyctalus noctula

малък вечерник

Nyctalus leisleri

двуцветен нощник

Vespertilio murinus

сив дългоух прилеп

Plecotus austriacus

широкоух прилеп

булдогов прилеп

Barbastella
barbastellus
Tadarida teniotis

Установени са или са вероятни

Директива 92/43ЕЕС – Пр. 4
IUCN 2007 - LC
Червена книга на РБ - LC
ЗБР-Приложения № 3
Бернска – Приложение 2
Бонска - Приложение 2
Директива 92/43ЕЕС – Пр. 4
IUCN 2007 - LC
Червена книга на РБ - LC
ЗБР-Приложения № 3
Бернска – Приложение 2
Бонска - Приложение 2
Дир. 92/43ЕЕС – Прил. 2,4
IUCN 2007 - LC
Червена книга на LC
ЗБР-Приложения № 3
Бернска – Приложение 2
Бонска - Приложение 2
Дир. 92/43ЕЕС – Прил. 2,4
IUCN 2007 - LC
Червена книга на LC
ЗБР-Приложения № 3
Бернска – Приложение 2
Бонска - Приложение 2
Дир. 92/43ЕЕС – Прил. 2,4
IUCN 2007 - LC
Червена книга на LC
ЗБР-Приложения № 3
Бернска – Приложение 2
Бонска - Приложение 2
Дир. 92/43ЕЕС – Прил. 2,4
IUCN 2007 - LC
Червена книга на РБ- VU
ЗБР-Приложения № 3
Бернска – Приложение 2
Бонска - Приложение 2
Дир. 92/43ЕЕС – Прил. 2,4
IUCN 2007 - LC
Червена книга на LC
ЗБР-Приложения № 3
Бернска – Приложение 2
Бонска - Приложение 2
Дир. 92/43ЕЕС – Прил. 2,4
IUCN 2007 - LC
Червена книга на LC
ЗБР-Приложения № 2 и 3
Бернска – Приложение 2
Бонска - Приложение 2
Директива 92/43ЕЕС-Прил. 2, 4
IUCN 2007 -NT
Червена книга на РБ –VU
ЗБР-Приложения № 3
Бернска – Приложение 2
Бонска - Приложение 2
Дир. 92/43ЕЕС – Прил. 2,4
IUCN 2007 - LC
Червена книга на РБ-DD

64 вида бозайници от 14 семейства

и 6

разреда, от които 24 вида прилепи от 3 семейства.
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Съществуват потенциални местообитания на целевите по Натура 2000 видове
европейски вълк (Canis lupus), лалугер (Spermophilus citellus), рис (Lynx lynx) и 4 вида
прилепи - голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), южен подковонос (Rhinolophus
Euryale).
В изложението съставът на зооценозите от гръбначни животни е представен в
табличен вид в таксономичен ред, а природозащитния статус чрез Закона за
биологичното разнообразие и международните конвенции, по които Република България
е страна:
1. 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.
2. Бернска конвенция – Конвенция за опазване на дивата европейска флора и
фауна и природните местообитания:
- Приложение II – строго защитени видове
- Приложение III – видове, за които са необходими мерки от всяка една
договаряща се страна.
3. 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.
4. Red list IUCN - Световно застрашени видове животни в категориите Critically
endangered, Endangered и Vulnerable.
5. 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.
6. CITES - Конвенцията по международната търговия със застрашени
видове от дивата фауна и флора.
7. Закон за биологичното разнообразие:
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- 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.
8. IUCN 2007 – 2007 IUCN Red List Of Threatened Species (Списък на световно
застрашените видове http://www.redlist.org) – VU (vulnerable) – уязвим, LC (least concern) –
слабо засегнат, LR (lower risk) – рисков; DD (data deficient) – недостатъчно данни.
9. Червена книга на Република България. Том 2, Животни (ново издание).
-

Изчезнали (EX) или вероятно изчезнали (?EX); Критично застрашени (CR);

-

Застрашени (EN); Уязвими (VU); Почти застрашени (NT);

-

Слабо засегнати (LC); С недостатъчно данни (DD); Неоценяван (NE)

3.5.5. Елементи на националната екологична мрежа.
В границите на устройваната територия и в непосредствевна близост до нея
няма обявени или предложени за обявяване защитени природни територии - национални
и природни паркове, резервати и поддържани резервати, защитени местности и природни
забележителности по Закона за защитените територии.
Най-близко разположените са в радиус от 5-7 км:
Защитена зона „ЗЕМЕН”

Защитена зона „Ноевци”,

Фигура 3.5.5.1. Части от устройваната територия, попадащи в границите на
защитени зони „Земен” (BG0001012) и „Ноевци” (BG0002089)
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Части от устройваната територия попада в границите на две защитени зони.
Защитена зона „ЗЕМЕН” е записана с идентификационен код BG0001012. Тя е
част от националната екологичната мрежа, в частта й за защитените зони по чл.6, ал.1,
т.1 и 2 от Закона за Биологичното разнообразие /по ДИРЕКТИВА

92/43/ЕЕС за

хабитатите/. Обявена е с Решение № 611 от 16.10.2007 г. на МС, бр. 85/2007 на
Държавен вестник 2-2-1012-611-2007 г. Промяна в площта - увеличаване е въведена с
Решение № 811 от 16.11.2010 г. на МС, бр. 96/2010 на Държавен вестник.
Общата й площ е 17758.04 хектара и включва землищата или части от тях на 35
населени места от 6 общини в 2 области. От устройваната територия – община
Ковачевци, влизат част от землищата на 3 села:
Егълница

Калище

Лобош

19,09 ха

190,72 ха

87,53 ха

Предмет на опазване в Защитена зона „Земен” са 22 типа местообитания,
включени в Приложение № I на Директива 92/43/EEC и Приложение №1 на Закона за
биологичното разнообразие, два вида растения, 9 вида безгръбначни, 5 вида риби, два
вида земноводни, 3 вида влучуги и 16 вида бозайници от Приложение № 2 на Директива
92/43/EEC
В устройваната територия при теренните изследвания само по индуктивен модел
са описани 62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества и 91H0
*Панонски гори с Quercus pubescens, 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори.
Описани са локалитети на европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) и
видра (Lutra lutra) и потенциални местообитания на лигниоптера (Lignyoptera fumidaria),
обикновен щипок (Cobitis taenia), балкански щипок (Sabanejewia aurata), голям гребенест
тритон(Triturus karelinii), жълтокоремна бумка (Bombina variegate), обикновена блатна
костенурка (Emys orbicularis), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), пъстър пор
(Vormela peregusna), рис (Lynx lynx), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum),
малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), остроух нощник (Myotis blythii), трицветен
нощник (Myotis emarginatus) и широкоух прилеп (Barbastella barbastellus).
В часта от защитена зона „Земен” (BG0001012), попадаща в границите на община
Ковачевци, съществуват три малки урбанизирани територии и се пресича от пътя III-623
в землищата на селата Лобош и Калище и VІ ж.п. линия София – Гюешево

в

землището на село Калище. Участъкът от републикански път III-623 в защитената зона
заема площ от 1.1 ха, а ЖП трасето 3,41 ха.

Заетите общо 4.51 ха от двата

инфраструктурни обекта са част от класа земно покритие „Други земи (включително
градове, села, пътища, места за отпадъци, мини, индустриални обекти)”, заемащ 1 % от
общата територия на зоната по Стандартен Натула 2000 формуляр. ОУП съхранява без
изменения територията за техническа инфраструктура под стената на язовир „Пчелина”.
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Защитена зона „Земен” в устройваната територия граничи с регулационните
граници на махала Гърковци на село Калище и е съвсем близо до тази на Раденковци. В
Предварителния проект за ОУП изцяло се съхраняват площите и се регламентира
устройствена зона с малкоетажно жилищно застрояване (Жм) без всякакви възможности
за разширения в прогнозния период (фигура 3.5.4.1.).
Извадка от опорен план:

Имот № 43918.0.204

Имот № 35434.0.143
Имот № 43918.0.82
VІ ж.п. линия
път III-623

Извадка от ОУП
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Фигура 3.5.5.2. Извадки от Опорен план и Предварителен проект за ОУП на
община Ковачевци, представящи територията, включена в Защитена зона „Земен”
(BG0001012)
Предвид

представената

характеристика

на

територията

по

отношение

наличните елементи от предмета на опазване на защитена зона „Земен” не могат да се
очакват отрицателни въздействия върху ключовите елементи на зоната.
Част от землището на село Слатино (165,42 ха) попада в границите на
Защитена зона „Ноевци”, записана с идентификационен код BG0002089 и с площ 84
748,945 дка. Тя е част от национална екологичната мрежа в частта й за защитените зони
по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за Биологичното разнообразие, изграждани по
европейската програма Натура 2000 в частта й за опазване на птиците от
Директива 79/409/ЕЕС). Зоната е обявена със Заповед № РД-808/06.11.2008 г. на МОСВ,
публикувана в бр. 108/2008 г на Държавен вестник.
Предмет на опазване в защитена зона „Ноевци“ са два вида птици по чл. 6, ал.
1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие - ливаден дърдавец (Crex crex),
червеногърба сврачка (Lanius collurio).
Защитена зона „Ноевци”

Опорен план

Предварителен проект за ОУП
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Фигура 3.5.5.3. Извадки от Опорен план и Предварителен проект за ОУП на
община Ковачевци, представящи територията, включена в Защитена зона „Ноевци”
(BG0002089)
Характерът на северните части на землището на село Слатино – наличие на
обширни тревни съобщества с доминиране на представителите на семейство житни и
прошарени от храсти пространства предполага присъствието и на двата целеви вида
птици. В тази част от землището Предварителният проект за ОУП не внася нови
устройствени зони и не променя с нищо настоящата теренна ситуация (Фигура 3.5.4.3.).
Предвид характеристиките на Предварителния проект за ОУП и защитените
зони се налага извода, че реализацията на плана няма да окаже негативно въздействие
върху предмета и целите на опазване на защитени зони „Земен” (BG0001012) и „Ноевци”
(BG0002089).
Общата

площ

на

елементите

от

Националната

екологична

мрежа,

включваща само защитени зони, изграждани по общоевропейската програма НАТУРА
2000 и в съответствие със Закона за биологичното разнообразие за община Ковачевци е
е 297.01 ха с дял 2.05 % от общата й територия.
Таблица 3.5.5.1. Площ на елементите на националната екологична мрежа и делът им в
общинската територия.
Елементи на

Защитени зони

НЕМ

Защитени
зони

Защитени

зони

Дир. Дир.2009/147/ЕС

Защитени
природни т-ии

92/43/ЕЕС
ха

%

462,76

3.19

ха
462,76

%

ха

3.28 297.34

%
2.05

ха
165,42

%

ха

1.14

0.00

%
0.0

В регистъра по Закона за биологичното разнообразие като „вековни дървета”
към 20.04.2015 година на територията на община Ковечвци са обявени 9 обекта,
представени в таблица 3.5.5.2.
Таблица 3.5.5.2. Обявени „вековни дървета” по ЗБР към 20.04.2015 година на
територията на община Ковачевци.
№в
ДР
1196

1197
1198

Вид

Зимен дъб

Документ за
обявяване
Зап.№384/17-06-80
69/02.09.1980

Местонахождение
с. Ракиловци, м.
Спасовица

Зимен дъб

с. Ракиловци, м.
Света Троица

Зимен дъб

с. Сирищник, м.
Поляна

Възраст

Височи
на
(м)

Обиколка/диа
метър на 1,3
м (м)

35

8

500

25

5

500

20

7

(години)
800
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цер
1200

1209

30

2.60

Зап.№881/25-11-80
1/1981

с. Калище

400

23

3

Зимен дъб

Зап.№1241/22-1185
94/06.12.1985

с. Лобош,
гробището

250

12

Диам.1.4

Цер

Зап.№1241/22-1185
94/06.12.1985

с. Лобош,
гробището

100

15

Диам 0.6

Цер

Зап.№1241/22-1185
94/06.12.1985

с. Лобош,
гробището

100

15

Диам 0.6

Цер

Зап.№1241/22-1185
94/06.12.1985

с. Лобош,
гробището

100

10

Диам 0.6

1723

1725

200

Група от 8
зимни
дъба

1722

1724

с. Сирищник, м.
Стефанова
заграна

3.6. Ландшафт.
Според Ландшафтното райониране на страната районът попада в обхвата на
Южнобългарската планинско-котловинна зонална област, Крайщенска подобласт (фигура

3.6.1.).

Фигура 3.6.1. Ландшафтно райониране на България (Петров, 1997).
1-граница на област; 2 - граница на подобласт
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В отделните територии на община Ковачевци е характерно формирането на
смесен тип ландшафти, определено от едновременното присъствие на няколко типа и
подтипа ландшафти.
Според комплексната оценка за качествата на ландшафта на територията на
община Ковачевци, могат да се обособят следните видове :
- Ландшафти с много високо качество – това са тези части от общината, които
обхващат най- високата й планинско-горска територия;
- Ландшафти с високо качество – това са ландшафтите на по-ниските планински
територии, около крайречните ландшафти по поречията на реките, чието качество се
понижава поради наличието на антропогенни елементи, нарушаващи красотата на
природата;
- Ландшафти със средно качество – това са най-малко атрактивните ландшафти,
характеризиращи се с наличие на антропогенно въздействи в различна степен и
недостатъчно устойчиво ползване. Тук се включват преди всичко урбанизираните
селищни и крайселищни територии..
Запазените възможности за естественно развитие, които характеризират
повечето типове ландшафти и изразяват тяхната устойчивост, са индикация за това, че
територията се нуждае предимно от дейности и действия с превантивен характер по
отношение запазване и обогатяване на основните видове ландшафти.
3.7. Културно-историческо наследство
По данни, предоставени от Регионален исторически музей в Перник и
Националния институт за паметници на културата, представляващи извадка от
Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България” (АИС
„АКБ”) и справочника за недвижимото културно- историческо наследство в област Перник,
на територията на община Ковачевци са регистрирани обекти със статут на паметниците
на културата. Представяме ги по селища и техните землища.


село Ковачевци и землището му - останки от праисторически и антични

селища и могили. Исторически паметници с местно значение са къща на Георги Димитров
и лобно място на Стоян Лепоев.
село Егълница - Антично селище и праисторическо селище. Църква



“Св.Симеон Стълпник“ по вид е художествен паметник , категория – III група.


село Калище антично селище, късноантична крепост, каменно гробно

съоръжение. Интерес представлява и гробищната църква “Св.Атанасий”, изградена през
средновековието и църквата „Възнесение Господне“ (Св.Спас), оброчище на Св.Георги,
антична гробница и некропол,


Косача - средновековен манастир „Св. Дух“, а антична крепост в местност

Градище е с национално значение
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село Лобош - късноантична и средновековна крепост.



село Ракиловци - Антична крепост, Средновековна църква местност

Манастирище, Могили


Село Светля - Късноантична и средновековна крепост,

Църква „Св.

Богородица


село

Слатино

-

Тракийска

крепост връх Тумба, Късноантична и

средновековна крепост местността Градище


село Сирищник - Антично селище , Антично ранно средновековно селище

и крепост в местност, Средновековна църква , землен вал , могила...


село Чепино са разкрити антични сгради, антична крепост, старо

средновековно селище, двете средновековни църкви, средновековен некропол...
С Писмо 4349/04.12.1992 на НИПК са декларирани като исторически паметници
на културата всички възпоменателни знаци в и извън населените места, издигнати по
повод участието на България във войните от 1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945
години.
Предварителният проект за ОУП отразява културно-историческото наследство
в цялото му многообразие и развитие на системата чрез устойчиво използване на
културно-историческия потенциал.
3.8. Отпадъци.
Община Ковачевци е разработила актуална Програма за управление на
отпадъците на Община Ковачевци за периода 2017-2020 г., в съответствие със
структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на
отпадъците, приет с Решение №831/22.12.2014 г. на МС и Методическите указания за
разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със
Заповед №РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите.
Приета е и Наредба за управление на отпадъците на територията на Община
Ковачевци, приета на с Решение №77/05.05.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет
Управлението на битовите отпадъци е отговорност на местната власт и
включва дейностите по събиране, транспортиране, третиране, в т.ч. рециклиране и
оползотворяването им и осигуряване на необходимата техническа инфраструктура
(съдове за събиране, съоръжения, транспортна техника и др.). В община Ковачевци е
въведена система за събиране и транспортиране на битови отпадъци с включени всички
10 населени места, т.е относителният дял на населението, обхванато в организирана
система е за събиране и транспортиране на БО, е 100%. Изградено е и е въведено в
експлоатация „Регионално депо за неопасни отпадъци„Тева” за общините Перник,
Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън“ с оператор ДЗЗД „Регионално депо-Перник
2015“.
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Отпадъците от община Ковачевци се транспортират за третиране от средата на
м.януари, 2016 г. Изградена е и функционира Клетка 1, а останалитке 3 са изградени до
започване на изолационния слой. Общият капацитет на депото е 1146000 тона, а на
действащата клетка - 21900 тона. Къмплексът включва още сепарира инсталация е с общ
капацитет 41 600 т./год. и компостираща инсталация е с общ капацитет 3 000 т./год, за
съжаление не работеща от по технически причини. Събират се само смесени отпадъци
(таблица 3.8.1.), като няма въведена система за разделно събиране.
Таблица 3.8.1. Събрани смесени битови отпадъци и норма на натрупване в
община Ковачевци (по данни на НСС
Показатели
Количество събрани смесени битови отпадъци
(т)
Количество
разделно
събрани
битови
отпадъци(т)
Общо количество генерирани битови отпадъци
(т)
Средногодишно население (в ч.)
Норма на натрупване (кг./ч./год.)
Норма на натрупване в Област Перник
(кг./ч./год.)
Норма на натрупване в България (кг./ч./год.)

2012 г.
460

2013 г.
575

2014 г
535

2015 г.
405

2016 г
394

0

0

0

0

0

460

575

535

405

394

1 585
290
1 446

1 578
364
584

1 571
341
467

1 660
244
347

347

434

443

420

1 737
227
Няма
данни
Няма
данни

Таблица 3.8.2. Морфологичен състав на отпадъците на община Ковачевци (2017
г.)
Морфологичен състав
на отпадъците
Хранителни

Сезон пролет
(%)
3,6

Сезон лято
(%)
22,3

Осреднен
дял (%)
12,95

Преизчислен без
фракция „други“
15,64

Хартия

4,75

3,72

4,24

4,91

Картон

1,8

2,6

2,20

2,42

Пластмаса

19,5

6,32

12,91

13,36

Текстил

10,9

7,81

9,36

9,58

Гума

2,10

0

1,05

1,05

Кожа

0

5,2

2,60

2,60

Градински

12

14,87

13,44

15,23

Дървесни

1,64

2,31

2,48

Стъкло

5,9

5,2

5,55

6,94

Метали

2,6

4,46

3,53

3,98

Инертни

3,1

11,9

7,50

21,82

32,11

12,64

22,38

Други

2,97
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През 2016 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци са приети за
обезвреждане 393,56 тона смесен битов отпадък, генериран на територията на община
Ковачевци, от които 315,34 тона са депонирани, а останалите са извозени за рециклиране
и оползотворяване.
Община Ковачевци е с население 1 737 души (2016 г.), т.е. под лимита от 5 000
жители и не попада в обхвата на изискванията на ЗУО за Системите за разделно
събиране на отпадъци по чл. 19, ал. 3, т. 6 и за разделно събиране на отпадъци от
опаковки. В тази връзка не е въведена система за разделно събиране на отпадъците от
опаковки, биоразградими и биоотпадъци и съответно няма и налични съдове и
транспортни средства за това. Не е организирана и система за домашно компостиране.
Дейностите по поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването
на територията на община Ковачевци са възложени за изпълнение на Общинско
предприятие „БКС и Общински имоти” към община Ковачевци, създадено с Решение №
34 от Протокол № 6/17.02.2012 г. на Общински съвет Ковачевци, като специализирано
звено на Общината, без статут на юридическо лице.
Сметосъбирането и сметоизвозването се осъществява по предварително
утвърдени и договорени маршрути и график по населените места и съответна кратност за
месеца.
Сметосъбирането се осъществява със специализиран автомобил тип “Скания 93
М-1 бр.” Системата на събирането на ТБО в общината е смесена, т.е. всички отпадъци
се събират в един съд, не в различни съдове, както е при разделната система.
Към момента сметосъбирането на битови отпадъци се осъществява основно в:



контейнери тип “ Бобър” с обем 1,1 м3 общо 70 броя и контейнери тип

„Мева“ с обем 0,11 м3 общо 1300 броя,
Строителни отпадъци се генерират в резултат на дейности на строителни
площадки и от разрушаване, или реконструкция на сгради и съоръжения. На територията
на община Ковачевци, както и на цялата Пернишка област, няма изградено депо за
строителни отпадъци.
Производствени отпадъци. Производствените предприятия на територията на
общината образуват предимно отпадъци с характер на битови, специфично масово
разпространени и рециклируеми отпадъци. Извозването на производствени отпадъци,
доколкото има такива, става със собствен превоз на фирмите или се използва дадената
възможност чрез сключване на двустранни договори с изпълнители.
Опасни отпадъци. Генерират се в минимални количества. Това са основно
използвани батерии и акумулатори; отпадъци от електрическо и електронно оборудване
(ЕЕО); отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; отпадъци от моторни превозни
средства; излезли от употреба пневматични гуми.
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До момента няма изградени и функциониращи пунктове и сключени договори за
разделно събирани отпадъци от негодни батерии, излезли от употреба моторни превозни
средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, едрогабаритни
отпадъци, опасни отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали.
На територията на община Ковачевци няма регистрирани юридически лица,
фигуриращи в публичните регистри, поддържани от ИАОС
Медицински отпадъци
На територията на Общината съществуват само две здравни служби в селата
Калище и Ковачевци.

В двете лекарски и единствената стоматологична практика е

рганизирано събиране и обезвреждане на генерираните медицински отпадъци чрез
предаването им на лицензирани фирми, притежаващи необходимото разрешително по
ЗУО. Медицинските отпадъци се съхраняват в затворени складове или хладилни камери
опасните болнични отпадъци до предаването им. Няма данни за водената отчетност на
видовете и количествата предадени отпадъци и се изготвените идентификационни
документи. Същото важи и за отпадъците от ветеринарно-медицинската дейност.
В община Ковачевци е решен проблемаи няма на съхранение препарати за
растителна защита с изтекъл срок на годност и такива с неустановен характер. Липсват
изоставени стари складове с препарати за растителна защита. На територията на
общината няма налични пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл
срок на годност и съответно не са необходими мерки за тяхното обезвреждане.
В изпълнение на Общинският план за развитие за периода 2014–2020 г. са
почистени и закрити голям брой малки нерегламентирани сметища на територията на
общината. Дейността на Общината в тази насока продължава като е засилен контрола по
недопускане формирането на нови. Проблем са възникващите в близост до населените
места площадки и депа за оборски тор и растителни остатъци.
Както вече подчертахме в т.3.4.

приоритетно място следва да

заеме

рекултивацията на бившото общинско депо за битови и строителни отпадъци.
Въз основа на направения анализ и оценка на действащото законодателство и
програмни документи считаме, че
В общината са приети Програма за управление на отпадъците и Наредба за
управление на отпадъците, които са в съответствие със ЗУО и с промените в
законодателството.
Наредбите са публикувани и достъпни за гражданите и заинтересованите лица,
органи и организации на интернет страницата на общината (http:// http://kovachevtsi.com//)
в раздел „Наредби на ОбС“ на секция „Общински съвет“;
Годишни отчети за изпълнението на програмата следва да се изготвят и да
отчитат индикаторите за постигане на всяка от заложените в програмата цели.
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Не е изготвена и е задължително да бъде приета Програма за опазване на
околната среда с период на действие до 2020 г.;
Въз основа на направения анализ и оценка на дейностите с отпадъци, можем да
изведем следните изводи:


Всички

населени

места

са

включени

в

организирана

система

за

сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци. Общината е осигурена с
транспортни средства и съдове за сметосъбиране и сметоизвозване. Във всички села са
поставени съвременни съдове тип „Бобър“ и „Мева“ за събиране на битови отпадъци.
Разположението на съдовете по населени места е в съответствие с броя и нуждите на
населението и не се налага промяна в разпределението им към момента.


Необходимо

е

да

се

предвиди

нова

машина

за

почистване

на

пространствата за обществено ползване - паркове, алеи, улици;


Данните за количеството на събраните смесени отпадъци за периода 2012-

2016 г. са с възходяща тенденция до 2013 г. и намаление от 2014 г.;


Нормата на натрупване на битовите отпадъци за 2016 г. за община

Ковачевци е 227 кг/ж/г., като стойността е по-ниска от средната за страната спрямо група
населени места до 5 хил. д. При сравнителната съпоставка на данните за нормата на
натрупване на отпадъците в общината се вижда, че за 2015 г. – 244 кг/ж/г. тя е
значително по-малка от тази за областта – 347 кг/ж/г. и за страната – 420 кг/ж/г. и
намалява с течение на годините в периода 2012-2015 г.;


От направения анализ на морфологичен състав на битовите отпадъци като

основен извод може да се каже, че най-голяма част от отпадъците са инертни (отпадъци
от строителство, от домашен ремонт), хранителни, градински, пластмаса, текстил – над
76% от всички отпадъци. Делът на отпадъците, които могат да се рециклират и ползват
повторно (хартия, картон, стъкло, метали, пластмаси) е 25%. Хранителните и градинските
отпадъци (31% общо) от своя страна подлежат на компостиране и използване на
получения компост;


Не е въведена и система за разделно събиране на биоразградими битови

отпадъци;


В общината не е реализиран и подготвян проект за осигуряване на

домакинствата с домашни компостери и с оглед на изградената компостираща
инсталация на регионалното депо към момента не се предвижда реализация на такъв
проект;


Поради малкия брой население на общината (под 5000 д.) тя не попада в

обхвата на задължителното въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците
от опаковки и съответно такава не е въведена, както не се налага и осигуряването на
площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци от
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други;
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Постигнатите резултати по отношение на сортирането на отпадъка в

Регионално депо Перник и предаването му за рециклиране и оползотворяване от над
80% показва изпълнението на заложените цели за подготовка за повторна употреба и
рециклиране на отпадъчни материали от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата. В тази връзка не се препоръчва предприемане на действия и мерки от
общината относно достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на
отпадъците;


По отношение на масово разпространените отпадъци в общината се

генерират изключително малък брой и не са сключени договори с изпълнители за всички
видове от тях;


Поради липса на актуални данни, анализът на строителните отпадъци не

може да направи извод за тенденцията при тях;


Не са налични пестициди и други препарати за растителна защита, които да

има нужда от обезвреждане.
3.9. Рискови енергийни източници - шум, вибрации, йонизиращи лъчения.
Шумът и вибрациите по своето хигиенно значение са на едно от първите
места сред неблагоприятно действащите фактори в работната и околна среда.
Таблица 3.9.1: Показатели за шум в околната среда, регламентирани в Наредба №.6 от
26.06.2006 г.
Територии и устройствени зони в
урбанизираните територии и извън тях
Жилищни територии и зони
Централни градски части
Територии, подложени на въздействието на
интензивен автомобилен трафик
Територии, подложени на въздействието на
железопътен и трамваен трафик
Територии, подложени на въздействието на
авиационен шум
Производствено-складови територии и зони
Зони за обществен и индивидуален отдих
Зони за лечебни заведения и санаториуми
Зони за научно-изследователска и учебна
дейност
Тихи зони извън агломерациите

Еквивалентно ниво на шум (dBA)
ден
вечер
нощ
55
50
45
60
55
50
60

55

50

65

60

55

65

65

55

70
45
45

70
40
35

70
35
35

45

40

35

40

35

35

Основните източници на шум на територията на общината са транспортните
потоци на автомобилния транспорт. Периодично и локално се наблюдава завишение на
шума около търговски обекти и при извършване на строителни дейности. Територията е
със сравнително нормална шумова среда. Измерените нива на най-оживените пътни
участъци са в рамките на допустимите нива от 60 dB.
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Основните причини за шумово замърсяване в района са автомобилният
трафик, лошокачествена настилка и наклоните на някои улици. Подмяната и поддръжката
на съществуващата настилка ще доведе до значително подобряване на шумовата среда.
Няма данни за превишаване нивата на шума в жилищните зони. Малкото
производствени обекти са изградени при спазване на действащото законодателство и са
под контрол на РЗИ Перник..
През територията на общината преминават трасета на електропреносни
въздушни линии, източник на електромагнитнитни полета, които са рисков фактор за
увреждане здравето на хората. Изградената енергийна мрежа отговаря на нормативните
изисквания. В хигиенно защитната зона на линията не се допуска по никакъв повод
урбанизация.
3.10. Естествени и антропогенни вещества и процеси
Антропогенните фактори се свързват с резултатите от съзнателната дейност
на хората. Основните източници на замърсяване на околната среда са свързани с
продуктивната дейност на човека в много отрасли и именно замърсителите, които са
резултат, продукт от дейността на човека са антропогенни замърсители. Всеки отрасъл
има характерни за него замърсители. Те са разнообразни и бяха разгледан по
компоненти и фактори на околната среда
3.11. Химикали. Въздействия от зони, регламентиращи дейности с висок
рисков
В община Ковачевци промишлеността отчита ниски показатели и няма обекти, за
които се изискват действия, регламентирани с регламентите на Европейския съюз,
касаещи опасни химични вещества. Няма регистрирани случаи на големи аварии с
опасни вещества. Няма предприятия и инсталации, класифицирани въз основа на
критериите в приложение №3 към Глава седма, Раздел I на Закона за опазване на
околната среда и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и
ограничаване на последствията от тях. Липсват и предприятия с издадени комплексни
разрешителни съгласно чл.129, ал.1 от ЗООС.
При определяне на функционалното предназначение на терените по структурни
единици в случай, че се дава устройствена възможност за изграждането на нови
предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, следва да се
предвиди такава и за реализация на изискуемите по ЗООС планирани от бъдещия
оператор мерки и средства за предотвратяване, контрол и ограничаване на значителните
неблагоприятни

последствия

от

големи

аварии

и

разстоянията

от

предприятието/съоръжението до жилищни райони, обществени сгради и площи, зони за
отдих и големи транспортни пътища и райони с природозащитно значение или значение
за околната среда, защитени по силата на нормативен или административен акт, както и
зоните на въздействие при възникване на голяма авария.
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3.12. Здравно – хигиенни условия на средата
По данни на НСИ населението на община Ковачевци към 31.12.2012 г. е 1 583
души, от които 802 мъже и 771 жени. Населението на общината е изцяло селско, като се
наблюдава разпадане на модела център-периферия, като в административния център са
съсредоточени едва 14,7% от населението на общината.
Доболничната помощ в община Ковачевци е представена от една индивидуална
лекарска практика и една за стоматологичната помощ. Съществуват две здравни служби
в селата Калище и Ковачевци. Болничната медицинска помощ се извършва в
многопрофилната болница в Перник, а спешната от Центърът за спешна медицинска
помощ Радомир. Коефициентът на регистрираната заболеваемост по обращаемост на
населението е около средния за страната. Проблем е наличието на здравно-неосигурени
лица, което ограничава достъпа им до здравната система и създава негативно отношение
към нея и към здравната реформа. Недостатъчно е развита профилакиката на
заболяванията, което води до увеличаване на разходите за лечение и се отразява на
общия здравен статус на населението.
4. РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА БЕЗ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЩИЯ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН.
 Атмосферен въздух. Като цяло атмосферната среда е незамърсена и с
добро качество.


Повърхностни

и

подземни

води.

Ще

продължи

антропогенно

натоварване и влошаване качествата на водите на територията на общината поради
липса на пречистване на битовите отпадъчни води от повечето населените места в
общината. Ще се запазят неблагоприятните тенденции за недостатъчно използване на
капацитета на питейните водоизточници, липсата на пречиствателна станция за
питейните води, завишаване загубите на питейна вода в резултат на амортизацията,
влошаване качествата на питейните водоизточници и повърхностните води поради липса
на канализация в населените места, ниска изграденост на канализационна мрежа,
неприлагане на добри фермерски и аграрни практики...
 Почви

и земни недра.. Ще се съхранят до някъде проблемите с

нерегламентираното изхвърляне

на

отпадъци,

причиняващи локални ограничени

замърсявания в терените около основната пътна мрежа.
 Биологичното разнообразие и неговите елементи, елементи на
националната екологична мрежа. Ще се затрудни реализацията на мерките за опазване
защитените зони. Ще се съхрани нивото на лесистност и тенденцията за ограничено
развитие на зелената система на селищата и извънселищните полигони, Съществува
опасност от засилено антропогенно усвояване на площи около пътната мрежа и
създаване на предпоставки за невъзможност за възстановяване на горите около
основните водни течения.
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 Ландшафт. Основният тип ландшафт остава непроменен, с малка
вероятност за увеличаване на пустеещи земи и нарушени терени.
 Отпадъци. Формирането на малки замърсени терени води до засилване на
ерозията, намаляване на естетическата стойност и привлекателността на района и
намаляване на потенциала за развитие на туризъм в района.


Рискови енергийни източници. Ще се запази тенденцията за въздействия

от шум и вибрации в територии, подложени на въздействието на по-интензивен
автомобилен трафик.


Културно-историческо наследство. Възможно е увреждане на културни и

исторически ценности от природни фактори и от безконтролно поведение на хора.
 Човешко здраве. Налице ще е повишаване на здравния риск за
населението поради утежнена акустична обстановка в крайпътните жилищни райони,
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 засегнати
интересите на населението. Развитието на общината ще бъде неадекватно на
съвременните изисквания и стихийно. Ще се забави икономическото развитие, ще се
пропуснат ползи от финансиране и инвестиции, от усвояване на целеви средства от
Европейските фондове, което ще забави подобряването качеството на живот и
осигуряване на адекватна околна среда.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИИ, КОИТО
МОГАТ ДА БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ
ПРОБЛЕМИ.
Като зони със завишени концентрации на вредни вещества в приземния
атмосферен слой могат да бъдат окачествени жилищните зони и териториите около
основната пътна мрежа. Проблем за тези части са и замърсяването с общ суспендиран
прах, фини прахови частици и серен диоксид през отоплителния прериод
Водопреносната система е амортизирана, което води до чести аварии,
големи загуби и прекъсване на водоподаването към потребителите. Няма населени
места с напълно изградени канализационни мрежи и отпадъчните води не се събират и
пречистват с изключение на ПСОВ в село Ковачевци. Учредена е само една санитарноохранителна зона около тръбен кладенец „Църковниче”, село Лобош. Няма изградени
пречиствателни станции за питейна вода, а обеззаразяването на питейните води се
извършва преобладаващо с хлорно-варов разтвор. Налице са: стари замърсявания от
нерегламентирани сметища, дифузно замърсяване от селското стопанство поради
неприлагане на добри аграрни и фермерски практики, проблем с отпадъци в реките и
отводнителни канали, нерегламентирано включване на битови отпадъчни води в дерета,
нарушение на оттока в реките, нарушена морфология на речните корита, водещи до
73

Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Ковачевци
ерозионни процеси от нерегламентирано изземване на инертни материали от речните корита
и понижаване на нивото на подземните води от нерегламентирано изземване на инертни
материали, проблеми с поддръжката на изградените диги и състояние на речните корита
– на места има подкопани участъци от дигите; непочистени речни корита, което при
повишаване нивото на реките има опасност от наводнения. Повечето повърхностни
водни тела, са с

лошо химично и екологично

състояние. Относително добро е

качеството на подземните води, но повлияно от липса на канализация и прилагане на
недобри селскостопански и животновъдни практики.
Въведено е организирано сметосъбиране и сметоизвозване до регионалното
депо „Тева” в град Перник, но възникват все още макар и ограничено малки локални
неорганизирани сметища. 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.
При засилената стопанска дейност в землищата възникват екологични
проблеми, които директно влияят върху биоразнообразието и водят до унифициране на
ланшафтите.
. 6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
На база принципите от Конференцията на Обединените Нации за околна среда и
развитие (UNCED) в Рио де Жанейро през 1992 г. в приетата Национална стратегия за
околна среда и Национален план за действие (http://www.moew.government.bg) е
определена дългосрочната стратегическа цел - «Подобряване на качеството на живот на
населението в страната и осигуряване на здравословна и благоприятна среда и
запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво управление на
околната среда” и са формулирани целите на опазването на околната среда.
 Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението
Запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната среда
 По-тясно интегриране на политиката по околна среда в политиките на
развитие на стопанските отрасли.
 Опазване и подържане на богатото биологичното разнообразие.
 Създаване

на

условия

за

прилагане

на

европейското

екологично

законодателство и международни конвенции в областта на околната среда.
 Подобряване управлението на отпадъците.
 Намаляване шумовото замърсяване.
 По широко участие на обществеността в решаване на проблемите на
околната среда.
Изготвеният ОУПО е съобразен с поставените цели и подцели, актуални за
района, представени в таблица 6.1.1.
Таблица 6.1.1. Поставени цели и подцели, актуални за района.
74

Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Ковачевци
Национална цел

Приоритети и мерки, отразени в ОУП

Осигуряване
на
достатъчно
количество и качество вода за
населението и икономиката на
страната.

Предвиденото развитие на ВиК мрежите и съоръженията
към тях има за цел подобряване качествата на
повърхностните и подземните води като природен ресурс с
огромно значение за населението и икономиката на
общината.
Новото жилищно строителство и комплексните благоустройствени мероприятия, както и прилагането на йерархията в
управлението на отпадъците ще съдействат за реализиране
на тази цел.
Заложеното развитие на функционалната структура на
общината, щадящото отношение към използването на
природните ресурси на територията и търсеният баланс
между развитие на урбанизацията и съхраняване във
възможната степен на цялостността на природната среда са
адекватни с тази цел
Заложено е стриктно спазване на въведените режими на
защитените територии и зони и се създават условия за
развитие на местната екологична мрежа.
Усъвършенстванията на комуникацинно-транспортната
система допринасят за намаляване концентрациите на
емисии с парников ефект и трансгранично замърсяване.
Съдават се условия за използване на алтернативни
източници на енергия. Предвидените мерки в областта на
всички компоненти и фактори на околната среда отговарят
на Директивитите на Европейския съюз и международните
конвенции, по които Република България е страна.
Утвърждава се системата за разделно сметосъбиране и
извозване. Всички дейности са в съответствие с
изискванията на ЗУО и Националната програма за
управление на отпадъците. Ще бъдат рекултивирани
общинското депо и малки нерегламентирани сметища.
Планирани са адекватни устройствени решения за зоните
около основните пътни артерии
ОУП, както и всички процедури по ЗУТ, се подлагат на
законоустановените и отговарящи на съвременните
изисквания форми на обществен достъп и контрол, като
постъпилите мнения, съображения, жалби и сигнали се
вземат предвид при окончателните устройствени решения.

Запазване и разширяване на
териториите с добро качество на
околната среда
По-тясно
интегриране
на
политиката по околна среда в
политиките
на
развитие
на
стопанските отрасли.

Опазване и подържане на богатото
биологичното разнообразие
Създаване
на
условия
за
прилагане
на
европейското
екологично
законодателство
и
международни
конвенции
в
областта на околната среда.

Подобряване
отпадъците

управлението

на

Намаляване
шумовото
замърсяване
По
широко
участие
на
обществеността в решаване на
проблемите на околната среда.

Проектът за ОУП на община Ковачевци е съобразен и с целите на други
стратегии и програми на национално ниво -Национална стратегическа реферетна рамка,
Национална стратегия за развитие на инфраструктурата на Република България и план
за действия, Национална стратегия за регионално развитие, Национална стратегия за
развитие и управление на водния сектор...
7. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА.
7.1. Оценка на въздействията по компоненти на околната среда.
 Атмосферен въздух.
Общо предвижданията на ОУП по отношение устройството и локацията на
производствените дейности, съсредоточията на селскостопанската инфраструктура,
зоните за туристическа и рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено
обслужване, не водят до влошаване качествата на атмосферния въздух. Територията
притежава естествен потенциал и условия за самопречистване и самовъзстановяване.
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 Повърхностни и подземни води.
В ОУПО се предвиждат мерки за:
- Строителство, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителне мрежа и
съоръжения,
-За опазване на водоизточниците и съхранение на ресурса - учредяване и
изграждане на СОЗ около водоизточниците;
-изграждане на канализация в населените места и пречистване на формираните
отпадъчни води в ПСОВ;
- прилагане на съвременни добри земеделски и фермерски практики ще намали
риска от замърсяване на повърхностните води;
- мерки за опазване на морфологичните условия на речните корита ще
гарантира опазване на съседните зони от непредвидими природни явления и ерозия на
речния бряг.
- - намаляване на натоварването от органични замърсители, азот, фосфор и
микрозамърсители от точкови източници на битови отпадъчни води.
При привеждане в съответствие на Окончателният проект за ОУП с
препоръките в т.8 считаме, че не могат да се очакват неблагоприятни въздействия от
реализацията му по компонента води.
 Почви, земни недра, минерално разнообразие.
ОУП дава необходимите устройствени предпоставки за реализиране на
очакваната динамика в развитието. Развиват се терените за спорт и атракции,
озеленяване, рекреационни дейности ... Запазват се за комунално обслужване, транспорт
и комуникации, техническа инфраструктура, територии за природозащита –защитени зони
и защитени територии за опазване на КИН. Очаква се комплексът от действия, чието
предприемане се осигурява с ОУП, да доведат до подобряване състоянието на земите
общината. Той включва подобрената организация и структура на дейностите отпадъците,
управлението, ползването и пречистването на водите, зелената система...
 Биологичното разнообразие, защитени природни територии и зони.
Зелени площи със специално предназначение.
ОУП не предлага устройствени решения, създаващи база за дейности,
въздействащи неблагоприятно върху биологичното разнообразие в района.
Не се засягат деструктивно площи, попадаща в Защитени зони „Ноевци” и
„Земен” (BG0001012), както и останалите места с висока концентрация на биологично
разнообразие.
 Ландшафт.
Новото устройствено планиране в предварителния проект за ОУП не предвижда
драстични промени в съществуващия ландшафт на общината. Ще се запази предимно
като горски в планинската част и агрогенен в равнинната част.
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 Културно - историческо наследство.
Избраният вариант на устройство не предполага негативни въздействия върху
обекти на културно - историческо наследство и отразява съвременните политики в това
отношение. ОУП е инструмент за подпомагане на община Ковачевци за поетапно бъдещо
решаване на някои основни проблеми на недвижимите културни
7.2. Оценка на въздействията по фактори на околната среда.
 Отпадъци.
Чрез регламентиране на устройствени предпоставки, ОУП на община
Ковачевци, създава условия за прилагане на Общинската програма за управление на
отпадъците в периода до 2020 г. и след нея. В Програмата се утвърждава системата за
организирано сметосъбиране и извозване. Всички дейности, планирани в нея, са в
съответствие с изискванията на ЗУО

и Националната програма за управление на

отпадъците. Всички нововъзникнали малки нерегламентирани сметища ще бъдат
ликвидирани и при необходимост рекултивирани.
Ще се ликвидира изцяло и рекултивира бившето общинско депо за битови
отпадъци.
Ще могат да се реализират предвижданите в Програмата мерки, свързани с
териториалното отлагане на важни фактори за управлението на отпадъците – развитие
на системата за домашно компостиране, обособяване на площадка за депониране на
строителни отпадъци при необходимост, които не могат да бъдат оползотворени с
осигурени

възможности

за

тяхната

преработка

до

фракции,

използваеми

в

строителството, благоустройството и комуналното стопанство на общината.
В тази връзка е много важно е в окончателния проект на ОУПО да се определи
неговото място с оглед на добър транспортен достъп. Обособяването на регламентирани
места за временно депониране на строителните отпадъци до тяхната преработка във
фракции, използваеми

за нуждите на общината, ще е принос и към ликвидиране на

проблема с нерегламентираните малки новообразуващи се сметища.
 Опасни вещества. Рискови енергийни източници.
ОУП не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества. Няма да
настъпят изменения по отношение въздействията от йонизиращи и нейонизиращи
лъчения, тъй като източниците им вече са ситуирани на територията на общината.
 Човешко

здраве.

Въздействия

върху

зони

или

обекти

със

специфичен хигиено-охранителен статус в обхвата на плана. Идентифициране
на източниците на вредни въздействия върху здравето на населението.
Ясно

личи

подобряването

на

всички

устройствени

показатели

в

предварителния проект за ОУП в сравнение с досегашните, представени в Опорния план,
, което пряко ще рефлектира и в областта на условията и показателите, характеризиращи
общественото здраве.
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Няма обективни причини предлаганите устройствени решения да водят до
негативни прояви, свързани с естествени и антропогенни вещества и процеси или
генетично модифицирани организми.
7.3. Химикали. Въздействия от зони, регламентиращи дейности с висок
рисков потенциал
ОУП не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества и не изменя в
отрицателна посока съществуващата ситуация в това отношение. Основание за такова
заключение дава факта, че той не предвижда разполагането на производства, които са
източник на вредни за човека замърсявания.
Създаването на устройствени предпоставки за събиране и неутрализиране на
опасни отпадъци, също ще спомогне за намаляване до минимум на въздействията от
вредни вещества. Реализирането на транспортната схема ще има принос в намаляване
шумовото и атмосферното замърсяване в селищата от стопански обекти и от транспорта,
както и от вибрации.
На база извършен анализ на перспективите за развитие на общината, областта
и Южния централен район за планиране в програмния период не се очаква иницииране
на дейности, водещи до изграждане на нови предприятия с необходимост от издадено
Разрешително по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗООС.
При

възникване

на

стопанска

инициатива

за

изграждането

на

нови

предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал следва да се
изпълнят процедурите по Реда на Глава VІ от ЗООС и ЗБР, в процеса на които ще се
анализират

и

оценят

възможните

неблагоприятни

последствия

от

отрицателни

въздействия и евентуални големи аварии върху околната среда, както и необходимите
отстояния до жилищни райони, обществени сгради и площи, зони за отдих и големи
транспортни пътища и райони с прнродозащитно значение или значение за околната
среда, защитени по силата на нормативен или административен акт, както и зоните на
въздействие при възникване на голяма авария.
7.4. Общата оценка на въздействията.
Всички устройствени зони могат да бъдат разглеждани като възможност за
проява на фактори, които при определени условия оказват положителни или отрицателни
въздействия върху околната среда. Чрез устройственото планиране, обаче, тези
въздействия могат да бъдат насочвани и регулирани като характер и степен на
агресивност, но при постоянно действащо изискване за опазване на средата.
Налага се обща оценка, че в своята цялостност, предварителният проект за
Общ устройствен план на община Ковачевци ще окаже трайно във времето и основно
положително въздействие върху компонентите на околната среда и ще минимизира в
рамките на възможното негативното действие на някои от факторите.
Окончателната обща оценка на въздействията представяме в табл.7.4.1.
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Таблица 7.4.1. Обща оценка на въздействията
Комп.
/Фак
тор

непр
яко

пря
ко

въздух
пов.води
под.води
земни недра
минерално
разнообразие
почви
биологично
разнообразие
ЗТ и ЗЗ
ландшафт
КИН
отпадъци
физични
фактори
предпр. с
рисков
потенциал
човешко
здраве

да
да
да
няма
няма

8.

сред
но
трай
но
няма
няма
няма
няма
няма

дъл
го
трай
но
да
да
да
няма
няма

вре
мен
но

пос
тоян
но

няма
няма
няма
няма
няма

крат
ко
трай
но
няма
няма
няма
няма
няма

няма
няма
няма
няма
няма

да
да

да
няма

няма
няма

няма
няма

да
да

да
да
няма
да
няма

няма
няма
няма
няма
няма

няма
няма
няма
няма
няма

няма
няма
няма
няма
няма

няма

няма

няма

да

няма

няма

ОПИСАНИЕ

НА

поло
жител
но

отри
цател
но

степен

да
да
да
няма
няма

куму
ла
тив
но
няма
да
да
няма
няма

да
да
да
няма
няма

няма
няма
няма
няма
няма

малка
средна
средна
няма
няма

няма
няма

да
да

няма
няма

няма
да

да
няма

малка
малка

да
да
няма
да
няма

няма
няма
няма
няма
няма

да
да
няма
да
няма

няма
няма
няма
няма
няма

да
да
няма
да
няма

няма
да
няма
няма
няма

малка
средна
няма
средна
няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

да

няма

да

няма

да

няма

средна

МЕРКИТЕ,

КОИТО

СА

ПРЕДВИДЕНИ

ЗА

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ
НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАНА ВЪРХУ
ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ МЕРКИ.
ПРЕПОРЪКИ.
Конкретните мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяване на плана върху
околната среда ще бъдат представяме в табличен вид по компоненти и фактори на
околната среда:
Таблица 8. Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване
на неблагоприятните последствия от осъществяване на ОУП върху околната среда.
КОМПОНЕНТ / ФАКТОР

МЕРКИ
Разработване и внедряване на проекти, свързани с повишаване на
енергийната ефективност.
Разработване и внедряване на съвременни транспортни схеми.
Одобряване на ПУП за производствени дейности, които прилагат найдобрите

Атмосферен въздух

налични

техники

за

минимизиране

на

емисиите

в

атмосферния въздух.
Проектиране и изграждане на обходни пътища на селата
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Да

се

потърсят

четвъртокласната

възможности
пътна

за

мрежа

реконструкция
/общинска

и

ремонт

на

собственост/

и

амортизирани уличните платна в населените места.
Ограничаване емисиите от прах и вредни вещества изпускани във
въздуха по време на строителните, транспортни, производствени и др.
дейности.
Окончателният проект за ОУП да се съобрази с програмата от мерки
на ПУРБ на ИБР 2016-2021 г. и ПУРН на ЗБР 2016-2020 г., които са в
компетенциите на община Ковачевци.
Допълнително

пречистване

на

питейните

води

в

изпълнение

изискванията на Директива 98/83/ЕС/.
Проектиране,

доизграждане и модернизация на канализации и

пречиствателни станции за пречистване на отпадъчните води от
населените места по изискванията на Директива 98/15/ЕЕС.
Поетапно

ликвидиране

на

точкови

и

дифузни

източници

на

изпълнение

на

замърсяване на водите
Прилагане

на

добри

земеделски

практики

в

изискванията на Директива за нитратите /91/676/ЕЕС/.
Повърхностни и

Изграждане на торохранилища, отговарящи на изискванията на

подземни води

добрите фермерски практики.
Да се предвидят възможности за изграждане на нови водоизточници с
цел осигуряване на стабилно водоснабдяване на населените места.
Проектиране, доизграждане и модернизация на водоснабдителната и
канализационна мрежа
Учредяване на СОЗ около източниците на питейно водоснабдяване.
В окончателният проект за ОУП да се предвидят необходимите
устройствени решения, свързани с минимизиране риска от наводнения.
Прилагане на системата за ранно предупреждение чрез използване на
краткосрочните

метеорологични

прогнози.

Създаване

на

точен

дигитален модел на релефа чрез заснемане на речните легла с оглед
ранно

предупреждение.

Картиране

на

наводняемите

зони

за

изготвянето на планове при извънредни ситуации.
Забрани за строителство в наводняемите зони.
По-широко прилагане на формите на биологично земеделие.
Поддържане на речните легла.
При проектиране на сгради и съоръжения да се извършва детайлно
инженерно-геоложко проучване и изготвяне на доклад за инженерноГеоложка основа

геоложките и хидрогеоложките условия.
В проектните и строителни работи да се предвидят и изпълнят
противо-земетръсни мероприятия.
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В окончателния проект за ОУП да не се допусне изменение, свързано с
разрастване на урбанизирани територии за сметка на продуктивни
земеделски земи или горски територии. В раздел «Правила и
нормативи за прилагане на ОУП» да се предвиди ограничаване на
промяна предназначението на висококатегорийните земеделски земи
Почви

до четвърта категория
Предвид реализираните вече рекултивации на инвентаризирани
нарушени терени да се редуцират залаганите в ОУП нови територии за
възстановяване и рекултивация
Да не се допуска новоформирането на нерегламентирани сметища
Процедурите за промяна на предназначението на земеделските земи и
горски територии да се съобразят стриктно с

вида, категорията на

земите и с предвижданията на окончателния ОУП
Да се разработи програма за опазване на почвите, включваща
инвентираризация и картиране на замърсени и увредени терени, както
и мерки за тяхното възстановаване.
Провеждане на допълнителните геоложки и хидрогеоложки проучвания
в зони с риск за свлачища и срутвания.
Да се уточни местоположението на необходимите полезащитни,
противоерозионни, шумозащитни и други пояси и при необходимост в
окончателният проект да се прецизират съответните устройствени
зони.
Да се използват по-широко в практиката програми за обучение на
селскостопанските

производители

и фермери

за прилагане

на

утвърдени в ЕС добри земеделски практики
Да се осигури постоянно събиране на информация и картиране на
нерегламентирани сметища и дейности за тяхното ликвидиране.
Контрол и организация на сметосъбирането, с цел предпазване от
новообразувани такива.
В окончателния проект за ОУП да не се внасят изменения, свързани с
устройствени зони в местата с локалните биокоридорни връзки.
В окончателният вариант на ОУП да не се внасят изменения, водещи
до влошаване условията на средата в защитените зони и в площи
около тях.
Да не се допуска урбанизация в местата с концентрация на биологично
разнообразие.
Да се потърсят реални възможности за възстановяване на крайречните
гори при запазване и прецизиране на системата за защита от вредното
въздействие на водите.
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При изграждането на нови елементи от напоителната система и
Биологично

водовземни съоръжения от повърхностни водни тела да не се допуска

разнообразие

възпрепятстване на миграционните коридори на хидробионтите или
увреждащи крайречната флора и фауна действия и решения.
Окончателният проект а ОУП да не внася изменения в съответствието
с изискванията на документите по българското природозащитно
законодателство, регламентиращи цифровите модели и граници,
обявяването, промените, целите и режимите за обявяване на
защитените зони
Своевременно нанасяне на регламентираните изменения за контура и
площите на защитените природни територии съгласно базата данни на
МОСВ
Адекватно оформление на сервитутните ивици и площите около

Ландшафт

новите

комуникационно-транспортните

артерии

за

тяхното

ландшафтно вписване.
Културно-историческо

Популяризиране и бърза реализация

наследство

предвиждащи

социализиране

на

на елементите на ОУП,

паметниците

на

културата

и

включването им в специализирани туристически маршрути.

При случай на откриване на обекти с характер на находка, дейността
да се прекратява незабавно и да се уведомява общината и РИМ за
експертиза
Рискови

енергийни

източници

Оценка на източници на електромагнитни лъчения (електропроводи,
трансформатори, радари, базови станции, ТВ и радиопредаватели...)
Да се изисква съгласуване с компетентните органи и се извършат

Химикали. Въздействия

съответните процедури съгласно законодателството за нови обекти в

от зони, регламентиращи

производствените зони, чиято дейност е свързана с производството

дейности с висок рисков

и/или употребата и/или съхранението на опасни химични вещества и

потенциал.

смеси, и при които има потенциален риск от възникване на авари,
поради наличието на опасни химични вещества и смеси, включени в
Пр. 3 на ЗООС
Да се ситуира за проектния период площадка за депониране на
строителни отпадъци и да се потърсят възможности
преработка

Отпадъци

за тяхната

до усвояеми от промишлеността и строителството

фракции;
Да се доразвие системата за компостиране на органичните фракции от
населението /домашно компостиране/.
Да се потърсят възможности за въвеждането елементи и на система за
разделно събиране на отпадъци
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Гарантиране качества на питейната вода. Наблюдение и контрол на
Здравно-хигиенни

индикаторите, данните за експозицията на вредности на околната

условия

среда и на здравните показатели
Съответствие

на

всички

ПУП-ПЗ

и

технически

проекти

със

законодателство и изискванията на Националната програма за
действие по околна среда и здраве
В окончателният проект за ОУП да се изяснят и прецизират при
необходимост данните за земеделските площи в съответствие с
информацията от Областна дирекция „Земеделие”.
С оглед постигане на интегриран подход за пълноценна реализация на
устройствените

възможности

на

ОУП

за

решаване

екологични

проблеми в общината да се актуализира програмата за опазване на
околната среда
В окончателния вариант на ОУП да се прецизират термини, изрази,
статистически данни и названия, употребени в обяснителната записка,
съобразно

формулировките

в

хармонизираното

българско

природозащитно законодателство.

9. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ.
Оценката на алтернативите е на база извършената оценка на обхвата,
степента на въздействията и възможностите за прилагане на мерки за предотвратяване,
ограничаване или компенсиране на въздействията. Избран е вариант за предварителен
проект на ОУП с по-малко отрицателни въздействия и с повече, доколкото е възможно,
положителни. В процеса на разработката са разгледани и оценени три варианта на
предварителния проект за ОУП:
Алтернатива 1 – на Балансирано развитие. Това е предложеният в
анотацията в т. 2 вариант с приложен баланс на територията, при който устройственото
проектиране е насочено към постигане на оптимални резултати в селското стопанство и
местната промишленост. Цели се развитие на съвременен и модерен аграрен сектор и
създаване на локални, съобразени с

местните условия индустриални и логистични.

Предвидено е съществено подобряване на благоустроеността и създаването на
здравословна среда за обитаване чрез изграждане на нова или модернизиране на
съществуващата

водоснабдителна

мрежа,

поетапно

решаване

на

проблема

с

пречистването на отпадъчните води и управлението на отпадъците. Прогнозираният
възможен средногодишен растеж е до 4 – 5 % за целия прогнозен период (2015 - 2035 г.).
Алтернатива 2 – на Максимално развитие. Тя беше свързана с теоретично
заложени

високоефективни

структурни

пропорции

на

секторите,

отраслите

и

производствата, отразени в устройствени предложения.
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Търси се постигането на високо равнище на развитие от порядъка на 6 - 7 %
средногодишен растеж и значително различна от съществуващата структура на
територията.
Алтернатива 3 - Нулева алтернатива. При „нулевата алтернатива” биха се
запазили съществуващите граници на урбанизираната територия и производствените
зони без разширение, забрани за промяна на предназначението, използване на
наличната В и К мрежа, с допускане на реконструиране. Ще липсват всякакви
възможности за съвременно устройствено планиране и утойчиво развитие.
Оценката на алтернативите показва, че демографските и икономически прогнози
не са благоприятни за реализацията на Алтернатива 2 и тя по-скоро ще предизвика
дисбаланс, отколкото оптимизиране на средата, а пиемането на «нулева алтернатива» не
е добро решение нито от икономическа нито от екологична гледна точка.
Препоръчваме

реализирането

на

предложения

вариант

на

ОУП

за

балансирано развитие на общината с направени препоръки при изпълнени всички
условия от заданието.
10.

МЕТОДИ

ЗА

ИЗВЪРШВАНЕ

НА

ЕКОЛОГИЧНАТА

ОЦЕНКА,

ИЗПОЛЗВАНА НОРМАТИВНА БАЗА И ДОКУМЕНТИ И ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ
НА НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА ИНФОРМАЦИЯ
Екологичната оценка е изготвена в съответствие с разпоредбите на Глава
Шеста на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми. Постигнато е интегриране на
екологичната оценка с процеса на планиране, разработване и одобряване на плана по
Закона за устройство на територията. Обхваща, както процеса на техническо
предвиждане, така и консултиране с компетентните и отговорни органи по опазване на
околната среда, други ведомства, заинтересовани страни и обществеността. Приложени
са утвърдени в Европейскеия съюз и стграната методически принципи и подходи. ДЕО е
в съответствие с международните конвенции, по които Република България е страна и с
изисквданията на Европейското и национално законодателство. Използвана е богата
литература.
11.ОПИСАНИЕ

НА

НЕОБХОДИМИТЕ

МЕРКИ

ВЪВ

ВРЪЗКА

С

НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУПО.
На базата на идеята, че устойчивостта обхваща качеството на околната среда,
социалното развитие и общия просперитет е възможно разработването и прилагането на
различни системи от индикатори, а предложеният от нас вариант за ефективното и
управление на околната среда в общината представяме в таблица 11.:
Таблица 11. Мерки и индикатори за мониторинг.
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мерки и индикатори за мониторинг

етап
ОУП

отговорност

реализ
ация

Устойчивост
Вредни физични фактори – шум, вибрации и
да
вредни лъчения.
Организирано и разделно събиране и извозване
да
на строителните и битовите отпадъци. Третиране
на производствените и опасните отпадъци
съгласно изискванията на ЗУО.
Устройствени параметри.
да
да
Използване на най-добри налични техники при
да
да
изграждане на производствени предприятия и
инфраструктура.
Природни екосистеми и защитени видове
Постигане целите на опазване на защитените
да
да
природни територии, защитените зони и видовете,
включени в приложенията на ЗБР и контрол на
наложените режими.
Компоненти на околната среда / ресурси
Качество на атмосферния въздух
да
да
Качество на водите в повърхностните и подземни
да
да
водни тела.. Количество и качество на водата, в
т.ч. питейните. Количество и качество на битовите
отпадъчни води , зауствани във водни обекти
Опазване на почвите от замърсяване
Поддържане баланса на типовете ландшафти,
ограничаване трансформацията на ландшафти
Ефективност на поставени ограничения при
устройственото планиране за осигуряване на
безопасни разстояния и контрол при издаване на
разрешения за строеж по реда на ЗУТ на
ПВРП/ПНРП и на обекти в близост до тях.

Община Ковачевци
Община Ковачевци

Община Ковачевци
Община Ковачевци

Община
Ковачевци
РИОСВ
Перник
Държавно
горско
стопанство Земен

да
да

да
да

Община Ковачевци
БД „ЗБР”
РЛ при ИАОС
РИОСВ
Перник
Община Ковачевци
„В и К” ООД, Перник
Община Ковачевци
Община Ковачевци

да

да

Община Ковачевци

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Въз основа на извършените изследвания и анализи, и направените прогнози,
се налага следното заключение:

Очакваме реализацията на Общия устройствен план на община
Ковачевци

да

окаже

трайно

във

времето,

основно

положително

въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на
населението. Планът ще създава условия за постепенно подобряване на
състоянието на средата и на качеството на живот и осигурява условия
за устойчив характер на развитието на територията при изпълнени
предложените мерките за минимизиране на отрицателните въздействия
върху компонентите на околната среда.
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13. СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ
 по реда на чл.19 от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми .
Таблица 13. Справка за проведените консултации по реда на чл.19 от Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми .
Институции, организации,
лица
Регионална
инспекция
по
околната среда и водите
Перник

Регионална
здравна
инспекция Перник
Басейнова
дирекция
„Западнобеломорски район” с
център град Благоевград

Регионална
дирекция
„Пожарна
безопасност
и
защита
на
населението”
Перник
„Напоителни системи” ЕАД,
клон „Струма-Места”, район
Перник
Министерство на енергетиката

Национален
институт
за
недвижимо
културно
наследство - Министерство на
културата София
Водоснабдяване
и
канализация” ЕООД, Перник
Областна служба „Земеделие”
град Перник
Общинска служба „Земеделие”
„ЧЕЗ
Разпределение
България” АД
„Държавно горско стопанство”
Земен
ДП”Национална компания
железопътна инфраструктура”
София

Изразени становища, препоръки
забележки
Одобрено
задание
за
обхвата
и
съдържанието на ДЕО с препоръки
Одобрена схема за консултации и Указания
за провеждане на процедурата

Приети/Неприети
(отразяване в ДЕО)

Преценя, че ОУП няма вероятност да окаже
значително отрицателно въздействие върху
защитени зони „Земен” (BG0001012) и
„Ноевци” (BG0002089) на база подадено
Уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за
съвместимост...
Одобрено задание за обхват и съдържание.
Препоръки за задачи.
Предоставена
е
информация
за
повърхностните и подземни водни тела в
обхвата на ОУП, за зоните за защита на
водите, за учредени СОЗ, за пунктовете от
националната
мрежа
за
мониторинг
химичното състояние на подземни води...
Дава становище за ПП за ОУПО – за
неотразени свлачища, риск от наводнения,
пожари...

Отразено в ДЕО

Дава сведения за включените в активите на
предприятието съоръжения на територията
на общината
Дава становище, че задание за обхват на
ДЕО и схема за консултации не са в
компетенциите на ведомството
Няма отговор

Отразено в ДЕО

Няма възражения по проекта,
информира за дейности прец 2014 и 2015 г.
Дава данни за отглеждани земеделски
култури, регистрирани земеделски стопани и
площи от баланса на земята.
Няма отговор

Отразено в ДЕО

Съгласува
Заданието
и
изисква
отразяването на сервитутните зони на
енергийните обекти в ОУП
Дава информация за горската територия на
община Ковачевци
Дава указания за нанасяне на трасе на
модернизираната железопътна линия.

Отразено в ДЕО

Отразени са изцяло
в ДЕО

Отразено в ДЕО
В ДЕО са описани и
анализирани всички
проектни решения
на ОУП , свързани с
повърхностни
и
подземни води.”
Отразено в ДЕО

-

-

Отразено в ДЕО

-

Отразено в ДЕО
Отразено в ОУП
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НЕК ЕАД, София

Сдружение „Зелени Балкани”
град Пловдив
БДЗП София
Консултации със засегнатата
общественост

Липсва правен интерес към ОУП и заданието
за ДЕО, съоръженията са прехвърлени на
„ЕСО”ЕАД
Няма отговор

-

Няма отговор
Липсват изказани мнения и становища.

-

-

-

14. СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ, ИЗГОТВИЛИ ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА.

ЕКСПЕРТ

РАЗРАБОТЕНА ЧАСТ ОТ

ПОДПИС

ДОВОС
Добромир Георгиев Ганев –

1, 2 , 3.1.,3.5., 3.8.,3.10, 3.11,

Ръководител колектив

3.12, 4, 5, 6,7,8,9, 10.,11,12

инж. Радостина Димова Христова

3.8., 4, 5,,7,8, 10, 8,9, 10.,11

инж. Кольо Славов Колев

3.2., 4, 5, 7, 8, 10,11

Доц.д-р Диана Йовчева Ганева

3.3., 3.4., 3.5.,3.6., 3.7., 4, 5,7, 8,
10,11

15. ДЕКЛАРАЦИИ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЕКСПЕРТИ, АВТОРИ НА ДЕО И
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Становища и препоръки при консултациите по чл.19 от Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
2. Общ устройствен план на община Ковачевци – предварителен проект .
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