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ВЪВЕДЕНИЕ  
 
Настоящият документ преставлява нетехническо резюме на Екологична част към 

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Белица. 
Възложител на общия устройствен план и на екологичната част към него е: 
ОБЩИНА БЕЛИЦА,  ЕИК  000024688, 
Пълен пощенски адрес –  2780 БЕЛИЦА, УЛ. “ГЕОРГИ АНДРЕЙЧИН” №  15, 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 
Телефон, факс и е-mail – тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-
mail:obelica@abv.bg 
Лице за контакти – Радослав Ревански – Кмет на община Белица 
Съгласно чл.125, ал.7 от ЗУТ, екологичната оценка (ЕО) представлява част от 

устройственият план, поради което на основание чл.86, ал.4 от Закона за опазване на 
околната среда, ЕО не се възлага като самостоятелен доклад, а се изготвя като част от 
общия устройствен план (ОУП). 

Общият устройствен план на община Белица, предмет на екологична оценка, 
наричан по-нататък за краткост ОУПО, се изготвя на основание на чл. 105 на ЗУТ и §123, 
ал.1 от преходните разпоредби към ЗИД на ЗУТ от 2012 г. и по възлагане от Община 
Белица с договор. Разработващият екип е на ДЗЗД „ГЕО ПРОДЖЕКТ 2016“. 

 
Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС; ДВ. Бр. 

91/2002 г., изм. и доп./, задачите на настоящата разработка са: 
 Да се опише и определи екологичното състояние на територията, предмет на 

ОУП; 
 Да формулира съществуващите екологични проблеми /ако има такива/, 

районите с особено екологично значение, рисковите зони, потенциалните 
въздействия в зоната на влияние; 

 Да определи бъдещото състояние на околната среда без прилагането на 
плана; 

 Да анализира и оцени предложените алтернативи за развитието на 
територията в перспектива; 

 Да анализира силните и слаби страни на определени функции и тенденции 
на развитие; 

 Да формулират и предложат мерки за предотвратяване, намаляване и 
възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от 
реализацията на плана. 

При изготвянето на настоящия документ са следвани указанията, дадени в писмо с 
насоки и одобрено задание за обхват и съдържание на Директора на РИОСВ Благоевград с 
изх. № 4016/7/15.03.2018 г.     

Като методична основа при разработване на екологичната оценка са използвани 
методите, посочени в “Ръководство за екологична оценка на планове и програми в 
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България”, както и указанията и методиките на Директива  2001/42/ЕО  на Европейския  
Парламент  и  на   Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на 
някои планове и програми върху околната среда и „Указанията и методиките на ЕК за 
стратегическа екологична оценка”. Екологичната оценка е разработена съгласно 
Европейската директива 2001/42ЕС за оценка на въздействието на някои планове и 
програми върху околната среда/ наричана още директивата за стратегическата екологична 
оценка/ и нейното транспониране в българското законодателство с Наредба за условията 
и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /ДВ. бр.3/2006 г./ 
Директивата има за цел да осигури високо ниво на защита на околната среда и да 
допринесе за интегрирането на екологичните съображения в разработването на планове и 
програми с цел насърчаване на устойчивото развитие /член 1 на директивата/. Основен 
елемент в Директивата, необходим за извършване на стратегическа ЕО е определянето на 
обхвата /чл.3/, който има за цел да определи географския район,съответния период от 
време, който се отнася до тенденциите и влиянието и свързаните с тях екологични 
въпроси, които трябва да се вземат предвид в рамките на стратегическата екологична 
оценка. Освен това се определя методът на оценка и оценка на разумни алтернативи. 
Според Директивата и НУРИЕОПП трябва да бъдат направени консултации във връзка с 
обхвата на доклада с компетентния орган в областта на ОС – РИОСВ-Благоевград. 
Обхватът на ЕО определя основните насоки при изготвянето на настоящия доклад. 

 
Основна цел на Общият устройствен план на община Белица е да се създаде 

планова основа за нейното дългосрочно устойчиво териториално развитие в съответствие 
с приетите стратегически документи за регионално развитие и на база характерните за 
общината природни, културно-исторически и антропогенни дадености, ресурси и 
характеристики. 

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично 
равновесие, икономически растеж и социален просперитет при оптимално използване на 
природните дадености, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на 
следните специфични цели: 

 Подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на съвременно ниво на 
обществено обслужване, обитаване, възможности за рекреация, спорт, техническа и 
пътна инфраструктира и т.н. 

 Стимулиране на икономическото развитие на Общината, чрез създаване на планова 
основа и с инструментариума на устройственото планиране. 

 Баланс между частните и обществените интереси на територията на Общината, 
отчитайки едновременно правото на собственост и нуждата от защита на 
обществения интерес. 

 Опазване и използване на потенциала на природните дадености и културно-
историческото наследство. 

 Увеличаване възможностите за управление на съществуващите в момента и 
потенциални урбанистични процеси на територията от страна на  ръководството на 
Общината и административния апарат. 
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 Контрол върху процесите на по-нататъшна урбанизация на територията на 
общината с цел запазване целостта и стабилността на природната й среда с 
инструментите на устройственото планиране 

 
Задачи на ОУП 
Изхождайки от формулираните цели на ОУП на община Белица и от схващането, 

че планът ще бъде управленски инструмент на Общината в сферата на пространственото й 
развитие, се формулират и неговите задачи. Важно предварително условие в това 
отношение е да се съгласуват целите и задачите на ОУП с целите и задачите на 
Общинския план за развитие на общината за новия програмен период 2014-2020 г., с 
предвидените насоки за развитие в Регионалната схема за пространствено развитие на 
област (РСПРО), да се осигури връзка и приемственост с други програмни документи за 
развитие на общината и областта по отношение на туризма, екологията, управлението на 
отпадъците и т.н.. 

 Основните задачи на плана са: 
 Определяне на общата структура на територията, местоположението и границите 

на отделните урбанизирани територии, земеделските и горски територии, 
природозащитените зони, територии с културно-историческо значение, нарушени 
територии, територии със специално предназначение и др. 

 Определяне на устройствен режим  на отделните територии, правилата и 
ограниченията за ползването им, като се съблюдават на режимите, които са 
установени със специални закони.  

 Усъвършенстване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 
територията на общината, връзките с териториите на съседните общини и със 
системата от инфраструктурни мрежи и съоръжения на национално ниво;. 

 Усъвършенстване на пространствения модел на организация на системата на 
социалната инфраструктура  

 Установяване на уязвими територии с вероятно разпространение на предвидими 
природни бедствия регламентиране на превантивни мерки, методи за защита и 
начин на устройство на териториите. 

 Създаване на необходимите условия за използване на потенциала на териториите 
държавна и общинска публична собственост.   

 Създаване на условия за балансирано устройствено развитие в урбанизираните и 
извън урбанизираните територии, чрез поддържане на  екологично равновесие и 
опазване на околната среда.  

 Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно 
историческото наследство, за дефиниране и опазване на културни ландшафти и 
природните забележителности. Регламентиране на допустимото натоварване върху 
териториите с естествени рекреационни и други ресурси.  

 Разработване на правила и нормативи за прилагане на ОУПО. 
 Определяне на последователност (етапност) за реализиране на приоритетни 

устройствени дейности. 
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ОБХВАТ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ОУП 
Съгласно чл. 105 от Закона за устройство на териториите ОУП биват 4 вида: 

 ОУП на община; 
 ОУП на части от община – група съседни населени места с техните землища; 
 ОУП на населено място – град заедно с неговото землище; 
 ОУП на селищно образувание с национално значение. 

С оглед на постигане на заложените по-горе цели и изискванията в нормативната 
уредба за планова обезпеченост на територията, устройственият план на община Белица  
обхваща цялата територия на общината, включвайки общинския център и отделните 
населени места заедно с техните землища – Общ устройствен план на община (ОУП).   

Времевият диапазон за действие на ОУП регламентиран в Наредба №8 е 15-20 
години.  

При определяне на времевия хоризонт на действие на плана следва да се има 
предвид времетраенето на плановите периоди за развитие възприети от ЕС, а именно 
седем години. Имайки предвид необходимостта от стабилност на предвижданията на 
плана във време на действие на поне два планови периода и необходимото технологично 
време за изготвяне на настоящият и последващият ОУП следва да се приеме хоризонт на 
действие от 20 години. 

Този времеви хоризонт не изключва възможността от изменения на бъдещия план 
при промяна на параметрите на средата във времето. С оглед на добрите практики се 
предвижда актуализация на ОУПО през 2027 г. 

Прогнозният период, за който се създава ОУП на община Белица е 2037-ма 
година. 

В процеса на разработване на екологичната оценка и съгласно процедирано Задание 
за обхват и съдържание на ЕО, на анализ, диагноза и прогноза са поставени всички 
компоненти и фактори на околната среда - атмосферен въздух, повърхностни води, 
геоложка основа и подпочвени води, земи и почви, ландшафт, отпадъци и опасни 
вещества, шум и други вредни физични фактори, културно-историческо наследство, 
здравен риск. 

Оценката на развитието на компонентите и факторите на околната среда без 
прилагането на плана е показана в следващата таблица: 

ТТааббллииццаа  №№  11..  ССъъссттоояяннииее  ннаа  ккооммппооннееннттииттее  ии  ффааккттооррииттее  ббеезз  ппррииллааггааннее  ннаа  ООУУПП  
Компонент/Фактор 
на околната среда 

Текущо състояние Евентуално развитие без 
прилагане на ОУП  

Атмосферен въздух Качеството на атмосферния 
въздух на територията на 
община Белица, може да се 
определи като добро до много 
добро, с нива на атмосферните 
замърсители под съответните 

Възможно влошаване на 
микроклиматичните 
характеристики поради 
неподходящи териториално-
устройствени и 
градоустройствени решения. 
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оценъчни прагове. 

 

 

 

Общото ниво на замърсяване 
на въздуха със серен диоксид и 
фини прахови частици основно 
от битовия сектор през 
отоплителния сезон и 
транспортната дейност ще 
продължи. 

Без реализиране на Плана, 
общинската пътна мрежа ще 
остане амортизирана. 

Липсата на модернизация и 
рехабилитация на общинската 
пътна мрежа, ще продължи да 
оказва неблагоприятен ефект 
върху атмосферния въздух. 

Повърхностни 

и подземни 

води 

Нарастване на загубите на 

питейна вода, в резултат на 

амортизацията на водопро- 

водната мрежа;  

Липса на ПСОВ в  населените 
места;  

Опазването на чистотата на 
водите в протичащите през 
общината река и язовир е един 
от основните екологични 
проблеми на общината; 

Възможните наводнения ще 

продължат да въздействат 

негативно чрез, предизвикване 
на екологични и социално-
икономически щети. 

Продължаване на тенденцията 
на замърсяване на 
повърхностните и подземни 
води и влошаване на 
екологичното състояние на 
водните тела в резултат на 
заустването на непречистени 
отпадъчни води. Запазване и 
задълбочаване риска от 
наводнения. 

Почви и 
земеползване 

Наличие на нарушени ерозирали 
терени. Усвояване на терени без 
правилно зониране на 

При недобро устройство на 

територията и липса на 
адекватно управление 
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териториите. 

 

съществува опасност от 
продължаване на процеса на 
увеличаване на пустеещите 
земи, засилване на ерозията и 
неконтролируема промяна 
предназначението на земята. 

Земни недра  Продължаващо инфилтриране   
на  замърсени  отпадъчни  води  
от  съществуващи изгребни и 
попивни ями, и замърсявания с 
битови и други отпадъци. 

 

Без  реализацията  на  ОУП     
няма да бъде осигурена  
геоложката стабилност в 
бъдещи райони за добив и 
продължаващото 
инфилтриране   на  замърсени  
отпадъчни  води. Защитата   
срещу   физико-геоложки  
процеси   и  явления   е   
възможно   да   остане 
нереализирана с всички 
произтичащи от това 
неблагоприятни следствия. 

Ландшафт Наличие на естествени форми на 
релефа с богати морфоложки 
форми и образования, с висока 
естетическа стойност на 

ландшафтните системи. 

Налице е възможност за 
значително намаляване 
относителния дял на 
ландшафтите с естествена 
устойчивост. Съществува 
опасност от увеличаване на 
пустеещи земи и 

нарушени терени.  

Биологично 
разнообразие 

Запазено биологично 
разнообразие растителни и 
животински видове в  

Трите защитени зони намиращи 
се на територията на общината. 

Непредвидими ще бъдат онези 
промени, които настъпват в 
условията на неодобрен план, 
когато се правят и отклонения 
от предвижданията на 
устройствените планове – общи 
и подробни „на парче“ като за 
тяхното противодействие 
възможностите за много 
ограничени. От тази гледна 
точка неприлагането на ОУП 
ще направи невъзможно 
реализирането на пакета мерки 
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за подобряване на зелената 
система и биологичото 
разнообразие. 

 Без реализация на ОУП няма 
да има конкретен устройствен 
регламент в обхвата на 
защитените зони. Ще се влошат 
качествените и количествени 
параметри на повърхностните 
водни тела ще се отразят 
директно на флората и фауната 
в тях и ще повлияят негативно 
на биоразнообразието в района. 

 

 

Културно-
историческо 
наследство 

Запазени паметници и останки 
от античността с местно и 
национално значение. 

Не   е   реализиран   потенциала   
на   археологическото   
наследство   като   обект   на 
познавателния туризъм 

Отпадъци и опасни 
вещества 

Минималното използване на 
икономически инструменти за 
стимулиране на  
предотвратяване, събиране и 
третиране на отпадъци; 

Лоша и недостатъчно добре 
изградена транспортна 
инфраструктура. 

 

Няма да се има възможност за 
подобряване на изградената 
система за събиране на 
отпадъци в общината; 

Ще продължи практиката за 
нерегламентирано изхвърляне 
и депониране на отпадъци от 
домакинствата; 

 

  

Вредни физични 
фактори 

Налични източници на шум -
интензивен транспортен поток 
минаващ по натоварените 
пътища. 

Нейонизиращите лъчения са в 
нормите за ОС и здравето на 
хората. 

Ще продължи развитието на 

транспортната инфраструктура 
без прилагане на 
пространствените 

вариантни решения. 
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Материални активи Ще продължават да се 
амортизират до пълното им 
разрушаване. 

Без прилагане на ОУП няма да 
се подобри състоянието на 
жилищния фонд чрез 
предприемане на мерки за 
енергийна ефективност. Няма 
да бъде подобрена нуждаещата 
се от спешно подобрение 
инфраструктура на общината 
свързана с канализация и 
пречистване на отпадъчните 
води. 

Население и човешко 
здраве 

Липсата на  

пречиствателни съоръжения в 
някои населени места за 

отпадъчните води, води до 

замърсяване на водите и 
почвите, и оказва влияние на 
качеството на живот и здравето 
на населението в общината. 
Директното заустване в реките 
влошава условията за поливно 
земеделие, 
зеленчукопроизводство, 
риболов и туризъм  

Възможност за повишен 
здравен риск за населението от 
водни епидемии, 
ентеропатогенни инфекции и 
хепатит, поради липса на 
изградени ПСОВ. 

 
Община Белица се характеризира, като райони, в които нивата на замърсителите не 

превишават долните оценъчни прагове, в съответствие с чл. 30, ал. 1, т. 4. Наредба № 7 от 
1999 г. На територията на общината няма постоянни режимни пунктове за определяне на 
качеството на атмосферния въздух, тъй като липсват големи промишлени източници на 
атмосферно замърсяване.   

Територията на община Белица е един от районите с най-ниска степен на 
замърсяване на атмосферния въздух в страната, поради липсата на значими промишлени 
източници на замърсяване и индустриални обекти, както и силно натоварени пътни 
артерии.  

На територията на общината действат предимно малки предприятия от отрасъл – 
лека промишленост (дърводобив и дървообработването) и селско стопанство.  

Общината не се характеризира с интензивен трафик и това не оказва съществено 
влияние върху чистотата на атмосферния въздух в района. Въпреки това, лошото 
състояние на пътната инфраструктура, както и големият брой общински пътища, без 
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трайна настилка допринасят за увеличаване на прахоуноса и натоварване на атмосферата с 
фини прахови частици. 

От направеният анализ може да се направи общата оценка, че климатичните и 
метеорологични фактори в района на община Белица и най-вече в нейната долинна част и 
високи полета до 1000 m н.в. са сравнително неблагоприятни за разсейване на 
атмосферните замърсители и за самопречистване на атмосферата. В тази височинна зона 
са разположени основните урбанизирани територии и населени места, в които е 
съсредоточена и основната икономическа дейност в общината. 

Независимо от това, приземния атмосферен слой може да се окачестви като 
незамърсен и с добро качество, като концентрациите на вредни вещества са под 
пределно допустимите. 

 
По отношение на повърхностните води, формиращи се на или преминаващи през 

територията на община Белица. 
Съществуващите екологични проблеми произтичат от необхванатите и/или 

недоизградените канализационни мрежи в населените места (които са на попивни или 
септични ями), нерегламентираните и необезопасени депа за отпадъци и от дифузните 
източници на замърсяване от селското стопанство. 

• По отношение на подземните води и земните недра - съществуващите 
екологични проблеми произтичат от обстоятелството, че приповърхностния слой на 
подземните водни тела и земните недра не са защитени от антропогенни въздействия, 
които влияят върху количественото и химичното състояние на подземните водни тела 
чрез: 

- заустване на отпадъчните води от населените места без изградена 
канализация и пречиствателни съоръжения; 

- земеделски дейности и животновъдство; 
- инфилтрация на замърсители от нерегламентирани депа за твърди битови 

отпадъци; 
- инфилтрация на замърсители от изградените попивни  ями в малките населени 

места. 
  
По отношение на водоснабдяването 
 С изключение на водоснобдителна група „ Белица” водоснабдяването на 

останалите населени места се характеризира с разпокъсаност, многобройни 
водоизточници с малък дебит и дълга преносна мрежа. Водопроводната мрежа  в 
населените месата ,  които са свързани към групата „ Белица” и в с. Бабяк   е частично 
подменена  в последните 10години и имат проектна готовнжст за цялостно обновление. 

 В останалите населени места вътрешната водопрводна мрежа е е силно 
амартизирана и не отговаря на нормативната уредба в РБ и това довежда до загуби над 
65%и влошено водоподаване. Същото се отнася и за регулиращите напорни резервоари, 
които не осигуряват необходимия регулиращ, авариен и противопожарен запас. 
Последният е изключително важен поради отдалечеността на обектите, лошите 
транспортни връзки и пресечения терен. Този проблем ще  засили тежестта си поради 
глобалната промяна на климата. 

 Проблемна е  и мрежата на КК „ Семково”. Няма изграден специално за комплекса 
водонапорно регулиращо съоръжение и   единна  водонабдителна мрежа – за захранването 
на отделните обекти от различни точки са направени включвания от магистралните 
водопроводи към група „Белица”. Всички те са с изтекъл амортезационен срок . 
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По отношение на канализацията  
На територията на общината канализационната мрежа е изградена в град Белица и 

с. Дагоново, а в останалите населени места има само частични канализации. Особено 
сериозен е проблемът в с. Краище, с. Горно Краище и с. Бабяк, като се вземе предвид, че в 
тези населени места e концентрирано сравнително голяма част от  населението на 
общината. Битово-фекалните  и отпадните води от селското стопанство се заустват във 
водоприемниците без пречистване.  

В населените места без изградена канализация се използват локални септични ями 
с попивни кладенци или траншеи, които в повечето случаи са без одобрена техническа 
документацияи неправилно оразмерени. Това създава условия за  епидемиологична 
опасност и оказва негативно влияние върху качествените характеристики на почвите и 
подземните води поради плитко заложените водоупори. Част от имотите които граничат с 
реки и дерета директно отвеждат водите от имотите си в тях и директно влият на 
откритите водни течения. 

По отношение на пречиствателните станции за отпадъчни води 
 Съществуващата  ПСОВ за канализационна система „ Белица” е в добро 
експроатационно състояние и е проектирана да обслужва гр. Белица , с. Краище , с. Горно 
краище . 

За КК „Семково” може да се приеме , че съществуващата ПСОВ е с изтекъл срок на 
експлоатацияи е необходимо изграждането на нова модулна ткава , с възможност за 
поетапно разширения. Тябва задължително да се използва площадката на същ. ПСОВ с 
нейните прилежащи комуникации. 

 
Земята е невъзвръщаем природен ресурс. Без прилагане на Общия устройствен 

план, в резултат на застрояване почвите са потенциално застрашени поради хаотичната 
смяна на предназначение на земята без конкретно устройствено планиране. При 
условията на неконтролируемо и безпланово усвояване на земи, в т.ч. и земеделски, се 
очаква пряко, дълготрайно и необратимо по характер въздействие върху тези фактори на 
околната среда.  
Силното разчленение на релефа, както и почвено-климатичните условия са предпоставка 
за развитие на ерозийни процеси, особено в обезлесените участъци. Факторите, влияещи 
върху ерозионните процеси, са: вид на скалната основа, релеф, състояние на почвата, 
количество и интензивност на валежите, растителната покривка, рекреационни дейности и 
др. Почвената ерозия оказва извънредно неблагоприятно влияние върху развитието на 
селското стопанство, унищожават се земеделски земи, разрушават се съоръжения. 
Почвеното плодородие и продуктивността на основните земеделски култури намаляват 
средно с 50% при такива средно и силноерозирали почви. В тази връзка в проекта на ОУП 
са заложени мерки за озеленяване. 

От направения анализ на съществуващото състояние на отпадъците и наличните 
методи за тяхното управление, могат да се направят следните основни изводи: 

 
 Извън системата за сметосъбиране и сметоизвозване са две населени места в 

Община Белица (с. Гълъбово и с. Златарица). С реализиране на ОУП се очаква 
подобряване на пътната инфраструкутра, което би следвало да даде възможност за 
осъществяване на по-добра транспортна връзка с горецитираните населени места. От 
друга страна населението в тези две населена места е малко и тенденциоцно намалява, 
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което също е причина да не бъдат включени в системата за организирано сметосъбиране. 
Вбъдеще, в случай на населяване на тези места, следва Кмета на Общината да изпълни 
задълженията си съгласно чл. 19 (3) от ЗУО.  

 
 От 2017 г Община Белица е изградила организирана система за разделно събиране 

на битови отпадъци, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 
домакинствата и на отпадъци от опакоки от същия произход и се очаква да бъдат 
постигнати целите на Националният стратегически план за поетапно намаляване на 
количествата на биоразградимите отпадъци предназначени за депониране 2010-2020 г. 

 
 Старото общинско депо за неопасни отпадъци в землището на гр. Белица, местност 

„Валтата“ е с преустановена експлоатация от 2009 г със заповед на Директора на РИОСВ- 
Благоевград. Към момента депото не е закрито и рекултивирано, поради факта, че работен 
проект „Закриване и рекултивация на старо депо за ТБО-Белица“ не е преработен и внесен 
за ободрение. Необходимо е продължаване на процедурите за одобрение по изготвения 
проект за рекултивация на депото. 

 
 Към момента строителните отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 

домакинствата се транспортират за обезвреждане на РДНО – Разлог. За подобряване на 
потока на третиране на образуваните строителни отпадъци, следва определената временна 
площадка за строителни отпадъци да бъде одобрена от Общински съвет. 

С въвеждане на Регионалната система за управление на отпадъците за Регион Разлог, 
отчитането на постъпващите за третиране в Регионалната система отпадъци се извършва с 
електронна везна, като по този начин се избягва евентуалния субектизъм при отчитане 
количествата на отпадъците. На територията на изграденото Регионално депо за неопасни 
отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда е изградена компостираща 
инсталация. Предвидено за изграждане е сепариращо съоръжение, за което е обособена 
специална площадка на новоизграденото депо. С изграждането на всички съоръжения, 
голяма част от депонираните към момента битови отпадъци ще бъдат третирани и 
оползотворени, съгласно изискванията на законодателството в страната. 
Предвижда се реализиране на проект, свързан с изграждане на площадка за събиране и 
временно съхранение на отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци от 
бита. 

Като съществуващи екологични проблеми се индексират: глухар, лещарка, мечка 
от туристи, които посещават територии извън маркираните туристически пътеки, 
дърводобива и ловна преса в периферията на около защитените зони и НП „Рила“; 
ловната преса; регламентираните и нерегламентираните сечи; отнемането или 
компроментирането на местообитания от човешка дейност; цялостния антропогенен 
натиск – шум и безпокойство.  

Плана изцяло непопада в защитени зони и не засяга защитени територии. Част от 
устройствените зони в района на КК „Семково“ се намират в близост до природни 
местообитания и местообитания на видове. За всички тях е направена оценка на 
вероятните значителни въздействия в доклада за ОСВ на защитените зони, който е 
неразделна, но самостоятелна част от доклада за ЕО. Не се очакват значителни 
отрицателни въздействия от реализацията на плана в комбинация със съществуващите 
екологични проблеми върху защитените зони и защитените територии. 

В случай, че се развият предимно локалните добивни и преработващи индустрии - 
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дърводобив и дървообработване, добив и първична преработка на инертни и строителни 
материали - гнайси, биха могли при липсващи и / или недостатъчни съоръжения за 
прахоулавяне и пречистване на въздуха да се увеличат нивата на праховите емисии от 
точкови и неорганизирани източници както в населените места, така и в зоните за 
водохващане и отдих. Ако работната сила в трудоспособна вързаст се ангажира в тези 
предприятия и в транспорта на материалите, е възможно повишаване на заболеваемостта 
на органите на дишането поради наличието на фиброзогенни прахове, съдържащи 
свободен кристален силициев диоксид.  

При развитието на малки предприятия от семеен тип, свързани с производство и 
преработка на плодове, зеленчуци, вълна и мляко, добивани от домашните животни, е 
необходимо спазване на трудово-хигиенните изисквания в обектите и на стандартите за 
хигиена на храните, независимо от капацитета на фирмите и формата на собственост. 
Преди започване на работа е необходимо провеждане на профилактични медицински 
прегледи с цел да не се допусне работа при медицински противопоказани условия на 
труд, с висок здравен риск от професионални заболявания, вкл. зооантропонози, 
алергични реакции, производствен травматизъм и отравяния. 

Неотразяването или неточното отразяване на инженерната инфраструктура за 
водоснабдяване, сервитутите й и санитарно-охранителните зони на питейните 
водоизточници в кадастъра на общината влошават условията за планиране и проектиране 
и могат до доведат до конфликти по отношение на собствеността, границите на зоните и 
др. 

Недоизградеността на водопроводните мрежи и лошото им състояние водят до 
влошаване стандарта на обитаване в населените места, увеличаване загубите на вода и 
възпрепятстват развитието на различни стопански дейности.  

Липсата на канализация и съоръжения за събиране и пречистване на отпадъчните 
води са риск за човешкото здраве и могат да доведат до влошаване качеството на 
повърхностните и подземните води на територията на общината. 

Анализът на съществуващите екологични проблеми установени на различно ниво и 
имащи отношение към плана показа следното: 

 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на ОУП 
Описаните характеристики на ОУП представени чрез принципи и ограничители го 

определят като планов документ, насочен към екологосъобразно устройство на 
територията на община Белица. Чрез ограничаване до минимум на неблагоприятните 
последствия от урбанизацията на територията и едновременното създаване на условия за 
по-нататъшно социално-икономическо развитие на общината е създаден баланс за 
територията. 

ОУПО Белица е разработен като инструмент за регулиране в устройствено 
отношение на процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на общината в 
граници, които да не накърняват целостта и стабилността на природната й среда. 
Конкретните устройствени решения, определящи допустимите форми и степени на 
урбанизация на отделните части на територията са израз на търсен/постигнат баланс 
между действащите върху тях стимулиращи и ограничаващи урбанизацията фактори. 

Перспективата за развитие е съобразена с ограничителните режими, действащи в на 
общинската територия, част от която е обхваната  от защитени зони от Европейската 
мрежа „Натура 2000”. 
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Въздействията върху околната среда и човешкото здраве са оценени в съответствие със 
степента на подробност на предвижданията на плана. 
 
 Климат. Атмосферен въздух. Атмосфера. 

           Общо предвижданията на плана по отношение устройството и локацията на 
производствените дейности, селскостопанската инфраструктура, зоните за туристическа и 
рекреационна дейност,  за търговско и друг вид обществено обслужване не водят до 
влошаване качествата на атмосферния въздух.  
Устройствените предвиждания в разглеждания ОУП няма да доведат до влошаване на 
КАВ в общината. Развитието и подобренията в устройствени зони Са (Зони и терени за 
спорт и атракции), и Тп (Терени за транспортна инфраструктура), както и Г (Горски 
територии)  ще доведат до косвено положително въздействие върху качеството на 
въздуха, а зони Оз (Зона за градски паркове и озеленяване)  и Твр (Терени за 
рекултивация и възстановяване)  – до пряко положително въздействие. 
 Предвижда се увеличаване на зелените площи за обществено ползване. Към тях 
спадат общоградските паркове и градини, транспортното озеленяване, защитни зелени 
пояси около водните обекти, озеленяване на сервитутните ивици на линейните 
съоръжения на техническата инфраструктура и др. 
От друга страна, увеличаването на устройствена зона Жм (Жилищна зона с 
преобладаващо малкоетажно застрояване) ще доведе до допълнително натоварване на 
въздуха със замърсители през отоплителния сезон, но това въздействие ще бъде 
незначително. Обособяването на производствени зони (Пп/ Ппс/ Соп) няма да доведе до 
значителни отрицателни въздействия върху атмосферния въздх, тъй като ще се включат 
високо технологични и енергийно ефективни производства, съобразени с най-добрите 
налични техники. 
 Предвидените устройствени предложения в съчетание с някои тенденции, като 
подобряване на уличните настилки, оптимизиране на автотранспортната схема, намаляне 
на делът на използване на нискокалорични въглища в битовия сектор, както и запазване 
на структурата на промишлеността води до извода, че неблагоприятни въздействия от 
реализирането на плана върху компонента атмосферен въздух не се очакват.  
 Сумарната оценка за въздействието върху атмосферния въздух от реализацията на 
плана, може да се представи по следния начин: 
 

 Вид на въздействието                            - не пряко;   
 Териториален обхват                             - локален (община Белица); 
 Степен на въздействие                          - средна; 
 Продължителност                                  - дълготрайна; 
 Ефект на въздействието                        - положителен; 
 Кумулативен ефект                                - да. 

 
 Води 

Водоснабдителна система 
Предвижданията на ОУПО отчитат, че се използват пълния капацитета на наличните 
изградени водоизточници, както и съществуващите водопроводни мрежи. С оглед на това 
се предвижда: 
-гр. Белица – новата жилищна зона ще се захрани от съществуващата ВВМ на града без 
да е необходимо зониранеи преустройство на съществуващата мрежа. Обособяването на 
нова промишлена зона около кв. Гара Белица ще се нуждае от изцяло нова вътрешна 
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мрежа съобразно предвижданията на бъдещите регулационни планове и нов резервиращ 
обем от V= 500м3 за поемане на часовата неравномерност и противопожарните 
изисквания. 
-с. Краище – не се налага изграждането на нова мрежа. 
- с. Горно Краище – предвидената нова зона с производствени дейности ще се захрани от 
ВВМ на селото. 
-с. Драгоново – новообособената промишлена зона ще се захрани от същ. водопроводна 
мрежа на населеното място. Съществуващия водоем спокойно може де приеме 
предвидените производства. 
- с. Бабяк - -новообособената зона югозападно от НМ ,която се преструктурира в 
предимно производствени (Пп) дейности ще се водоснабди от ВВМ. 
- за останалите населени места не се предвижда бъдеща необходимост от разширяване 
на ВВм и търсенето на нови водоизточници 
- КК „Семково” – Съществуващата мрежа е негодна и нефункцинална и при следващите 
разаработки би трябвало да не се взема под внимание. Необходима е рехабилирация на 
съществуващата и изграждане нова водопроводна мрежа, съобразно предвижданията на 
бъдещия ПУП- ПРЗ за територията.  
Курортът „Семково” се водоснабдява от 3 водоизточника: Водохващане „Станкова река” с 
дебит от 3 до 20л./сек. в зависимост от сезона, Водохващане „Муратов чучур” с дебит от 2 
до 7 л./сек. и Водохващане „Вапата” открито водохващане на кота 2055 м към деривация 
„Грънчар”, от където се отклоняват 33 л./сек.Първите две водохващания са част от 
водоснабдителната система на гр. Белица. Не се предвиждат нови водохващания. Ще се 
изгради нов резервоар с обем V = 500 м3, който ще се разположи на площадката на 
съществуващия резервоар на кота 1655 м и ще обслужва само курорта. Поради голямата 
височинна разлика на терена с надморска височина/Н 1560-1730 м ще е необходимо 
изграждането на три  водоснабдителни зони. 
При разширяване на легловата база и за подобряване на качеството на услугите се 
предвижда увеличаване на дебита на питейна вода. Необходим е резервоар за питейна 
вода с обем около 400 м3. 
С продължаващите процеси на глобално затопляне не е възможно да съществува зимен 
курорт без инсталация за технически сняг, особено на ширините, на които е България. В 
зимния туристически сезон, когато снежна покривка е малко се предвижда пистите да се 
покриват с изкуствен сняг. Такива периоди се проявяват в началото на сезона – декември 
и в края – след средата на април. В този период с цел пълноценно използване на 
туристическата инфраструктура, се предвижда полагане на изкуствено снежно покритие 
по ски пистите. За 12 часа едно снежно оръдие може да покрие (при температура от -12 
градуса и влажност около 60%) близо 5 декара с 30 сантиметра сняг.  
С цел осигуряване на вода за оръдията за производство на изкуствен сняг, се предвижда 
терен за разполагане на водоем. Предварителните разчети предполагат изграждане на 
язовир с площ в рамките 3000 - 5000 м2 и обем 10000 - 15000 м3 който ще се захрани от 
значителните количества повърхностни води в района на Семково през останалите сезони. 
Необходимо е извършване на изследване на водния поток и на възможностите за 
изграждане на не висок бент или каскада от две или повече скачени водни тела. 
Образуваният язовир ще може да се използва през студените периоди на зимата като 
зимна пързалка, а през лятото от любители на риболова и евентуално за къпане.  
- Ваканционно селище Андрианов чарк – Необходимо е на базата на последващ ОУПО, 
ПУП- ПРЗ да се разработи единна водопроводна мрежа с централно водоснабдяване- 
водоизточник, регулиращ водоем с хлораторна станция за да се избегне незаконното 
водоснабдяване в района от нерагламентирани водоизточници. 
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Канализационна система 
Прогнозните  дейности , предвидени в този план ще използват  в максимална степенен 
съществуващите канализационни системи.  По населени места особенностите  са както 
следва: 
-гр. Белица – новата жилищна зона ще се включи към ВКМ на града. Необходимо е да се 
обследва опасността от претоварване с дъждовни води. 
Предвидените производствени терени в югоизточната част на строителните граници са с 
готови проектни разработки. 
При Гара Белица са необходими нови планове на канализационната мрежа които ще 
отведат водите към Гл. Колектор за ПСОВ.  
-с. Краище – не се налага изграждането на нова мрежа. 
-с. Горно Краище –  отпадните  води от предвидената зона с предимно производсвена 
дейност ще се включат към Гл. Колектор към ПСОВ. 
-с. Драгоново – новообособената промишлена зона  ще се включи към ВКМ на 
населиното място и към гравния колектор. 
- с. Бабяк - -новообособената зона югозападно от НМ ,която се преструктурира в 
предимно производствени (Пп) дейности  ще отведе отпадните води към проектния 
колектор. 
За всички новообособени промишлени зони е задължително  отпадните води да отговарят 
на нормите за включване в градска конолизация с пречиствателна станция. Оператора на 
този вид услуга има право да определи за всеки конкретен случай индивидуални норми. 
- КК „Семково” – необходима е нова напълно разделна канализационна мрежа, която 
следва да се предвиди с последващия настоящия план, ПУП-ПРЗ. Отпадните води ще се 
от правят към съществуващата площадка на пречиствателната станция. Съществуващия 
модул е непригоден за бъдеща експлоатацияи и е необходимо изграждането на нова 
ПСОВ с възможност за поетапно увеличаване на капацитета и до прогнозните Е.Ж., като 
целевата бройка ще се определи с ПУП-ПРЗ.  
 - Ваканционно селище Андрианов чарк – поради особености на застрояването 
изгражднето на централна канализационна система може да бъде поставено под въпрос. 
Логично е да се търси решение с локални пречиствателни съоръжения с ефект  съгласно 
предписанията на БДБР. Подхода ще се определи съобразно конкретните нвестиционни 
намерения. 
 
 Защита от наводняния 
 Заплахата от наводнения е интегрирана в ОУП на община Белица, чрез 
обособяване на зони в риск от наводнения, като са предвидени мерки за  териториално 
устройствена защита. Мерките за намляване риска от наводнения заложени в „План за 
управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление 
2016 – 2021 г.“ и са част от политиката на общинската администрация за превенция и 
защита на населението. 
• Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока 
вълна  
• Регулиране нивото на подземните води при опасното им повишаване или 
понижаване  
• Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони  
• Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове  
• Издаване на забрана за строителството в зони с риск от наводнения  
• Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, 
складирани материали и други намиращи се в границите на речните легла или дерета  
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• Изкупуване на частни терени, които са в зони с голям риск от наводнение  
• Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана 
територия  
• Законодателни инициативи за недопускане на строителство в заливаемите зони  
• Залесяване и стопанисване на гола площ във вододайна зона на язовир и/или на 
водохващане от повърхностни води.  
• Изграждане на защитен горски пояс  
• Забрана за голи сечи във вододайните зони, с последващо изкуствено 
възобновяване, с изключение на акация и топола  
• Ефективно управление на водните нива на язовири и ретензионни водохранилища. 
Недопускане на преливане през короната на дигите при поройни валежи в сравнително 
малки водосборни области  
• Мониторинг, поддържане в техническа изправност и подсигуряване срещу 
наводнения и подобряване стопанисването на хвостохранилища, шламоотвали, 
сгуроотвали и други подобни съоръжения.  
• Закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми промишлени зони или 
отделни предприятия  
• Почистване и рекултивация на замърсени терени от минна дейност  
• Актуализиране на наредбите за подържане и експлоатация на малките язовири с 
цел безопрасно провеждане на високите вълни породени от поройни наводненения  
• Създаване/Изграждане или Поддържане/Оптимизиране на системата за 
наблюдение и прогнозиране на валежите и речния отток в целия речен басейн, вкл. 
експлоатацията на язовирите.  
• Подобряване на съществуващата хидроложка информационна система за 
получаване на данни в реално време за целия басейн  
• Изграждане на нови язовири  
• Реконструкция на язовири  
• Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири.  
• Изграждане на нови корекции. Реконструкция и поддържане на корекциите  
• Изграждане на земно-насипна дига и комбинация . 
• Разширяване на „тесните места” като мостове и др., които водят до подприщване 
на речния отток  
• Възстановяване на компрометирани диги  
• Надграждане на диги 
• Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради 
• Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в 
реката (галерийните гори по речните брегове) 
• Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия вкл. биологично 
укрепване 
 
При разработването на плана са възприети следните устройствени условия по 
отношение на повърхностните и подземните води. 
Повърхностни води: 

■ Опазване на водните течения и другите водни площи, предвид екологическото, 
стопанското и рекреационното им значение, както и като ценни елементи на 
ландшафта; 
■ Уточняване на точното местоположение на съоръженията за водоснабдяване, 
нейните сервитути и санитарно-охранителни зони и отразяване в кадастъра на 
общината; 
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■ Изграждане на канализация на населените места и определяне на площадки за 
подходящи пречиствателни съоръжения; 
■ Доизграждане на водопроводната мрежа и реконструкция на съществуващата; 
■ Новоизградената инфраструктура за водоснабдяване, канализация и пречистване 
на отпадъчните води, да отговаря на нормативните изисквания, като неразделна 
част от нея са необходимите сервитути и санитарно-охранителни зони. 
■ С правилата за прилагане на плана се изискват от последващите подробни 
устройствени планове за територии, включващи и/или прилежащи на водни 
течения и площи, осигуряване на превенция срещу вредното въздействие на 
водите, достъп до бреговете им за мониторинг и поддържане на водния обект и 
други, свързани с управлението на водите съгласно ЗВ. 

  Въздействията ще са положителни, значими, постоянни и дълготрайни. 

Подземни води 
В гр. Белица и другите селища в общината до настоящия момент е осъществено жилищно, 
транспортно, комунално-битово и друго строителство. Тази строителна дейност очевидно 
е оказала въздействие предимно върху плитко залягащите студени порови и пукнатинни 
подземни води поради инфилтрация в тях на замърсени отпадъчни води. 
 При бъдещата строителна дейност по реализация на предвижданите в плана 
жилищни сгради, обслужващи съоръжения за спорт и туризъм, транспортна, техническа и 
социална инфраструктура и прочие, е потенциално възможно аналогично на 
реализираното въздействие върху подземните води, вследствие на: 

■ инфилтриране на замърсени отпадъчни води от съществуващи изгребни и попивни 
ями и замърсяването с битови и други отпадъци. То ще бъде отрицателно, пряко, 
временно и обратимо с ограничен териториален обхват в обсега на населените места 
и на изкопите и насипите за ново строителство; 

■ отнемане на разполагаеми ресурси от подземни водни тела при експлоатацията на 
съществуващите водовземни съоръжения и системи и евентуално предстоящи за 
изграждане нови водовземни съоръжения от подземни води. - това въздействие ще 
бъде постоянно, дълготрайно и обратимо при евентуално прекъсване на 
водовземането. По обхват се ограничава в обсега на създаваната зона на влияние от 
водовземните съоръжения. 

■ намаляване на инфилтрацията на замърсени води вследствие на предвижданата и 
рехабилитация на канализационните и водопроводните мрежи и изграждане на 
пречиствателни станции за отпадъчни води - това въздействие ще бъде 
положително, пряко, постоянно и необратимо, с териториален обхват в обсега на 
селищата в общината. 

 Посочените въздействия се оценяват като незначителни до средни, поради 
обстоятелството, че водовземането се осъществява в рамките на разполагаемите 
ресурси на подземни водни тела и в съответствие с изискванията в разрешителните 
за водовземане. 
 
 Въздействия върху подземните води са възможни и в резултат на: 

■ природни бедствия - земетресения, наводнения и др.; 
■ разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при транспортни 

и други произшествия. 
Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими. 
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 Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на Предварителния 
проект на ОУП 
При изпълнение на предвидените препоръки, предвидените дейности в ОУП се 
припокриват и не противоречат на мерките в ПУРБ на БДУВЗР за постигане на целите 
запазване на доброто количествено, и постигане на добро химическо и обобщено 
състояние на повърхностните водни тела. 
 Планът осигурява устройствени условия за опазване на водните течения и водните 
площи и съхраняване характеристиките на средата. 
 Всички устройствени дейности могат да бъдат разглеждани като фактори, които 
при определени условия може да окажат отрицателни въздействия върху околната среда и 
човешкото здраве. Чрез устройственото планиране, обаче, тези въздействия могат да 
бъдат насочвани и регулирани като характер и степен на агресивност, но при постоянно 
действащо изискване за опазването на човешкото здраве. 
 Основните типове въздействия върху отделните компоненти на околната среда 
могат да се определят както следва: 

 по вид – по време на строителство и при експлоатацията на елементите на 
техническата инфраструктура въздействието е пряко, вторично, краткосрочно, 
временно, отрицателно, обективно обусловено; при експлоатацията на ВиК 
инфраструктурата въздействието е пряко, постоянно, дългосрочно и с 
незначителни последици при строителството и подчертано положителни при 
експлоатацията на елементите на ВиК инфраструктурата. 

 по вероятност – неблагоприятни въздействия могат да се проявят с различна 
вероятност при различните мероприятия, предвидени в ОУПО. Възможното 
въздействие върху околната среда, в частност и върху повърхностните и подземни 
води, и човешкото здраве се оценява, както следва: 

- по продължителност – дългосрочно по време в обхвата на действие на ОУП 
на община; 

- по териториален обхват – съответства на степента на намеса, най-често с 
локален обхват. 

- по честота – временно в периодите по време на строителството и постоянно, 
по време на експлоатация на различните дейности, които ще бъдат 
реализирани чрез ОУП на община. 

- кумулативен ефект – от наслагващите се фактори, които оказват въздействие 
върху човешкото здраве. 

Няма очаквания за превишаване на екологични стандарти поради това, че всеки елемент 
от реализацията на предвижданията за развитието на ВиК инфраструктурата в ОУП ще 
доведе до подобряване стандарта на живот на населението без същевременно да окаже 
значително положително въздействие върху околната среда. 
 
 Почви 

За извършване на оценка на този компонент е нужно анализът да бъде насочен към 
предвижданията на плана по отношение разпределението на територията по видове зони и 
тяхното предназначение. 
Баланс на територията 
Предвид промените в общия баланс на територията на общината  се наблюдават и 
определени промени в общата структура на земеделските и горските територии, както 
следва: 
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Табл. 2 
Вид територия Съществуващо 

положение 
Проект Разлика в 

дка 
дка % дка % 

Земеделска територия 
обработваеми 

земи ниви 
15316 5,083 14571 4,835 -745 

обработваеми 
земи трайни 
насаждения 

533 0,177 439 0,146 -94 

необработваеми 
земи 

39496 13,107 39402 13,076 -94 

Горски тертории 
 

гори 186946 62,038 185668 61,614 -1278 
рекреационни 

гори 
3350 1,112 3451 1,145 101 

горски земи 5204 1,727 5204 1,727 0 
Национален парк „Рила” 

 44970  44970  0 
 
Планът предвижда намаляване на нивите със 745 дка, трайните насаждения с 94 дка, 
необработваемите земи с 94 дка, горите с 1278 дка и увеличаване на рекреационните гори 
със 101 дка.  
 
Устройство на земеделските земи  
Поради планинския характер на релефа в община Белица, площите, заети с технически 
земеделски култури – пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед са силно ограничени. 
Основен поминък на населението е отглеждането на подходящите за района малини, боб и 
картофи.  
Основните насоки за развитие на земеделската територия са:  

 Усвояване на потенциала за развитие на планинско пасищно животновъдство 
на базата на значителния размер пасища, както и на добива на сено от естествените 
ливади;  

 Усвояване на значителни територии с необработваеми земи;  
 Въвеждане на допълнителни стимули, възможности за кредитиране и мерки, с 

цел окрупняване на стопанствата;  
 Създаване на условия за развитие на екологично чисти производства.  

 
С ОУП земеделските територии се разделят на следните групи:  

 обработваеми земи - ниви (Ззо);  
 обработваеми земи - трайни насаждения, овощни градини и други (Ззт);  
 необработваеми земи - пасища, ливади, поляни и др (Ззп);  
 терени за рибарници (Трб);  
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 земеделски земи със забрана за строителство (Ззз). 
Предвижда се допускане на застрояване без промяна на предназначението на земята по 
реда на Наредбата по чл. 2 от Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Застрояване 
без промяна на предназначението на земята се допуска за сгради, постройки и 
съоръжения, свързани с непосредственото им ползване: селскостопански сгради за 
съхранение на растителна и животинска продукция, за отглеждане на животни, сгради за 
селскостопански машини, резервоари и водоеми, силажовместилища, торохранилища и 
пречиствателни съоръжения, съоръжения за водоснабдяване, канализация и 
електроснабдяване (вкл. производство, съхранение и потребление на електрическа 
енергия от възобновяеми източници) и за хидромелиоративни съоръжения.  
Предвижда се превантивна защита за териториите с високопродуктивни и консервационно 
значими земеделски земи. Това се отнася за територии с поливни земеделски земи, земи 
от по-високите категории и земеделски земи с висока природна стойност. За тези зони е 
забранена промяната на предназначението и застрояването в тях. 
 
Устройство на горските територии 
С ОУП горските територии се разделят на следните групи:  

 стопански гори (Гст);   
 защитни гори (Гз);  
 специални гори с рекреационно значение (Гр);  
 специални гори – за семепроизводствени насаждения и градини; горски 

разсадници; опитни и географски култури от горски дървесни и храстови видове; 
дендрариуми; научноизследователски и учебно-опитни гори; токовища; до 200 м около 
туристическите хижи и обекти с религиозно значение; бази за интензивно стопанисване на 
дивеча;. (Гсп).  
Допускат се дейности, свързани с отдих, туризъм, спорт и атракции, както и строителство 
на сгради и съоръжения, обслужващи или съвместими с основното предназначение на 
специалните горски територии с рекреационно значение, определя се местоположението 
на имотите за застрояване и функциите съвместими с отдиха и туризма.  
С оглед развитието на КК Семково, с плана се предлага изграждане на нова ски писта от 
границата на НП Рила през хижа Семково до края на съществуващата писта Север 2. 
Конкретното трасе на пистата е обект на специализиран ПУП по реда на ЗУТ.  
Предвижда се обособяване на зона за специални гори с рекреационно значение, 
непосредствено до територията на парка за реадаптация на танцуващи мечки, с цел 
изграждане на тематичен парк. 
 
Устройство на територии за производствени и складови дейности 
Предвидените промени са следните: 
Табл. 3 

Вид територия Съществуващо 
положение 

Проект Разлика в 
дка 

дка % дка % 

Производствени 
дейности 1354 0,449 1804 0,599 450 

Складови 
дейности 17 0,006 17 0,006 0 
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Устройство на територии с различно устройствено предназначение 

Съгласно Предварителния проект на ОУП се предвижда следното:  

Табл. 4 

Номер 
по ред 

Териториален елемент Площ на 
същетвуващите 
елементи в дка 

Площ на 
бъдещите 
елементи в дка 

разлика в 
дка 

1 Жилищни функции 3359 3824 465 
2 Обществено обслужващи 

функции 
54 14 -40 

 Рекреационни дейности 483 789 306 
3 Водни площи 7333 7388 55 
4 Озеленяване, паркове и 

градини 
282 870 588 

6 Спорт и атракции 46 166 120 
7 Защитени територии за 

опазване на културно-
историческото наследство 

507 5635 5128 

 Транспорт и комуникации 2812 2976 164 
 Техническа 

инфраструктура 
4 8 4 

8 Територии за 
природозащита 

34821 34821 0 

 Територии с особена 
териториалноустройствена 
защита 

0 150822 150822 

 Територии за 
възстановяване и 
рекултивация 

0 10 10 

9 Други нарушени 
територии 

30 30 0 

 
 
Като цяло Общият устройствен план на общината предвижда запазване на строителните 
граници на повечето от населените места. Промяна на границите се предвижда в зони със 
засилена инвестиционна инициатива и нужда от регулация на процеса. При израбатването 
на ОУП е взето предвид да не се отнемат големи площи земеделска земя за застрояване, 
както и такива от високопродуктивна земя и поливни. При отнемането на такива 
земеделски земи е взето предвид същите да са в близост до границите на населените места 
или селищните образувания. 
  
Град Белица - с ОУП се предвижда развитие на съществуващите функционални зони на 
града и обособяване на нови такива:  
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 Разширение на промишлената зона в началото на града чрез включване в 
строителната граница на нови предимно производствени терени югоизточно от градската 
територия от двете страни на републиканския път.  

 Включване в строителните граници на града на терени с повишен интерес за 
нови жилищни зони. 

 Разширяване обхвата на съществуващите гробищни паркове, при запазване на 
характерната разпръснатост в градската територия. Отчитайки важността за местната 
общност на местата старите гробищни паркове те се запазват и се предвижда 
разширяването им с допълнителни терени. 

 Създаване на нов квартал на град Белица с работно наименование в ОУП - Гара 
Балица. 
Село Краище - предвижда се включване на отделни терени в строителни граници, като се 
предлагат нови жилищни терени от изток. Разширяват се гробищните паркове в двата края 
на селото. 
Село Горно Краище - с ОУП се предвиждат следните намеси:  

 Включване на отделни терени в строителни граници. Предлагат се нови 
жилищни терени от юг и север използвайки вече изградената улична мрежа.  

 Предвижда се разширение на гробищния парк в центъра на селото и нов 
гробищен терен югозападно от сегашната строителна граница.  

 Югозападно от селото се предвижда включване в регулация на терени, които се 
отреждат за предимно селскостопански производствени и складови дейности (Псп). Тук се 
очаква да се развие лека преработвателна промишленост за местни селскостопански 
продукти, която да гарантира поминък за местното население.  
Село Доганово - с ОУП се предвиждат: 

 Предлагат се нова жилищни терени от юг в район с вече застроени терени с 
жилищни сгради.  

 Северозападно от селото се предвижда включване в регулация на терени, които 
се отреждат за предимно производствени (Пп) дейности, разположени между 
републиканския път и ЖП линията. Терените са предвидени за преработвателна 
промишленост за местни продукти, дървопреработване, шивашки предприятия и друга 
лека промишленост, която да гарантира поминък за местното население.  
Село Бабяк - с ОУП се предвиждат следните намеси:  

 Югозападно от селото се предвижда включване в регулация на терени които се 
отреждат за предимно производствени (Пп) дейности. Преструктурират се предвидени с 
регулационния план неусвоени жилищни терени в северозападния край на селото за Пп 
дейности и предвижда възможна смяна на предназначението на прилежащи до зоната 
терени. Терените са предвидени за преработвателна промишленост за местни продукти, 
дървопреработване, шивашки предприятия и друга лека промишленост, която да 
гарантира поминък за местното население.  

 Предвиждат се нови терени за озеленяване от североизток.  
За селата Кузьово, Палатик, Черешово, Златарица, Орцево, Гълъбово, Лютово ОУП 
предвижда съхраняване на традиционната улично-квартална и пространствена структура, 
начин, характер и мащаб на застрояване, пейзажна характеристика и връзка на 
застроените обеми с околната природна среда. Тези села както и цялата висока част на 
Родопския дял оформят територия с ценностни харктеристики на културен ландшафт 
(потенциална културна ценност на по-високо териториално ниво). С цел опазане на 
пространствените взаимоотношения и ритъм между застроени територии (селища, махали, 
колиби) и природна среда между тях (ливади и гори), новото сторителство следва да бъде 
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съобразено с традиционните структури и мащаб на селищата. Не се допуска сливането на 
махали/колиби в по-големи селищни образувания. Не се допуска промяна на 
предназначението на обратваемите земи около селата, махалите и колибите за дейности 
извън традиционния поминък в региона. 
С възприетата концепция за развитие на територията на община Белица се определят две 
основни зони: Икономически активна зона в централната част на общината по течение на 
река Места и Зона за отдих и рекреация в двете периферни зони по склоновете на Родопа 
и Рила планина. 
В икономически активната зона са концентрирани основните предвиждания на ОУПО за 
развитие на общинската територия. Зоната обхваща землищата на населените места 
разположени от двете страни на река Места - селата Дагоново, Краище, Горно Краище и 
на общинския център град Белица. Тук е концентрирано населението на общината, 
главната транспортна инфраструктура и основната инвестиционна активност в последните 
години. Тук са разположени по голямата част от общинските територии, подходящи за 
земеделие. Устойчива е тенденцията на вътрешно общинска миграция към тази зона на 
население от селата във високите части на Родопите.  
ОУПО предвижда четири основни намеси в пространствен аспект в икономически 
активната зона:   
- Обособяване на зона за интегрирано икономическо развитие - квартал „Гара Белица“ в 
землището на гр. Белица включващ териториите на бившия стопанския двор до село 
Краище и зоната около ЖП гара Белица;  
- Разширяване и реорганизация на съществуващите промишлени терени на град Белица в 
югоизточно направление;  
- изграждане на обходно трасе западно от гр. Белица - продължение на третокласен път 
III-8406 в посока бъдещо селищно образувание КК Семково и извеждане на очаквания 
транзитен поток от града след реализацията на КК Семково и повишаване на трафика – 
далекоперспективен;  
- Обособяване на зона за поливно земеделие около коритото на река Места, което ще 
повиши икономичексата атрактивност на територията и ще спомогне за запазване на 
културно-битовата идентичност и опазване на почвите в района.   
Във всяко едно от землищата устройствените решения заемат неголеми площи, 
формирани от дисперсно разпръснати зони, като са използвани всички възможности 
новите зони да се устройват върху необработваеми земи, нискокатегорийни обработваеми 
земи.  Освен това избраните устройствени показатели за отделните видове устройствени 
зони са близки до минималните граници или под тези граници на нормативно 
определените. Така например в структурата на всички устройствени зони, планирани 
извън регулацията на населените места, се предвижда ниска плътност на застрояване. 
Обратно е предвиждането за озеленената част, процентът й е близък до максимално 
възможния. 
Балансът на земите показва, че ще настъпи промяна на предназначението на 745 дка 
обработваеми земеделски земи, предимно ниви. Засягат се 94 дка трайни насаждения (лозя 
и овощни градини) и 94 дка необработваемите земи. Ще бъдат засегнати и 1278 дка от 
горите. Със 101 дка ще се увеличи делът на рекреационните гори. 
Проектните решения, заложени в Предварителния проект на ОУП водят до незначителни 
промени в общата структура на общинската територия. Най-съществените промени са 
намалението на площта на всички земеделски територии с 933 дка, което представлява 
0,3% от общата площ на териториите с най-общо предназначение в общината.  Това е 
свързано с нарастването на урбанизираните територии.  Увеличението на площта на 
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урбанизираните територии се дължи главно на разширяването на границите на населените 
места и зони за рекреация. То е свързано в по-малка степен с увеличаване на жилищните 
зони, в най-голяма - с формирането на зони с многофункционално предназначение и зони 
за рекреация, предвидени в Общинския план за развитие.  
 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на Предварителния проект 
на ОУП 
Намалението на площта на земеделските територии, което е основната промяна в 
структурата на поземления ресурс на общинската територия е незначително – 0,3%. Това 
дава основание да се прецени, че ОУП създава устройствени условия за реализиране на 
социално-икономическите цели на развитието на общината с минимално неблагоприятно 
въздействие върху природния й поземлен ресурс. Изхождайки от ценността на 
земеделските земи, като важен ресурс на общината, Планът е определил обхвата на 
земеделските територии, в които предназначението на земята може да бъде променяно 
само в точно определени случаи. За земеделските територии, попадащи в защитени зони 
по ЗБР се предвижда горните допускания да се прилагат само доколкото не противоречат 
на режимите, определени със заповедите за обявяване и стандартните формуляри. 
Земеделските земи, които не са обхванати от режим на превантивна защита, се устройват 
по реда на Закона за опазване на земеделските земи и свързаните с него подзаконови 
нормативни актове. Мерките, които могат да допринесат за спасяване и опазване на 
почвата от природните деградационни процеси и антропогенно нарушаване и 
унищожаване, са: 

 Поддържане на напоителните системи, с цел подобряване качеството на 
почвата и срещу ерозионните процеси; 

 Извършване на противоерозионно залесяване на подходящи места; 
 Сертифициране на района за екологично земеделие; 
 Изграждане на защитни пояси около натоварените пътища. 

Предпоставките за доброто екологично състояние на почвите в общината е отсъствието на 
промишлени и на селскостопанска дейности, които да замърсяват околната среда. При 
предвижданата структура на територията и развитието на основните икономически 
дейности не се очаква негативно въздействие върху състоянието на почвите. 
Земеползването на част от земите ще се промени, но съгласно рамките на ОУПО то ще 
спомогне за запазване качествата на почвите предвид минималното отнемане от тези земи. 
Балансът на земите показва, че частта от земеделските земи, в които ще настъпи промяна 
на предназначението им вследствие от реализацията на планираните в Предварителния 
проект на ОУП устройствени зони, е незначителна. При оценката на въздействието в 
Предварителния проект на ОУП следва да бъде отчетен приоритетът на защита от 
промяна на предназначението на земедеслки земи. 

Горният анализ дава основание за следната оценка на въздействие: 
 по вид, въздействието е пряко; 
 по вероятност - ниско до средно; 
 по продължителност - постоянно; 
 по териториален обхват - ограничено; 
 риск за човешкото здраве - нисък; 
 кумулативен ефект - позитивен; 
 превишаване на екологични стандарти - няма; 
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 последици   върху  пространства  или     пейзажи,   които  имат  признат  
национален, общностен или международен статут на защита - подчертано позитивни. 
 
 Земните недра 

Въздействията върху геоложката основа възникват както в резултат на естествени 
(природни) процеси като ерозията и денудацията, така и при изпълнение на строителни 
дейности на територията на общината (изграждане на нови сгради и различни видове 
строителни съоръжения, както и при реконструкции, основни обновявания и ремонти, 
преустройства, надстрояване или промяна на предназначението на съществуващи 
строежи). Въздействието върху геоложката основа на естествени процеси като водната 
ерозия (т.нар. „Процеси и явления с непрекъснато действие”) е факт, който е в основата на 
негативни въздействия върху околната среда. Въздействие върху земните недра се очаква 
главно при бъдещо строителство в общината. То ще се изразява предимно в изкопни 
работи за изграждане на съоръжения от техническата инфраструктура и сгради. Освен от 
механично нарушаване, геоложката среда потенциално е застрашена и от качествени 
изменения, произтичащи от замърсяването й със строителни, битови и други отпадъци, 
замърсяване с отпадъчни води от септични ями и попивни кладенци, разливи на нефтени 
продукти от строителните машини, моторните превозни средства и др. Ако бъдат 
допуснати, тези изменения обикновено са дълготрайни, тъй като въздействието им 
продължава и след отстраняване на източниците на замърсяване. Неообходимо е 
предпазване от подобни нарушения. 
Други въздействия върху земните недра са възможни и в резултат на: 

 природни бедствия - земетресения, наводнения и др.; 
 аварии в изградената водопроводна и канализационна мрежа; 
 разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при 

транспортни и други произшествия. 
Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими. 
 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на Предварителния проект 
на ОУП 
Въздействие върху земните недра ще бъде отрицателно, пряко, постоянно, дълготрайно и 
необратимо, но неизбежно. По обхват се ограничава в обсега на третираната в ОУП 
територия. Оценява се като незначително, тъй като ще засяга само малка част от 
приповърхностната зона на земните недра, която впоследствие частично се възстановява. 
Реализацията на устройствените мерки за защита от предвидими природни бедствия, 
заложени в Плана, ще бъде по принцип с положително въздействие върху околната среда.  
Предвижданията на Плана относно ограничаване на вредните въздействия от 
предвидимите природни бедствия са с очаквано положителни въздействие върху околната 
среда. 
Възможното въздействие върху геоложката основа може да се оцени: 

 по продължителност – дългосрочно, по време в обхвата на действие на ОУП на 
общината; 

 по териториален обхват – съответства на степента на намеса - най-често е с 
локален обхват; 

 по честота – временно (в периодите по време на строителството) и постоянно - 
по време на експлоатация на различните обекти, които ще бъдат реализирани чрез ОУП на 
общината; 

 кумулативен ефект – въздействието ще се кумулира с конкретни ИП на 
територията на общината. 
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 Ландшафт 

 От баланса на територията е видно, че  Планът се стреми да реши устройствените 
проблеми на общината с неголеми промени на общата структура на територията й. 
Нарастването на урбанизираните територии практически е минимална степен. Мотивира 
се от необходимостта да се спре непланираната промяна на предназначението на 
земеделски земи .  
 
 Развитие и устройство на населените места 
 Предвижданията на Планът са насочени към стабилизиране на селищната мрежа на 
общината, интензификация на ползването на селищните територии при минимален дял на 
екстензивно развитие, преодоляване на диспропорцията между населените места. 
Въпреки, че характерът на ландшафта вече е оформен и под въздействие на антропогенна 
дейност, то ОУП ще подпомогне неговото опазване, самовъзстановяване и положителна 
промяна. Регулираното териториално развитие, ще ограничи усвояване на земеделски 
земи и ще подобри привлекателността на множеството културно-исторически ценности. 
Предложените режими за система обитаване, културно наследство, зелена система, спорт 
и отдих ще подпомогнат съхраняването на естествените пейзажи и подобряване на 
ландшафта. Очаква се общо подобрение на средата в резултат от възстановяването на 
природните и антропогенни компоненти на ландшафта и икономическо оживление на 
общината. Като цяло, предвижданията на ОУПО няма да имат отрицателно въздействие 
върху развитието на ландшафта, тъй като ще бъдат предпоставка за съвременно третиране 
и устройство на територията и на отделни компоненти на ландшафта. 
 Независимо, че всички населени места разполагат със значителни обществени 
озеленени площи,  Правилата за прилагане на Плана се изисква на нивото на 
последващото подробно устройствено планиране, доразвитие на линейното озеленяване 
със зелени ивици и дървета по протежение на основните улици.  
 Проектните предвиждания, свързани с развитието и устройството на населените 
места не носят рискове за околната среда и в частност за ландшафта. Нещо повече, редица 
от тях ще съдействат за подобряване на определени негови елементи - начинът на 
застрояване ще съхрани типичния ландшафт на общинската територия, изолационното 
озеленяване ще повлияе положително на акустичната обстановка, допълнително 
озеленяване ще има благоприятно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.  
 
 Развитие и устройство за производствени и логистични дейности 
 За селищните образувания за производствени и други стопански дейности Плана 
предвижда два вида устройствени зони: 

■ Устройствена зона Смф и Пп. И двата вида устройствени зони са призвани да 
осигурят устройствени условия за предвиденото в Общинския план за развитие на 
индустриалния сектор и създаването на малки предприятия в селските райони, както и 
изграждането на модерна обслужваща инфраструктура. 
 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на Предварителния проект на 
ОУП 
Изграждането на извънселищните и селищни производствени и смесени обслужващи и 
производствено-складови зони е жизнено важно за по-нататъшното успешно социално-
икономическо развитие на общината. 
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Друга група територии са зоните за устройствена намеса, допустими съгласно Плана за 
управление и действащото законодателство в областта на устройство на територията и 
опазването на околната среда: 

 Зона за развитие на животновъдство; 
 Зона наситена с НКН; 
 Зона за териториална устройствена защита; 

 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на Предварителния проект на 
ОУП 
Като се има в предвид, че елементите на баланса, предложен от ОУП не променят 
структурата на ландшафтите по степен на устойчивост към натоварване спрямо 
съществуващото състояние, оценката за въздействие върху качествата на ландшафта на 
ниво община се оценява както следва: 

 по вид - въздействието е положително, т.к. ландшафтите с висока естествена 
устойчивост запазват относителните си дялове; 

 по вероятност - висока, положителна; 
 по продължителност - положително; 
 по териториален обхват - значителен; 
 по рискове за човешкото здраве - нисък; 
 по кумулативен ефект - не се очаква; 
 превишаване на екологични стандарти - не се очаква. 

 
 Биологичното разнообразие и неговите елементи 

Текущото състояние на биологичното разнообразие е разгледано обобщено, предвид 
обстоятелството, че действащата нормативна уредба изисква разработване на Доклад за 
оценка на съвместимостта, чиято задача е да даде ясна представа за въздействието на 
предвижданията на ОУП върху предмета и целите на опазване на отделните защитени 
зони – видовете, местообитанията на видове, типовете природни местообитания. Поради 
това и с цел да се избегнат излишни повторения, задачите на ЕО се ограничават до 
общата представа за наличностите, характера и качествата на елементите на проучваният 
компонент и изискванията спрямо защитените зони.  
Предвижданията на ОУП не засягат пряко териториите на защитените зони на Натура 
2000, видно от Доклада за оценка съвместимостта на предварителния проект на ОУП на 
Община Белица. За качеството на Доклада РИОСВ – Благоеград се е произнесал с 
положителна оценка – писмо с изх. 4016 /9/28.06.2018 г. В доклада са разгледани 
предимно териториите около КК Семково. 
Предвижданията на ОУП засягат територии в непосредствена близост до границата на НП 
„Рила“ и защитени зони BG0000495 „Рила” (по двете директиви), без да засягат пряко 
природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване, но може да 
имат непреки въздействия, за което са предложени мерки за намаляването им, прилагайки 
„принципа на предпазливостта“. 
Заключенията за степента на отрицателно въздействие върху защитените зони са 
съобразени с изискванията и критериите на чл. 22 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони. 
След оценяване на устройствените предложения в предварителен проект на ОУП на 
община Белица и направените заключения, считаме че отрицателно въздействие, 
основно косвено и в ниска степен ще има върху типове природни местообитания 
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предмет на опазване в зоните и върху местообитания на видове. Налага се да бъдат 
предприети и приложени мерки за предотвратяване или смекчаване на въздействието – 
т. 6 от ДОСВ. 
Предварителния проект на ОУП на община Белица не засяга територията на 
защитени зони BG0000495 „Рила” по Директива 92/43 ЕЕС, BG0000495 „Рила” по 
Директива 2009/147 ЕЕС и национален парк „Рила“. 
Необходимо е да бъдат предложени мерки за смекчаване или пълно отстраняване на 
отрицателното въздействие, които следва да бъдат приложени. 
Загуба на местообитания на видове 
Безгръбначни: не се очаква. 
Риби: Не се очаква. 
Земноводни и влечуги: не се очаква. 
Бозайници  (без  прилепи): За видовете вълк и мечка, планираните писти и съпътстващи 
съоръжения в устройствена територия Гр-специални гори за рекреация – имоти 1.124 и 
1.130 (обща дължина на пистата до 2,5 км, а в границите на тези 2 имота около 1 км 
попадат или около 40 дка от общата площ на двата имот), горски отдели 107 и 42 от ГСП 
на ДГС «Белица» не засягат пряко местообитания на видовете в границите на защитената 
зона BG 0000495 „Рила” и Националния парк „Рила“, но предвид на близостта им могат да 
предизвикат вторични отрицателни въздействия върху потенциални местообитания 
разгледания вид извън границите на защитената зона и националния парк, които да се 
отразят отрицателно върху вида в териториите обект на защита. 
Прилепи: не се очаква. 
 
Бариерен ефект/Фрагментация  
Природни местообитания: не се очаква.  
Безгръбначни: Не се очаква. 
Риби: Не се очаква. 
Земноводни и влечуги: Не се очаква. 
Бозайници (без прилепи): За видовете вълк (Canis lupus) и мечка (Ursus arctos), 
планираните писти и съпътстващи съоръжения в устройствена територия Гр-специални 
гори за рекреация – имоти 1.124 и 1.130, горски отдели 107 и 42 от ГСП на ДГС «Белица» 
не засягат пряко местообитания на видовете в границите на защитената зона BG 0000495 
„Рила” и Националния парк „Рила“, но предвид на близостта им могат да предизвикат 
вторични отрицателни въздействия върху потенциални местообитания разгледания вид 
извън границите на защитената зона и националния парк, които да се отразят отрицателно 
върху вида в териториите обект на защита. Допълнителната урбанизация се очаква да 
предизвика временни отрицателни въздействия и допълнително нарушаване на 
биокоридорното значение на територията. 
 
Прилепи: Не се очаква. 
 
Унищожаване на индивиди 
Риби: не се очаква. 
Земноводни и влечуги: не се очаква.  
Бозайници (без прилепи): не се очаква.  
Прилепи: не се очаква. 
Безгръбначни: не се очаква. 
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Обезпокояване на видове  
Безгръбначни: Критерят не е приложим.  
Риби: Не се очаква. 
Земноводни и влечуги: Не се очаква. 
Бозайници (без прилепи):  
За видовете вълк и мечка, планираните писти и съпътстващи съоръжения в устройствена 
територия Гр-специални гори за рекреация – имоти 1.124 и 1.130, горски отдели 107 и 42 от 
ГСП на ДГС «Белица» не засягат пряко местообитания на видовете в границите на 
защитената зона BG 0000495 „Рила” и Националния парк „Рила“, но предвид на близостта 
им могат да предизвикат вторични отрицателни въздействия върху потенциални 
местообитания разгледания вид извън границите на защитената зона и националния парк, 
които да се отразят отрицателно върху вида в териториите обект на защита. 
Допълнителната урбанизация се очаква да предизвика временни отрицателни 
въздействия - безпокойство и допълнително нарушаване на биокоридорното значение 
на територията. 
Прилепи: Не се очаква. 
 
Нарушаване на видовия състав 
Безгръбначни: Не се очаква.  
Риби: Не се очаква. 
Земноводни и влечуги: Не се очаква.  
Бозайници (без прилепи) : Не се очаква. 
 
Загуба на местообитания на птици 
ОУП не предвижда дейности в границите на защитената зона. Предвидено е развитие на 
различни елементи на УЗ в непосредствена близост на границите на зоната. 
Няма да има загуба на местообитания от защитената зона. 
За видовете черен кълвач (Dryocopus martius), глухар (Tetrao urogallus), пернатонога 
(Aegolius funereus) и врабчова (Glaucidium passerinum) кукумявки засегнатата площ от 
имоти 1.124 и 1.130, ще бъде около 40 дка до станция хижа Семково, но това е проектна 
площ, допълнително ще се изготви ПУП, който ще определи съответната територия, 
предвид, че е необходимо да се извършат специализирани геодезически измервания. 
Елементите на ОУП могат да причинят може да предизвикат вторични отрицателни 
въздействия върху потенциални местообитания разгледания вид извън границите на 
защитената зона и националния парк, които да се отразят отрицателно върху вида в 
териториите обект на защита.  
 
Бариерен ефект/Фрагментация 
Не се очакват в границите на защитената зона и националния парк. 
Допълнителната урбанизация се очаква да предизвика временни отрицателни въздействия 
и допълнително нарушаване на биокоридорното значение на територията за черен кълвач 
(Dryocopus martius), глухар (Tetrao urogallus), пернатонога (Aegolius funereus) и врабчова 
(Glaucidium passerinum) кукумявки. 
 
Унищожаване на индивиди 
Не се очаква 
Нарушаване на видовия състав 
Не се очаква.  
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При вземане предвид на гореизложеното считаме че след  нанесените промени, 
съгласно изискванията на настоящия ДОСВ, предварителния проект на ОУП на 
община Белица е съвместим с предмета и целите на опазване на защитените 
зони. 
 
Въз основа на критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС и от направените 
изводи върху местообитанията, видовете животни и птици, предмет на опазване в 
ЗЗ BG0000495 „Рила” по Директива 92/43 ЕЕС и BG0000495 „Рила” по Директива 
2009/147 ЕЕС заключението е следното: 
При изпълнението на всички предложени мерки (т. 6 от ДОС) и нормативно 
установени режими, както и след отразяване и приемане измененията и 
поправките в предварителния проект на ОУП на община Белица, прилагането 
на плана няма да окаже значително въздействие върху целостта и 
природозащитните цели на защитени зони BG0000495 „Рила” по Директива 92/43 
ЕЕС и BG0000495 „Рила” по Директива 2009/147 ЕЕС. 
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 и 4 от същия закон, компетентния орган 
РИОСВ-Благоевград е разпоредил разработването на доклад за оценка на 
съвместимостта на плана, с предмета и целите на опазване на ЗЗ. Във тази връзка 
обстоятелствен анализ, прогноза на въздействието върху защитените зони, описание 
на методите, предложени алтернативи и мерки, са направени в ДОСВ, като 
самостоятелна, но неразделна част от доклада за ЕО. 
 
Основните нови предвиждания в ОУП и обособяване на УЗ са в района на гр. Белица, гара 
Белица (землище гр. Белица), с. Дагоново, с. Краище, с. Горно Краище, с. Бабяк и с. 
Орцево. 
Предвиждания на предварителия проект, засягат и нови територии, за които се предлага 
устройствено планиране, това са УЗ-Ок, Ок1, Ок2, Оз, Озо, Са1, Са и Гр в района на КК 
Семков; 1/Жм, 2/Жм, 1/ПП, 3/ПП, ПП, Соп, 1/Соп, 2/Соп, Оз, Озг – гр. Белица и кв. Гара 
Белица; Соп и Оз – с. Дагоново; Жм, Жм1, Псп, Оз и Озг – с. Горно Краище; 1/Пп, 3/Пп, 
Оз и Озг – с. Бабяк и Жм1, Пп и Оо – с. Орцево. 
В рамките на ДОСВ за предварителния проект на ОУП Община Белица са анализирани и 
оценени въздействията върху елементите на биологичното разнообразие в защитените 
зони и територии - НП „Рила“ и защитени зони BG0000495 „Рила” (по двете директиви). 
Заключението на ДОСВ е, че при изпълнението на всички предложени мерки (т. 6 от 
ДОС) и нормативно установени режими, както и след отразяване и приемане 
измененията и поправките в предварителния проект на ОУП на община Белица, 
прилагането на плана няма да окаже значително въздействие върху целостта и 
природозащитните цели на защитени зони BG0000495 „Рила” по Директива 92/43 
ЕЕС и BG0000495 „Рила” по Директива 2009/147 ЕЕС. Предложените мерки, ще бъдат 
описани и в ДЕО. 
Поради тези обстовтелства, в рамките на ДЕО защитените зони и територии, като 
въздействие, няма да бъдат разглеждани, а ще се анализира и оцени въздействието върху 
елементите на биологичното разнообразие в новопредвидените УЗ 1/Жм, 2/Жм, 1/ПП, 
3/ПП, ПП, Соп, 1/Соп, 2/Соп, Оз, Озг – гр. Белица и кв. Гара Белица; Соп и Оз – с. 
Дагоново; Жм, Жм1, Псп, Оз и Озг – с. Горно Краище; 1/Пп, 3/Пп, Оз и Озг – с. Бабяк и 
Жм1, Пп и Оо – с. Орцево. 
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Оценка на състоянието и статуса на биологичното разнообразие в 
новопланираните УЗ 

1. землище гр. Белица и кв. гара Белица: 
 

 
Фиг. 1 Нови УЗ в кв. Гара Белица (землище гр. Белица) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 2 Местоположение на нови УЗ около гр. Белица 
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ОУП предвижда: 
- Обособяване на зона за интегрирано икономическо развитие - квартал „Гара 

Белица“ в землището на гр.Белица включващ териториите на бившия стопанския 
двор до село Краище и зоната около ЖП гара Белица; 

- Разширяване и реорганизация на съществуващите промишлени терени на град 
Белица в югоизточно направление;  
 
гр. Белица 

 Извършените теренни обходи, във връзка с оценката на въздействието върху 
биологичното разнообразие, показва, че новообособените зони около гр. Белица включват 
територии и земи, които са от селскостопанския фонд или терени вече урбанизирани с 
налични стопански и жилищни сгради и съоръжения на съпътстващата инфраструктура.  
Силно антропогенно повлияна територия с комплекс от типични рудерални и 
синантропни видове. 

Флора:  
 коприва (Urtica dioica) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 коноп (Cannabis sp.) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 бучиниш (Conium maculatum) 
 щир (Amaranthus blitum) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 шипка (Rosa canina) 
 айлант (Ailanthus altissima) 
 американски ясен (Fraxinus americana) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 репей (Arctium lappa) 
 садина (Chrysopogon gryllus) 
 камшик (Agrimonia eupatoria) 
 лопен (Verbascum densiflorum) 
 балур (Sorghum halepense) 
 шипка (Rosa canina) 
 белизма (Dichanthium ischaemum) 
 други 
Описаните основни видове са установени в периферията на предимно 

обработваемите земи. 
Фауна:  
 гугутка (Streptopelia decaocto) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 сврака (Pica pica) 
 домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 
 качулата чучулига (Galerida cristata) 
 големият синигер (Parus major) 
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 селска лястовица (Hirundo rustica) 
 градска лястовица (Delihon urbicum) 
 чакал  (Canis aureus) 
 лисица (Vulpes vulpes) 
 язовец  (Meles meles) 
 таралеж (Erinaceus concolor) 
 черен пор (Mustela putorius) 
 червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
 ивичест гущер (Lacerta trilineata) 
 голям стрелец (Coluber caspius) 

Освен тях тук могат да се наблюдават като прелитащи над терените - полската 
чучулига (Alauda arvensis), авлигата (Oriolus oriolus), обикновена кукувица (Cuculis 
canorus), червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), къртицата (Talpa europea), черният пор 
(Mustela putorius). От прилепите са установени ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и 
кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 
Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни местообитания, 
като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще намеря околни 
терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като непряко, но 
краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки 
всъщност може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за 
живот на други синантропни животински и рудерални растителни видове. 
 

Кв. Гара Белица 
В предвидените територии за обособяване на кв. Гара Белица, преобладават 

синантропните фаунистични и рудерални флористични комплекси и съобщества. В района 
на обособяване на зона за интегрирано икономическо развитие - квартал „Гара Белица“ в 
землището на гр.Белица включващ териториите на бившия стопанския двор до село 
Краище и зоната около ЖП гара Белица, са наличи инфраструктурни, производствени и 
складови обекти, като целта е да се окрупни територията, така да се използва максимално 
функционалността на територията. 
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 Развитието на кв. гара Белица в посока запад и обособяването на УЗ – 1/Жм засяга 

освен вече изградени и съществуващи територии, така и такива, които към момента се 

използват като ливади, които се косят през летните месеци. 
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Растителните съобщества са силно антропогенно повлияние, върху състава и структурата 
на растителността на сенокосните ливади. В повечето случаи това са вторични 
фитоценози, заели мястото на унищожени мезофилни и хигромезофилни гори. Косенето 
препятства възстановяването на горската растителност и определя в значителна степен 
флористичния им състав. Подсяването на семена, допълнителното наторяване и други 
човешки дейности също влияят целенасочено върху флористичния състав на тази група 
фитоценози. Истинските сенокосни ливади се използват само за сено, но това се случва 
доста рядко. По-често те са и пасища през голяма част от вегетационния период, което 
също влияе на видовия им състав. 
Типичните мезофитни ценози са много богати на видове. Промените във флористичния 
състав на отделните фитоценози са повече флуктуационни. Обилието на определен вид е 
следствие на вариране в екологичните условия, в някои случаи – и на антропогенна 
намеса. Сред житните треви основни доминанти са Alopecurus pratensis, Elymus 
repens, Festuca pratensis, Poa sylvicola. С по-ограничено разпространение са ценозите 
на Bromus commutatus, Deschampsia caespitosa, Lolium perennе, Poa pratensis и др. От 
останалите видове разпространени с различно обилие в голяма част от мезофилните 
тревни ценози са Alopecurus rendlei (= Alopecurus utriculatus), Anthoxanthum 
odoratum, Anthriscus sylvestris, Arrhenatherum elatius, Briza media, Bromus 
racemosus, Campanula patula, Carex distans, C. spicata, C. vulpina, Centaurea jacea, Cirsium 
canum, Crepis biennis, C. setosa, Cynosurus cristatus, Daucus carota, Filipendula 
vulgaris, Geranium pratense, Gratiola officinalis, Heracleum ternatum, Holcus lanatus, Knautia 
arvensis, Lathyrus pratensis, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Lychnis flos-
cuculi, Lysimachia nummularia, Medicago arabica, M. polymorpha, Moenchia 
mantica, Oenanthe banatica, O. silaifolia, Orchis 
coriophora, O. laxiflora subsp. elegans, Phleum pratense, Plantago lanceolata, Poa 
angustifolia, Prunella vulgaris, Rhinanthus minor, R. rumelicus, Ranunculus acris, Rorippa 
sylvestris, Rumex acetosa, Stellaria graminea, Tragopogon pratensis, Trifolium 
campestre, T. dubium,T. fragiferumsubsp. bonannii,T. hybridumsubsp. elegans, T. pratense, T. re
pens, T. flavescens и много други видове, включително някои ксеромезофити като Achillea 
millefolium, Scor zonera hispanica, Trifolium patens и др. 
Повечето видове, които участват в състава на сенокосни ливади, имат добри фуражни 
качества. Видовете, които съдържат отровни вещества, в много случаи имат ограничено 
разпространение и обилие. Такива са Colchicum autumnale, Oenanthe 
banatica, O. silaifolia, Ranunculus acris, R. polyanthemos, R. repens, R. sardous, Stellaria 
graminea, Symphytum officinale и др. От рудералните и плевелни видове най-често срещани 
са Apera spica-venti, Bromus hordeaceus, B. аrvensis, Daucus carota, Carduus 
nutans, Cichorium intybus, Echium italicum, Crepis setosa и др.  
В състава участват голяма част от типичните мезофилни видове: Leucanthemum 
vulgare, Moenchia mantica, Stellaria graminea и много др. Те обаче са по-близки до 
ливадните степи и се развиват на малко по-сухи и обикновено издигнати места, като 
сенокосът е причината за запазване на остатъчна влага в почвата, защото възпрепятства 
изпарението от големите туфести житни. 
В разнотревието има плевелни и отровни видове, както и такива, които предпочитат 
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богати на нитрати почви (нитрофили) – див морков, лопен, синя жлъчка, метличини, 
магарешки бодил, лютичета, есенен минзухар, клопачка, тревист бъз, коприва и др. 
Предвид състоянието на фитоценозите и екологичната свързаност на видовете, са 
извършени целенасочени теренни обследвания с цел установяване наличието на 
местообитания и находища на Crex crex, Ciconia ciconia, Caprimulgus europaeus, Nyctalus 
noctula и Pipistrellus pipistrellus.  
 Чрез звукови провокации през вечерните часове и трансект/точка маршрут са 
извършени специализирани проучвания през м. Май и Юни 2017 и 2018 г. за видовете 
Crex crex (потенциални гнездови и хранителни местообитания) и Caprimulgus europaeus 
(потенциални хранителни местообитания). Същите не са установени не са установени в 
териториите предвидени за УЗ – 1/Жм. 
 През същия период на 2017 и 2018 г. са извършени полеви обследвания за прилепи 
по трансект/точка маршрут с ултразвуков детектор Tranquility Transect в диапазона 10-
100kHz. От извършените проучвания се установи, че местните синантропизирани видове 
Nyctalus noctula и Pipistrellus pipistrellus използва територията на бъдещата УЗ – 1/Жм, 
като хранително местообитание. Предвид, обаче че засегнатата площ е само около 60 дка 
и тези видове намират успешно храна и в населените места под уличното осветление, 
въздействието на предвиждането може да се определи, като незначително и несъществено. 
Териториите западно и южно от 1/Жм на площ от над 4000 дка са същият тип хранително 
местообитание, като най-далечната точка е на около 1500 м въздушна линия, която е 
много малка дистанция, която тези два вида лесно преоодоляват и описаната територия в 
1/Жм е незначителна част от нея – около 1,5%. 
 

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще 
намеря околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като 
непряко, но краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за 
опазване по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на 
постройки всъщност може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са 
място за живот на други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
Землище с. Дагоново 
Предвидено е обособяване на две нови зони Соп и Оз, които са част от ССФ и заемат 

ниви и частично ливади в 1/Соп северно от с. Дагоново. 
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Фиг. 3 Местоположение на новите УЗ в землището на с. Дагоново 
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Зона Соп, вече урбанизирани територии 
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Зона Соп, вече урбанизирани територии 
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Зона Соп, ливада превърната в пасище 
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Зона Соп, ниви от овес и площи засяти с люцерна 
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Зона Оз в непосредствена близост до с. Дагоново 
 
Теренните обходи, показва, че новообособените зони около с. Дагоново включват 

територии и земи, които са от селскостопанския фонд или терени вече урбанизирани с 
налични стопански и жилищни сгради и съоръжения на съпътстващата инфраструктура.  
Силно антропогенно повлияна територия с комплекс от типични рудерални и 
синантропни видове. 

Флора:  
 коприва (Urtica dioica) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 коноп (Cannabis sp.) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 бучиниш (Conium maculatum) 
 щир (Amaranthus blitum) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 шипка (Rosa canina) 
 айлант (Ailanthus altissima) 
 американски ясен (Fraxinus americana) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 репей (Arctium lappa) 
 садина (Chrysopogon gryllus) 
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 камшик (Agrimonia eupatoria) 
 лопен (Verbascum densiflorum) 
 балур (Sorghum halepense) 
 шипка (Rosa canina) 
 белизма (Dichanthium ischaemum) 
 летен дъб (Quercus robur) – едничини дървета на възраст около 20 г. 
 цер (Quercus cerris) - едничини дървета на възраст около 20 г. 
 бял бор (Pinus sylvestris) - едничини дървета на възраст около 20 г. 
 други 
Описаните основни видове са установени в периферията на предимно 

обработваемите земи. 
Фауна:  
 гугутка (Streptopelia decaocto) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 сврака (Pica pica) 
 домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 
 качулата чучулига (Galerida cristata) 
 големият синигер (Parus major) 
 селска лястовица (Hirundo rustica) 
 градска лястовица (Delihon urbicum) 
 чакал  (Canis aureus) 
 лисица (Vulpes vulpes) 
 язовец  (Meles meles) 
 таралеж (Erinaceus concolor) 
 черен пор (Mustela putorius) 
 червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
 ивичест гущер (Lacerta trilineata) 
 голям стрелец (Coluber caspius) 

Освен тях тук могат да се наблюдават като прелитащи над терените - полската 
чучулига (Alauda arvensis), авлигата (Oriolus oriolus), обикновена кукувица (Cuculis 
canorus), червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), къртицата (Talpa europea), черният пор 
(Mustela putorius). От прилепите са установени ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и 
кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 

Чрез звукови провокации през вечерните часове и трансект/точка маршрут са 
извършени специализирани проучвания през м. Май и Юни 2017 и 2018 г. за видовете 
Crex crex (потенциални гнездови и хранителни местообитания) и Caprimulgus europaeus 
(потенциални хранителни местообитания). Същите не са установени не са установени в 
териториите предвидени за УЗ – Соп и Оз. 
 През същия период на 2017 и 2018 г. са извършени полеви обследвания за прилепи 
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по трансект/точка маршрут с ултразвуков детектор Tranquility Transect в диапазона 10-
100kHz. От извършените проучвания не се установи, че наличието на Nyctalus noctula и 
Pipistrellus pipistrellus, който не използва територията на бъдещата УЗ – Соп и Оз, като 
хранително местообитание.  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще 
намеря околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като 
непряко, но краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за 
опазване по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на 
постройки всъщност може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са 
място за живот на други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
Землище с. Горно Краище 
Предвидено е обособяване на нови зони Жм, Жм1, Псп, Оз и Озг, които са част от 

ССФ и заемат ниви и вече урбанизирани територии. 

Фиг. 4 Местоположение на новите УЗ в землището на с. Горно Краище 
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Територии за Псп 
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Територии за Жм, Оз 
Теренните обходи, показва, че новообособените зони около с. Горно Краище включват 

територии и земи, които са от селскостопанския фонд или терени вече урбанизирани с 
налични стопански и жилищни сгради и съоръжения на съпътстващата инфраструктура.  

Силно антропогенно повлияна територия с комплекс от типични рудерални и 
синантропни видове. 

Въздействие се очаква върху синантропни животински и рудерални растителни 
видове, без да има пряко въздействие, върху консервационно значими видове. 

Землище с. Бабяк 
Предвидено е обособяване на нови зони 1/Пп, 3/Пп, Оз и Озг, които са част от ССФ и 

заемат ниви и вече урбанизирани територии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 5 Местоположение на новите УЗ в землището на с. Бабяк 
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Територии за 1/Пп, 3/Пп, Оз и Жм 
 
Теренните обходи, показва, че новообособените зони около с. Бабяк включват 

територии и земи, които са от селскостопанския фонд или терени вече урбанизирани с 
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налични стопански и жилищни сгради и съоръжения на съпътстващата инфраструктура.  
Силно антропогенно повлияна територия с комплекс от типични рудерални и 

синантропни видове. 
Въздействие се очаква върху синантропни животински и рудерални растителни 

видове, без да има пряко въздействие, върху консервационно значими видове. 
 
Землище с. Орцево 
Предвидено е обособяване на нови зони Жм1, Пп и Оо, които са част от ССФ и заемат 

ниви и вече урбанизирани и антропогенно повлияни територии. 

Фиг. 6 Местоположение на новите УЗ в землището на с. Орцево 
 
Теренните обходи, показва, че новообособените зони около с. Орцево включват 

територии и земи, които са от селскостопанския фонд или терени вече урбанизирани с 
налични стопански и жилищни сгради и съоръжения на съпътстващата инфраструктура.  

Силно антропогенно повлияна територия с комплекс от типични рудерални и 
синантропни видове. 

Въздействие се очаква върху синантропни животински и рудерални растителни 
видове, без да има пряко въздействие, върху консервационно значими видове. 

 
 Защитени територии  

В административните граници на община Белица попада една защитена територия 
– национален парк „Рила“, обявен по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).  

С реализацията на Плана не се предвиждат дейности и развитие на устройствени 
зони в ЗТ, няма да бъдат засегнати защитени територии и няма да бъдат унищожени 
характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на 
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хармонично съжителство на човека и природата. Не се очакват отрицателни въздействия 
върху местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове 
и съобщества. 
 

 Културно-историческо наследство, архитектурно и археологическо 
наследство  

В ОУПО Белица са определени зони за археологическо наблюдение. Според чл.147 
от ЗКН археологическото наблюдение е метод за теренни проучвания, който има за цел 
установяване на наличието на археологически структури на дадено място. За територията 
на Община Белица тези зони са определени на база данните от НИНКН и от 
регистрационните карти по АКБ. Тези зони са определени за обекти, които не са 
локализирани и не са открити в настоящото проучване.  

За някои от археологическите обекти са обособени самостоятелни терени с 
устройствен режим за недвижими културни ценности – Ткин. Тези терени са 
предназначени за дейности, насочени към опазването и социализация на недвижимите 
културни ценности и се устройват в съответствие с режимите за опазване. 

 
ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И 

НОРМАТИВИ 
 

Проектът се базира на предложената прогноза за опазване на системата Културно 
наследство. Както бе посочено, интегрираната консервация ще бъде възприета като 
основен принцип за опазване на системата. Това предполага координация между 
проучвания, консервационна политика и устройствена дейност. За тази цел, се предлага 
система от девет устройствени режими – специфични правила и нормативи към ОУП на 
община Белица, съобразени с характеристиката на културното наследство на територията 
и с посочените прогнозни насоки (ПЛАН № 3: Територии с културно наследство и 
режими със специфични правила и нормативи). 

Обхватът на териториите с културно наследство и специфичните правила и 
нормативи могат да бъдат допълвани или изменяни по реда на одобряването им в случай 
на последващи промени в регистъра на недвижимите култуени ценности и/или при 
въвеждане по реда на ЗКН на нови или допълнителни режими за опазване.  

По-долу е представено предложението за видовете територии с културно 
наследство (Ткн) със съответните им режими, които включват териториален обхват и 
специфични правила и нормативи.  

Таблица 5: Видове територии с културно наследство, териториален обхват 
Устройствена 
категория 

Териториален обхват и режим (предназначение, 
основни и допълващи функции, ограничения) 

Индекс/ 
режим 

1. ЗАЩИТЕНИ 
ТЕРИТОРИИ НА 
ЕДИНИЧНИ 
АРХЕОЛОГИЧЕС
КИ КУЛТУРНИ 
ЦЕННОСТИ 

Режимът се отнася до единичните археологически 
културни ценности извън населените места на 
територията на община Белица.  
Териториалният обхват включва обекта и 
охранителната му зона, определени с акта за 
деклариране или за предоставяне на статут на 

Ткн1 
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ИЗВЪН 
НАСЕЛЕНИ 
МЕСТА 

културната ценност или обхват, дефиниран с 
полигон в регистрационните картони на АКБ със 
съответната охранителна зона с ширина 10 м извън 
този полигон.  
Предписанията за опазване са определени с акта 
за деклариране или за предоставяне на статут на 
културната ценност.  
До изготвяне на предписания за опазване, за 
територията, в която попадат защитените 
единични археологически културни ценности, се 
прилагат разпоредбите по чл. 161 от ЗКН.  
До пълното археологическо проучване и 
последващата го процедура по регистрация на 
недвижимата културна ценност и изготвяне на 
идивидуални предписания за опазване, се прилагат 
режимите за ползване на териториите, съгласно 
регистрационната карта в АИС АКБ, както следва: 

 Режим „А“ – забраняват се всички видове 
дейности – строителни, добивни, 
благоустройствени, селскостопански, 
мелиоративни и други, които нарушават 
целостта на земния пласт в границите на 
археологическия обект – за всички недвижими 
археологически ценности с изключение на 
праисторическо селище в м. Равен (II/12);  

 Режим „Б“ – относно археологически 
обекти, попадащи в обработваеми земеделски 
площи; забраняват се всички видове изкопни 
работи, както и дълбочинната обработка на 
почвата (риголване), засаждане на трайни 
култури с дълбока коренова система, 
заблатяване и др., които могат да унищожат 
или засегнат археологическата субстанция в 
границите на обекта – за праисторическо 
селище в м. Равен (II/12).   

2. ЗАЩИТЕНИ 
ТЕРИТОРИИ НА 
ЕДИНИЧНИ 
ИСТОРИЧЕСКИ 
КУЛТУРНИ 
ЦЕННОСТИ 
ИЗВЪН 
НАСЕЛЕНИ 

Режимът се отнася до единичните исторически 
културни ценности извън населените места на 
територията на община Белица.  
Териториалният обхват включва обекта и 
охранителната му зона, определени с акта за 
деклариране или за предоставяне на статут на 
културната ценност.  
Предписанията за опазване са определени с акта 

Ткн2 
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МЕСТА за деклариране или за предоставяне на статут на 
културната ценност.   

3. ЗАЩИТЕНИ 
ТЕРИТОРИИ НА 
ЕДИНИЧНИ 
КУЛТУРНИ 
ЦЕННОСТИ И 
ОХРАНИТЕЛНИТ
Е ИМ ЗОНИ В 
НАСЕЛЕНИ 
МЕСТА  

Режимът се отнася до единичните културни 
ценности в град Белица.  
Териториалният обхват включва защитените 
територии на единични културни ценности по 
смисъла на чл. 79 от ЗКН – границите на имота и 
охранителна зона, обхващаща съседните имоти и 
срещулежащите през улицата имоти.  
Предписанията за опазване са определени с акта 
за деклариране или за предоставяне на статут на 
културната ценност.   

Ткн3 

4. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ НА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ 
„ТРАКИЙСКО СВЕТИЛИЩЕ“ В М. БАБЯШКА ЧУКА 

4.1. ЗАЩИТЕНА 
ТЕРИТОРИЯ НА 
НЕДВИЖИМАТА 
КУЛТУРНА 
ЦЕННОСТ  

 

Режимът е предназначен за защитена територия на 
недвижимата културна ценност „Тракийско 
светилище" в м. Бабяшка чука, с. Бабяк, по 
смисъла на Закона за културно наследство (ЗКН). 
Режимът за опазване е определен от комисия 
съгласно Заповед №РД 09-421/04.07.2008 г. на 
Министъра на културата.  
Териториалният обхват включва подотдели 1, 
„а“, „б“ и „в“ от отдел 42; подотдели 1 и 2 от отдел 
41; подотдели 1 и „а“ от отдел 40; подотдели 1 и 
„а“ от отдел 39 и подотдели 7, 8, „ж“ от отдел 36 
част от „и“ от отдел 36 – ивица с ширина 130 м, 
успоредна на границата между отдели 36 и 39 от 
ДГФ (по ЛУП от 2002 г. и КВС от 2008 г.)   
Предписанията за опазване на територията на 
археологическата недвижима културна ценност, са 
както следва:  

 Определя се като територия за 
археологическо проучване, консервация, 
реставрация и експониране. Прилагат се 
предвидените дейности и ограничения от ЛУП, 
като дейностите, нарушаващи целостта на 
земния пласт се извършват задължително след 
предварително съграсуване с НАИМ-БАН и се 
изпълняват в присъствието на археолог при 
стриктно спазане на чл. 18 от ЗПКМ (отменен, 
виж чл.160 от ЗКН). При провеждане на 
археологически проучвания, при които се 

Ткн4.1 
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налага почестване от растителност се изисква 
съгласуване с ДГС-Елешница.  

 Забраняват се всякакъв вид строителни 
работи, несвързани с консервационно-
реставрационните работи и експонирането на 
паметника (културната ценност, съгласно 
ЗКН). Цитираните дейности се съгласуват с 
НИПК на основание чл.20 от ЗПКМ (отменен, 
виж чл. 83, 83а и 84 от ЗКН).   

 Забранява се промяна на предназначението 
на земята. 

 На територията на паметника на културата 
(културната ценност, съгласно ЗКН) се 
забранява паленето на огън извън определеното 
за това място и бивакуването.  

 При доказана необходимост от изпълнение 
на подземна кабелизация, свързана с 
функционирането на изградените вече 
съоръжения, след съгласуване на проектната 
документация с НИПК (НИНКН, съгласно ЗКН) 
и НАИМ-БАН, изкопните работи се изпълняват 
като редовни археологически проучвания, а не 
като линеен изкоп.  

4.2. ОХРАНИТЕЛНА 
ЗОНА НА 
НЕДВИЖИМАТА 
КУЛТУРНА 
ЦЕННОСТ  

 

Режимът е предназначен за охранителната зона на 
недвижимата културна ценност „Тракийско 
светилище“ в м. Бабяшка чука, с. Бабяк, по 
смисъла на Закона за културно наследство (ЗКН). 
Режимът за опазване е определен от комисия 
съгласно Заповед №РД 09-421/04.07.2008 г. на 
Министъра на културата.  
Териториалният обхват включва подотдели „г“, 
4, „д“ и 2 от отдел 42; подотдели 5, „а“, 1, „в“, част 
от „б“ (път). Част от подотдел 4 (до дерето) и част 
от „п“ (северно, до първото дере) от отдел 43, 
подотдели „л“, „м“, имоти 231, 232 и 233 от ССФ 
(чл. 19 от ЗСПЗЗ), част от „р“ (изица с ширина 200 
м., тангираща югоизточните граници на подотдели 
„п“ и 4, част от „н“ (ивица със същата ширина) от 
отдел 35.  
Предписанията за опазване на охранителната 
зона на археологическата недвижима културна 
ценност са както следва:  

 Определя се като територия за 
археологическо наблюдение и проучване. 

Ткн4.2 
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Прилагат се предвидените дейности и 
ограничения от ЛУП. В земите от ССФ не се 
допуска дълбочинната обработка на земята, 
засаждане на трайни насъждения с дълбока 
коренова система.  

 Стопанисването на територията се 
извършва съгласно предвиденото в 
лесоустройствения проект по Закона за горите 
и последвалите го нормативни документи. 
Допуска се промяна на предназначението на 
земите във връзка със социализацията на 
паметника на културата (културната ценност, 
съгласно ЗКН). Устройството на охранителната 
зона се извършва въз основа на 
лесоустройствения проект и ПУП, съгласуван с 
НИПК съгласно изисванията на чл.20 от ЗПКН 
(отменен, виж чл. 83, 83а и 84 от ЗКН) и 
съответно с Държавно горско стопанство – 
Елешница.  

 Всички инвестиционни проекти се 
съграсуват с НИПК (НИНКН, съгласно ЗКН), а 
изкопните работи задължително се извършват 
като редовно археологическо проучване от 
страна на археолог от НАИМ-БАН.  

 На територията на охранителната зона се 
забранява паленото на огън и бивакуването.  

5. ОБОСОБЕНА 
ИЗВЪНСЕЛИЩНА 
ТЕРИТОРИЯ НА 
СИТЕМА ОТ 
КУЛТОВИ МЕСТА 
С ПРЕВАНТИВНА 
ЗАЩИТА 

 

Режимът се отнася до системата от култови места 
с апотропейна функция около град Белица. 
Режимът се въвежда на основание чл. 10 (3) и § 5 
от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.  
Териториалният обхват включва непосредствено 
прилежащите около изградените параклиси 
територии – непосредствената среда с радиус от 20 
метра.  
Предписанията за опазване защитават 
апотропейна функция и традицията за почитане 
тези места около град Белица. Допуска се промяна 
на предназначението на земите във връзка със 
социализацията и традиционното използване на 
култовите места. 

Ткн5 

6. ТЕРИТОРИЯ СЪС 
СПЕЦИФИЧЕН 
НАЧИН НА 
ЗАСТОЯВАНЕ И 

Режимът се отнася до обособената територия в 
град Белица – зона на традиционно направление и 
със специфичен начин на застрояване и мащаб.  
Режимът се въвежда на основание чл. 10 (3) и § 5 

Ткн6 
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МАЩАБ  С 
ПРЕВАНТИВНА 
ЗАЩИТА  

от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. 
Териториалният обхват територията обособена 
от първите имоти по протежение на ул. „Владимир 
Поптомов“ и прилежащите й площадни уширения 
от ул. „Братя Миладинови“ до площадното 
пространство при пресичането й с ул. „Димо 
Хаджидимов“.   
Предписанията за опазване защитават 
цялостната структура и мащаб на застояването. 
Намесите в пространствената структура на 
територията да се осъществяват при запазване на 
традиционния характер на застрояването и 
улично-кварталната структура. Допуска се ново 
строителство на при условие то да се интегрира и 
да хомогенизира съществуващото традиционно 
застояване.  
За тези зони да се изготвят силуетни планове на 
външните фасада по прилежащата им улица, за 
цялата зона. Те трябва да отчитат характера, 
мащаба, обема, архитектурата, членението, 
материалите и принципите на съществуващите 
сгради. 
При заявени инвестиционни намерения от 
собствениците, за ново строителство, 
реконструкция, надстрояване и пристрояване на 
сгради (основно и/или на допълващо застрояване), 
да се следва действащия силуетен план. 
Ако няма изготвен силуетен план, да се процедира 
такъв в минимален обхват всички УПИ-ти, 
разположени между две осови точки по 
прилежащата улица. 

7. ТЕРИТОРИЯ НА 
СЕЛИЩНИ 
СТРУКТУРИ С 
ПРЕВАНТИВНА 
ЗАЩИТА  

Режимът се отнася за териториите на селищни 
структури в родопската част на общината – селата 
Бабяк, Горно Краище, Гълъбово, Залатарица, 
Кузьово, Лютово, Орцево, Палатик и Черешово с 
техните махали и колиби.  Режимът се въвежда на 
основание чл. 10 (3) и § 5 от Допълнителните 
разпоредби на ЗУТ.  
Териториалният обхват включва имотите на 
застроените територии на селищните структури – 
села, махали, колиби.  

Ткн7 
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Предписанията за опазване на територията 
предвиждат съхраняване на традиционната 
улично-квартална и пространствена структура, 
начин,  характер и мащаб на застрояване, 
пейзажна характеристика и връзка на застроените 
обеми с околната природна среда. Новото 
сторителство да бъде съобразено с традиционните 
структури и мащаб на селищата.  

8. ТЕРИТОРИЯ С 
КАЧЕСТВА НА 
КУЛТУРЕН 
ЛАНДШАФТ С 
ПРЕВАНТИВНА 
ЗАЩИТА 

Режимът се отнася до планинската територия на 
Родопите като ареал с потенциални качества на 
културен ландшафт от по-високо териториално 
ниво. Режимът се въвежда на основание чл. 10 (3) 
и § 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.   
Териториалният обхват включва цялата 
югоизточна територия (родопската част) на 
община Белица с агломерации от специфични 
селищни структури.  
Предписанията за опазване защитават 
пространствените взаимоотношения и ритъм 
между застроени територии (селища, махали, 
колиби) и природна среда между тях (ливади и 
гори). Не се допуска сливането на махали/колиби в 
по-големи селищни образувания. Не се допуска 
промяна на предназначението на обратваемите 
земи около селата, махалите и колибите за 
дейности извън традиционния поминък в региона. 

Ткн8 

9. ТЕРИТОРИЯ С 
КАЧЕСТВА НА 
КУЛТУРЕН 
МАРШРУТ  С 
ПРЕВАНТИВНА 
ЗАЩИТА  

Режимът се отнася до територията на 
теснолинейната жп линия Септември – 
Добринище с потенциални качества на културен 
маршрут от по-високо териториално ниво. 
Режимът се въвежда на основание чл. 10 (3) и § 5 
от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. 
Териториалният обхват включва трасето на 
железопътната линия, гарите, спирките и 
съоръжения по протежението й – по границите на 
имотите с НТП за линии на релсов транспорт и за 
железопътна гара, спирка.  
Предписанията за опазване защитават 
цялостната структура на потенциалния културен 
маршрут. Не се допуска промяна на 
предназначението на трасето, както и на гарите и 

Ткн9 
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спирките по протежението му.  
 

УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
 
Планът се базира върху прогнозата за устойчивото използване на недвижимото 

културно наследство като ресурс-стимулатор за развитието на всяка една от 
функционалните системи, както и за общото териториално развитие. Основна постановка 
на проекта е реализирането на възможностите на културното наследство като фактор за 
икономически растеж и за качество на живот. За тази цел се правят предложения в три 
посоки: 

 Предложения за създаване на система от центрове за културно наследство с 
роля за информиране на местното население, за популяризиране на културното 
наследство и подпомагане на културния туризъм; 

 Предложения за създаване на интегрирани надобщински туристически 
продукти във връзка с културното наследство – културно-туристически 
продукти; 

 Предложение за формиране на приоритети при опазването на обекти на 
недвижимото културно наследство. 

 По-долу следват съответните предвиждания на Плана. 

Създаване на система от центрове за културно наследство  

Във връзка с посочените териториална характеристика и идентичност на 
културното наследство на територията на община Белица, ОУП предлага обособяването 
на система от центрове за културно наследство. Системата включва три центъра, насочени 
към специфични културни характеристики на територията и две по-малки информационни 
точки. 

Ролята на центровете и точките е да: 
 информират местното население за културното наследство, за неговите 

специфики, ценностни характеристики, инструменти за опазване;  
 подпомага местното население във връзка с възможностите за развитие, които 

културното наследство им предлага, с произтичащите от това стимули и 
ограничители; 

 популяризира културното наследство в цялото му многообразие сред местното 
население и посетителите с цел подпомагане и на културния туризъм (това е 
акцентът на двете информационни точки по протежение на теснолинейната 
железопътна линия).  

В определена степен тези центрове могат да бъдат интегрирани с туристическата и 
информационната инфраструктури.  

Предлага се системата да включи следните центрове: 
(1) Център за културно наследство в град Белица. Предлага се да бъде обособен като 

разширение на съществуващия туристически информационен център в града като се 
обогати неговата функция и се отвори по-активно и към местното население. 
Центърът ще бъде по-конкретно специализиран във връзка с недвижимото културно 
наследство на града, на планинската територия на Рила и на долината на река Места. 
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(2) Център за културно наследство в Горно Краище. Предлага се да бъде обособен към 
съществуващото читалище (с библиотека). Центърът е тематично насочен към начина 
на живот и културното наследство в планинската територия на Родопите и по 
долината на река Места. Потенциалът на мястото позволява центърът да играе роля 
на свързващо звено между трите изявени културни ареала, цялата община и 
съседните й територии.  

(3) Център за културно наследство в Бабяк. Предлага се да бъде обособен към 
съществуващото читалище (с библиотека). Центърът е тематично насочен към 
традициите при начина на живот, земеползването и силната връзка на хората с 
природата в планинската територия на Родопите, към възможностите за развитие на 
локални производства, екологични и специализирани продукти, към тайните на 
археологическите обекти в района.  
Във връзка с преминаващата през територията на общината теснолинейната 

железопътна линия Септември – Добринище и потенциалът й на културен маршрут на 
надобщинско ниво, ОУП предлага обособяването на две информационни точки: 

(4) Информационна точка „гара Белица“. Особобява се в сградата на гара Белица.   
(5) Информационна точка „спирка Дагоново“. Особобява се в сградата на спирка 

Дагоново.   
Информационните точки са насочени основно към посетителите на територията 

като информират, както за региона, така и за самото съоръжение на теснолинейката. 

Създаване на интегрирани надобщински културно-туристически продукти 

ОУП предлага развитието на система от интегрирани надобщински продукти, 
които да се базират на културния ресурс на територията. За тази цел се предлага 
стимулиране на местното население (в т.ч. и обучение) за развитие на локални 
инициативи, които да се интегрерат към „марката“ на съответния продукт. На общинско 
ниво, разработването на тези продукти е обвързано с мерки от страна на Община Белица 
за осигуряване на необходимите инфраструктури – комуникационна (пътища, еко-пътеки, 
велоалеи) и единна информационна (центрове, точки, ориентиращи, информиращи и 
други елементи). На надобщинско ниво, повишеното качество на такива продукти е 
обвързано с действия от страна на Община Белица за осъществяване на връзка със 
съседните територии за съвместни действия за активизиране на регионалния ресурс.     

Предлагат се три културно-туристически продукта (всички с надобщинско 
значение и възможности за развитие). Те интегрират разнообразните културни аспекти и 
дават възможност за развитие на уникални изживявания, които неусетно да доближат 
посетителя до наследството на община Белица. Специфична особеност е силата 
обвързаност на хората и природата и потенциалът за обвързване на културен и планински 
туризъм.  

 Културно-туристически продукт „Теснолинейката”. Предложението е свързано 
с уникалната за България теснолинейна железопътна линия Септември – 
Добринище. То е в пряка връзка и с посочените съвременни тенденции за подход 
към културното наследство и възможностите за обвързване на културния 
потенциал на няколко общини в единна система. В тази връзка, на регионално 
ниво, се предлага участието на територията на община Белица в цялостен 
интегрален надобщински туристически продукт „Теснолинейката“ по протежение 
на потенциалния културен маршрут. 
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В българската нормативна система вече съществува регламентиран обект на 
недвижимото културно наследство, дефиниран като „Културен маршрут”. Той е 
комплексна и динамична система, която синтезира ценности и взаимоотношения, 
организирани около традиционно направление, жизнено и до днес. Ето защо, той може да 
играе определена роля в рамките на една цялостна местна политика за опазване, 
използване и управление на културното богатство.  

 Културно-туристически продукт „Светилищата на бесите”. Предложението е 
свързано с планинските светилища, все още неразгаданите техни тайни, с 
тракийските вярвания и мистерии. Успешно може да бъде съчетан с планински 
туризъм, както и със селски туризъм. Този туристически продукт би могъл да се 
развие и на трансгранично ниво към Гръция.  

 Културно-туристически продукт „Махала”. Предложението и свързано с начина 
на живот в махалите и колибите в Родопите, който може да бъде основа за 
уникални преживявания за посетителите. Този туристически продукт успешно 
може да съчетае селски, културен и планински туризъм. Той също има потенциал 
да се развие и на надобщинско ниво.  
ЗКН вече предвижда и регламентиран обект на културното наследство „Културен 

ландшафт“. Планинската територия на Родопите на община Белица – със своята 
агломерация от малки селища/махали/колиби, хармонично интегрирани в природната 
среда (ливади и гори) и със силна връзка на начина на живот с природата – притежава 
качествата на едно такова комплексно културно наследство. Това е шанс не само за 
опазване на специфичен вид културно наследство, но и за неговото успешно използване за 
целите на устойчивото развитие на територията.  

Ядра на обслужване на културно-туристическите продукти са предложените 
центрове и информационни точки. Комуникационно транспортната инфраструктура са 
наличната пътна мрежа, трасетата на туристическите пътеки, еко пътеките, традиционните 
пътища между махалите и колибите. Към всеки туристически продукт следва да бъде 
предвидена съответната адекватна информационна инфраструктура (към момента 
наличната на територията на община Белица е оскъдна).   

Посочената система от културно-туристически продукти ще осъществи равномерно 
разпределение на туристическите потоци, устойчиво използване на природния и културен 
ресурс на територията на община Белица и нейното разтваряне към туристическите пазари 
на различни нива. Създават се и възможности за участие на общината (самостоятелно или 
съвместно със съседни общини) с предложения за (над)общински туристичеки продукти 
към Оперативна програма „Регионално развитие“. 

Приоритети при опазването на обекти на недвижимото културно наследство  

За последователното реализиране на успешната общинска политика за опазване и 
устойчиво използване на културното наследство, ОУП предлага да бъде разработена 
Програма за опазване и популяризиране на недвижимото културно наследство на 
територията на община Белица. Въз основа на проведените анализи, изведените прогнози 
и дефинираните проектни предложения, се предлагат следните приоритетни действия, 
които да залегнат в подобна програма:  
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 Информиране на местното население. Информирането на хората за 
възможностите, които им дава културният ресурс, е от ключово значение за 
стартирането на адекватни инициативи. За тази цел, община Белица може да 
ползва предложените центрове за културно наследство (в Белица, Горно Краище и 
Дагоново).  

 Проучване, консервация и експониране на археологически ценности. Община 
Белица има потенциал да се развие като привлекателна археологическа дестинация 
– както за археолози (в т.ч. с възможности за привличане на чужди експедиции и 
развиване на специализирано обучение), така и за посетители. Това предполага 
развитието на две паралелни действия – проучване на археологически ценности и 
техните консервация и експониране (представяне пред широката публика).  
ОУП предлага за проучване и консервация следните приоритетни археологически 

недвижими културни ценности: тракийско светилище, м. Бабяшка чука (продължаване на 
проучванията); селище в м. Чекуте (посочено като перспективно за бъдещо 
археологическо проучване); светилища в м. Високото тепе, м. Краставата могила, на 
височината Ниньов връх (във връзка с участието им в система тракийски светилища); 
праисторическо селище в м. Равен (във връзка с древността на обекта и близостта му до 
друго разпознаваемо място – паметник на загиналите антифашисти); селище в м. Спасова 
черква (във връзка със съществуването му през античността и средновековието, близостта 
до Горно Краище и засилената опасност от иманярски набези).  

Паралелно, ОУП предлага разработването на интегрален специализиран план за 
подход при консервацията на археологическите обекти на територията на община Белица. 
Той следва да предвиди както принципите на архитектурните и консервационни методи, 
така и формирането на единна изразителна и атрактивна информационна система, която 
да отговори адекватно на спецификата на археологическите обекти и да изяви смисловата 
им характеристика.  

 Опазване на архитектурно-строителни ценности в град Белица. ОУП предлага 
да бъдат взети спешни мерки за опазване на малкото останали образци на 
възрожденската архитектура в град Белица. За тази цел да се информират 
собствениците на сградите за техния статут на културни ценности и да се 
разработи програма за стимулиране на дейностите по консервация и реставрация 
на обектите.  

 Разработване на планове за опазване и управление. ОУП предлага да бъде 
разработен план за опазване и управление за обект Тракийско светилище, м. 
Бабяшка чука.  

 Разработване на единна информационна система. Като приоритетно действие, 
касаещо социализацията на обектите на културното наследство, ОУП предлага 
разработването на еднна информационна система. Тя трябва да отговаря на 
няколко ключови аспекта: да бъде развита на различни териториални и 
информационни нива; да предлага оптимален брой информационни елементи; да 
отчита спецификата на културното наследство на община Белица.  

 Обединени общински действия за активиране на културния ресурс на 
теснолинейката. ОУП предлага да страртират съвместни действия на всички 
общини по протежение на теснолинейната железопътна линия Септември – 
Добринище за нейното опазване и устойчиво използване за развитие на регионите.  
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Освен мерките за защита и допроучване на недвижимото културно наследство, 
осъществявани чрез създаването на зони за археологическо наблюдение, зони с данни за 
наличие на недвижими културни ценности и охранителни зони около недвижимите 
културни ценности, изложени по-горе, ОУПО предлага и мерки, свързани със 
социализацията на недвижимото културно наследство и обвързването му с останалите 
функционално-пространствени системи на общината, както и със стратегии на 
надобщинско ниво, касаещи КИН. Основната от тези мерки е формирането на културни 
маршрути, както и с териториално определените зони за археологическо наблюдение.  На 
тази база и в светлината на новите съвременни функции на културното наследство - като 
ресурс за устойчиво развитие и за качество на живот, общината носи мощен потенциал за 
развитие на културен туризъм и условия за създаване на среда с високи качества на живот 
и обитаване в традиционна селищна среда. Културно-историческото наследство е ценност 
за общината и обща задача е тя да бъде запазена и използвана за развитието на района. 
Прилагането на ОУПО допринася за използването на културно-историческото наследство 
като ресурс за положително въздействие върху различните функционални системи. В тази 
връзка предварителния проект акцентира на планиране на културни коридори на  
територията на общината, които създават условни граници на зони като модули на 
групови обекти. В общината се предвиждат зони и територии за проучване на 
съществуващите могили и евентуално бъдещо развитие като туристически обекти. 
Предвижданията на плана в най-голяма степен ще допринесат за опазване и изява на 
наличните културно-исторически ценности. Второто направление е вписването на 
обектите на културното наследство от общината с формиращите функционално-
пространствени системи, свързани с културното наследство на регионално ниво.  

 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на Предварителния 

проект на ОУП 
Предвиждането на ОУПО за опазване на недвижимото културно наследство не е 

свързано с рискове за околната среда. 
 
 Население и човешко здраве 

Реализирането на ОУП би минимизирало въздействието на факторите, 
повлияващи в негативен аспект социо-демографските тенденции. Подобряването на 
инвестиционния климат, икономическата среда и социалните условия биха задържали в 
община Белица перспективните и фертилни слоеве на населението - на възраст до 35 
години,  със средно и висше образование, с готовност да се увеличи броя на децата в 
семейството или двойката. Подобряването на транспортната инфраструктура, 
водоснабдяването и пречистването на отпадните води, обновяването и модернизирането  
на лекарските и дентално-медицинските кабинети и специализираното им оборудване ще 
повиши възможностите за здравно обслужване на населението, особено на високо-
рисковите чувствителни групи – кърмачета и деца до 3 години, хронично болни, лица в 
напреднала и старческа възраст, живеещи сами в отдалечени от гр. Белица села. Ще се 
подобрят показателите достъпност, обхват и своевременност на медицинската помощ.   

При възможност за монтаж на съоръжения, от животоспасяващо значение биха 
били устройства за реализиране на телемедицински комуникации и осъществяване на 
интернет - базирани консулти с водещи областни и университетски медицински 
специалисти в реално време. 

В случаи на природни бедствия и продължителни неблагоприятни климатични 
условия, е подходящо определяне и поддържане в готовност на хеликоптерна площадка 
в близост до гр. Белица. 
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Планираното развитие на екологично устойчивото селско стопанство и 
биоземеделие, туризма и курортния отдих в  КК „Семково“ и свързаните с него  услуги 
не само ще повиши трудовата заетост, а и ще подобри общата здравна култура на 
населението в региона, базирана на зимните спортове. Ползвателите на туристическите и 
рекреационни  центрове ще поддържат здравното си състояние по природо-съобразен 
способ, което ще формира съзнателен избор на отдих и релаксация в екологично 
устойчива среда. По този начин ще се повиши качеството на живота както на жителите, 
така и на гостите на община Белица. 

 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на Предварителния 

проект на ОУП 
Територията, върху която е разположена община Белица е благоприятна в хигиенен 

аспект и в много голяма степен предопределя създаването на условия за подходяща 
жизнена среда, като отделните елементи на общината се характеризират със свои 
специфични от хигиенна гледна точка особености и функционални предназначения. 
Според определението на Световната Здравна Организация: "Градовете и селата трябва да 
предлагат физическа и социална среда, която да отговаря на здравните потребности на 
техните жители чрез определяне и провеждане на национална жилищна политика; 
благоустрояване и рационално изграждане на различните териториални единици и 
развитие на комуналното стопанство; и чрез определяне на зоните за отдих и 
курортолечение". За избягване на отрицателните и използване на положителните 
въздействия върху жизнената среда, в проекта на новия ОУП на община Белица 
елементите на селищната мрежа са рационално групирани един спрямо друг по основните 
оси на развитие, обусловени от географското разположение, планинския релеф, 
шосейната и железопътната мрежа, реките и съществуващите жилищни и стопански 
територии. Няма противоречия във функционално местоположение и съседства на 
жилищните, промишлените, складовите, транспортните, рекреативни и земеделски 
терени. Тяхното разполагане едни спрямо други се подчинява на редица хигиенни 
принципи и норми отразени в ОУПО. От комунално-хигиенни позиции особено значение 
има здравната защита на населението в т.нар. зони със специфичен хигиенно-охранителен 
статут. Основно внимание при анализа се отделя на жилищните квартали и сгради, на 
безвредното интегриране на новите промишлените зони в квартал „Гара Белица“ и с. 
Краище и разширяването и реорганизацията на съществуващата стопанска зона в 
югоизточно направление. Прогнозира се подобряване на елементите на транспортната и 
инженерна инфраструктура, исторически и културни обекти и комплекси, разрастване и 
модернизиране на КК „Семково“, обособяване на еко-маршрути, спортни зони и терени за 
отдих, модернизиране на обекти на здравеопазването и социалните дейности.  

Положителна от хигиенни позиции е предложената от плана структура на 
територията на общината. Запазва се облика на общината като планиски земеделски 
център, без значимо да се намаляват земеделските територии за сметка на други зони. 
ОУП предвижда минимално увеличаване на урбанизираните територии за сметка 
необработваеми земи в по-голямата си степен, което е благоприятно от хигиенни позиции. 
Позитивна  особеност е, че ОУП запазва горски и локални обраствания - зелени структури 
по протежение на водните течения и предвижда тяхното опазване и поддържане при 
бъдещото управление на устройствения процес. По отношение развитието и устройството 
на населените места, следва да се има предвид, че жилищните територии се устройват и 
застрояват като жилищни устройствени зони с означени като (Жм), което е обосновано за 
особеностите на населените места и изпълнява комунално-хигиенните изисквания. В тях 
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се предвиждат сгради за обитаване или за обитаване, както и обекти с нежилищни 
функции, съгласно чл. 17 от Наредба № 7/2003 на МРРБ.  

ОУП определя зони с производствено предназначение от разновидност „Предимно 
производствена“ (Пп). Те се устройват преобладаващо върху терените на бивши 
стопански дворове при населените места и част извън населените места. Предимно 
производствените зони поемат и основната част от инфраструктурата, обслужваща 
селскостопанските дейности - складиране, претоварване, първична обработка на 
селскостопанската продукция, складове за растителната защита. 

Със „Смесени обслужващи зони“ се осигуряват най-гъвкави устройствени условия 
за реализация на инвестиционни инициативи, свързани с изграждането на малки и средни 
предприятия за незамърсяващи производства, за обекти на логистиката и на 
епизодичното, периодичното, а в някои случаи и ежедневното обслужване. Такива зони по 
правило са обвързани с пътни и жлезопътни трасета. 

ОУП зонира територията при съобразяване с наличните към момента санитарно-
охранителни зони на питейни водоизточници на територията на общината, като е спазена 
„Наредба №3/2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията 
за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди”.  

От хигиенни позиции за ОУП може да се направи извода, че не съществуват нови и 
значими предпоставки за засягане на санитарно-охранителни зони и влошаване 
качеството на питейните води за населението. Следва да бъде намерено решение за  
ограничаване и прекратяване на замърсяването от битово-фекални отпадъчни води в 
урбанизираните райони без изградена канализационна система и ПСОВ. 

По отношение транспортната инфраструктура, от хигиенни позиции тя най-вече 
засяга състоянието и планирането на пътната мрежа в общината. Като цяло, пътната 
мрежа е добре развита. Преобладаващата част от общинските и местни пътища са в 
неудовлетворително състояние, с потенциал за генериране на повишени прахови, газови 
емисии и шум от ДВГ при експлоатацията. Достъпността до областния център, както и до 
регионалния център е относително добра, което е благоприятно от комунално-хигиенни 
позиции. 

През последните години се наблюдава тенденция към нарастване на броя и 
разновидностите на източниците на електрически и магнитни полета (ЕМП), използвани 
за лични, производствени и търговски цели. Такива източници са телевизията, радиото, 
компютрите, мобилните клетъчни телефони, микровълновите печки, радарите и някои 
уреди, използвани в индустрията, медицината и търговията. Електромагнитните вълни 
могат да предизвикат биологични ефекти, които понякога, но не винаги, могат да доведат 
до неблагоприятни здравни ефекти. 

Като малка община, Белица има на своя територия относително ограничен брой 
източници на електромагнитни лъчения (ЕМЛ), които най-общо са следните:  

 радио предаватели с дълги, средни, къси вълни; 
 подстанции - открити и закрити разпределителни устройства; 
 електропроводи; 
 трафопостове, захранващи жилищни  сгради; 
 базови станции за мобилна комуникация - аналогови и цифрови. 
За общината не може да се очаква, че електромагнитният фон е силно завишен от 

наличието на източници за енергетиката и комуникацията. Наднормени стойности могат 
да се очакват главно в непосредствена близост до подстанции за високо напрежение, 
електропроводи, трафопостове и др. Понастоящем няма достатъчно данни за 
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"електромагнитното замърсяване" на района. Няма данни и за негативно здравно 
въздействие върху населението. 

С ОУП, правилно от хигиенни позиции, се определят следните допълнителни 
изисквания към бъдещото планиране и управлението на устройствения процес: 

• по отношение опазване качеството на атмосферния въздух: изискване към 
последващите подробни устройствени планове (ПУП) - гъстотата на разположението на 
предвижданото ново застрояване да осигурява достатъчни свободни пространства; 
обходни пътни трасета. 

• по отношение опазването на водите, цялостно изграждане на канализационната и 
колекторната мрежа с малки локални ПСОВ за две или повече населени места; саниране 
на съществуващите В и К системи.  

• по отношение акустичната среда и управлението на шума: запазване на 
съществуващите крайпътни озеленени площи с екраниращи функции; изграждане за 
залесени крайпътни изолационни площи по съществуващи и нови трасета При 
необходимост - изграждането на изкуствени шумозащитни прегради. 

• по отношение управлението на отпадъците: устройствени условия за прилагане на 
Плана за действие към актуализираната програма за управление на отпадъците, по 
отношение закриването и следексплоатационните грижи спрямо депата. 
 От комунално-хигиенни позиции може да се обобщи, че новият ОУП на община 
Белица не предвижда промени, които могат да доведат до негативни ефекти за здравето на 
населението в общината. С ОУП се регламентира нова и съвременна териториална 
планова основа за дългосрочно устойчиво и екологосъобразно устройствено развитие, в 
съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със 
специфичните за община Белица  природни, културно-исторически, туристически и други 
дадености. Предвидени са необходимите мерки за гарантиране на здравословни условия 
за живот на територията на общината за сегашното и бъдещите поколения. 
 

 Отпадъци  
С реализацията или не Общия устройствен план развитието на община Белица ще 

продължи, едновременно с това и генерирането на различните поточи отпадъци. 
Отпадъците могат да окажат влияние върху отделните компоненти на околната 

среда и човешкото здраве, ако не се управляват съгласно заложените норманивни 
изисквания. Необходимо условие за това е наличието на съоръжения за тяхното третиране 
и обезвреждане. 

Вероятните въздействия на фактор отпадъци върху околната среда се определени 
на база анализ на съществуващото състояние в общината и различни прогнози. 

 

Битови отпадъци 
Прогнозите за количествата на образуваните БО през следващите години е 

направена въз основа на два компонента: 
- Брой на населението и демографска прогноза; 
- Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител и прогноза за нарастването й. 
 
Таблица 6.: Прогноза на образуваните битови отпадъци до 2020 г. 

години 2016 2017 2018 2019 2020 
население, бр. 9590 9563 9536 9510 9483 

номера на 
натрупване 198 200 202 204 206 
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кг/жител/год. 

образувани битови 
отпадъци, тон/год 1900 1914 1928 1942 1955 

 
Въпреки общата тенденция за намаляване на населението, очакваното количество 

генерирани битови отпадъци нараства. Това е вследствие от прогнозираното увеличение 
на нормата на натрупване с 1%, на база очаквания икономически растеж, който е основен 
фактор за нарастването на крайното потребление на домакинствата и съответно на 
количеството образувани битови отпадъци. В същото време, процентът не е по-висок, тъй 
като се очаква, че мерките по предотвратяване образуването на отпадъци ще бъдат 
възпиращ фактор. 

 
Генерираните отпадъци на територията на Община Белица са основно неопасни 

отпадъци. Генерират се смесени неопасни отпадъци от домакинствата, биоразградими 
отпадъци от домакинствата и поддръжане на терени за обществено ползване, строителни 
отпадъци от ремонтна и строителна дейност. 

Съществуващата практика в Община Белица, както и във всички Общини в 
Република България е обезвреждане на отпадъците, чрез депониране. Общинска 
администрация е набелязала мерки за намаляване количеството на депониране отпадъци, 
чрез увеличаване процента на рециклируемите отпадъци и повишаване на културата на 
населението.  

 Разширяване на системата за разделно събиране на отпадъци на територията на 
цялата община, закупуване и доставка на контейнери за разделно събиране на 
отпадъците и обособяване на площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци, би 
намалило количеството на депонираните отпадъци. 

 

Строителни отпадъци 
Строителните отпадъци се формират преди всичко от ремонта и реконструкцията 

на жилищните и някои от обществените сгради. Действията на общинската 
администрация са насочени към намаляване на безконтролното изхвърляне на  отпадъците 
от строителни и строително-ремонтни дейности край междуселищните пътища и на 
нерегламентираните сметища. С изпълнение на законовите изисквания за управление на 
строителни отпадъци, на РДНО – Разлог е обособена клетка № 5. 

 
Производствени отпадъци 
Основен дял от производствените отпадъци заема отпадъчния дървен материал от 

дърводобивна и дървопреработваща промишленост. Същият може да се използва като 
суровина за производство на пелети или други производства. 

Опасни отпадъци 

Опасните отпадъци от бита се управляват от Общинска администрация като се 
организират периодични кампании чрез разполагане на мобилни пунктове за приемане на 
отпадъци. Тенденцията за управление на тези отпадъци е продължаване на установената 
вече практика. По отношение на масово разпространените отпадъци от домакинства, 
следва да се осигурят условия за управление на всички видове потоци отпадъци.  
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Утайки от ПСОВ 
На територията на община Белица функционира една ПСОВ в м. „Валтата“, с. Краище, 

която облсужва селата Драгоново и Горно Краище, като се очаква станцията да приема 
водите на гр. Белица и с. Краище.  ПСОВ е предадена на ВиК ЕООД за стопанисване, 
поддържане и експлоатация, респ. генерираната  утайка се управлява от оператора. 
Предвижда се изграждане на ПСОВ за с. Бабяк и КК „Семково“. Тенденцията е за 
увеличаване количеството образувани утайки от ПСОВ.  

 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на Предварителния 

проект на ОУП 
 Неразделна част от подобряването на екологичната обстановка е ефективното 

управление на отпадъците, включващо подобряване на инфраструктурата и дейностите 
свързани с отпадъците. В тази връзка е необходимо да се увеличи процента на разделно 
събираните отпадъци. Да се увеличи дела на  компостиране на отпадъците по домовете и в 
общината (от поддържане на зелените площи, храстите и дърветата в парковете и 
градините). Всички тези препоръки трябва да залегнат в Общинската програма за 
управление на отпадъците. Очаква се прилагането на интегрирания подход за управление 
на отпадъци да спомогне за развитието на фактора „Отпадъци”, което ще намали 
влиянието му върху компонентите на околната среда и ще намали риска за човешкото 
здраве.  

 Предварителния проект на ОУПО определя зони с производствено предназначение 
от разновидност Пп и Смф. Те се устройват преобладаващо в периферията на населите 
места и извън нея. Обособяването на тези устройствени зони спомага за съсредоточване 
на малките производствени предпириятия, които се предполага, че генерират по-голямо 
количество отпадъци. Планирането на тези зони спомага за непопускане на хаотично 
разположения на обекти в други части на населените места и разпространението на други 
потоци отпадъци в тях. 

 Компонентите на околната среда, върху които отпадъците биха могли да окажат 
влияние, са: почви, повърхностни и подземни води, растителен и животински свят, 
ландшафт, атмосферен въздух и човешко здраве.  

 Възможното им въздействие е следното: 
Въздух 

 Вредно въздействие върху въздуха ще има нерегламентираното изгаряне на някои 
видове отпадъци, вместо разделното им събиране и тяхното съхраняване, извозване и 
обезвреждане по екологосъобразен начин. От изгарянето им могат да се получат вредни 
емисии, които за определен период от време да замърсят неконтролируемо въздуха в 
района. Към този вид отпадъци се отнасят опаковки от полиетилен и РVС опаковки, 
опаковки от дървесни материали, композитни многослойни опаковки, смесени опаковки 
от суровини и материали, остатъци от бои, мастила, лепила, адхезиви и смоли, съдържащи 
опасни вещества, дървесен материал от строителството, хартиени и картонени опаковки, 
опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества. 
 

Ландшафт 
При неконтролирано изхвърляне (депониране) на отпадъците, върху близки терени 

или дерета, ще се наруши околния ландшафт, вследствие на антропогенното въздействие 
на тези отпадъци върху него. В резултат на разнасяне от вятъра на леки фракции от тези 
отпадъци на големи разстояния и задържането им по храстите и дърветата се наблюдава 
негативен визуален ефект. Преобладаващата част от тези разнесени отпадъци са трудно 
разградими в продължение на много години. 
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Води 
Съществува опасност от замърсяване на водите в случай, че генерираните отпадъци 

не се събират, съхраняват, транспортират и депонират на определени от Община Белица 
места. На първо място ще се замърсяват атмосферните води, стичащи се по скатовете на 
депонираните на място и неизвозени отпадъци. Те от своя страна могат да замърсят 
повърхностните води или част от тях могат да проникнат до подземните водоносни 
хоризонти и да предизвикат в някои от водоносните пластове значително и трайно 
замърсяване. 
 

Почви 
Ако се допусне безотговорно и неконтролирано изхвърляне (депониране) на 

отпадъци на територията на общината, следствие на стичане на атмосферните води по 
скатовете или преминаването (инфилтрирането) им през отпадъците, ще бъдат замърсени 
лежащите под тях почви. 

 
Растителност 
Изхвърляне (депониране) на генерираните отпадъци върху терени и дерета от 

територията на ОУП, при условие че това се допусне, може да доведе до нарушаване на 
хабитатите на ценни растителни видове (треви, храсти, дървета). 

 
Животински свят 
При неконтролирано изхвърляне (депониране) на отпадъците се осигурява 

свободен достъп на животни и птици до тях. Този свободен достъп до незаконно 
изхвърлените отпадъци, използването на околната растителност и на самите отпадъци за 
храна може да доведе до разнасянето на болести и зарази на неопределено разстояние, 
както и да доведе до смъртта на някои животни и птици. 

Тези въздействия могат да се очакват, ако генерираните отпадъци не се събират, 
съхраняват, транспортират и обезвреждат надеждно, съгласно нормативните изисквания и 
предписанията на Общината. Те се различават по степен и обхват на засегнатите 
компоненти в зависимост от вида на преобладаващото количество отпадъци, които не са 
третирани съгласно предписанията. Има възможности за ефективно управление на 
отпадъците, от което зависи цялостния облик на Общината и състоянието на околната 
среда. 

В заключение може да се отбележи, че предложенията на Проекта за ОУП на 
Община Белица  няма да доведат до негативно въздействие на отпадъците върху околната 
среда, нейните компоненти и човешкото здраве. 

 
 Опасни химични вещества 
На територията на община Белица към настоящия момент и с бъдещите 

предвиждания на Предварителния проект на ОУП  няма и не се  очаква изграждане на 
предприятия попадащи в обхвата на  Раздел 1 към глава седма на ЗООС. 
 

 Рискови енергийни източници – шум. Източници на шум в района. 
Оценка на фоновото ниво 

Влияние върху шумовия фон на територията на общината ще окажат бъдещите 
проекти за развитие и модернизация на регионалната и местна транспортна 
инфраструктура.  

Обновяване на пътната инфраструктура 
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Пътната инфраструктура остава с незадоволително качество, няма осезателно 
подобряване. Общината има остра нужда от допълнително финансиране и помощ от 
държавата за поддържане на пътната си мрежа (преасфалтиране, ремонт на пътни 
съоръжения, подмяна на знаково стопанство, хоризонтална маркировка). Приоритет са 
общинските пътища до туристически обекти и населени места. 

Създаването на модерна пътна и улична мрежа, която ще гарантира къси, удобни и 
безконфликтни връзки е от голямо значение за бъдещото развитие на Община Белица като 
туристическа дестинация. Това може да стане както с изграждането на нови такива, така 
също и с рехабилитация, реконструкция или ремонти на съществуващите. Голяма част от 
пътищата са с неизградени отводнителни и укрепителни съоръжения, а някои и без 
настилки и с технически параметри, които не отговарят на действащата нормативна база. 

В перспектива се очертават следните четири насоки за развитие на транспортната 
инфраструктура: 

 поетапна рехабилитация на пътищата в лошо и средно състояние; 
 осигуряване на велосипедни трасета по основните веломаршрути, определени в 

част Туризъм; 
 изграждане на обходни маршрути на гр. Белица, Западно – продължение на 

третокласен път III-8406 в посока бъдещо селищно образувание КК Семково и 
извеждане на очаквания транзитен поток доколкото е възможно от града – 
далекоперспективен след реализацията на КК Семково и повишаване на трафика; 

 обособяване на нови общински пътища чрез продължаване на пътя от с.Орцево до 
с. Златарица, по трасето на съществуващия горски път. 
 
Усъвършенстване на междуселищния обществен транспорт 
С предвидените реконструкции на пътната мрежа ще се създадат условия за 

усъвършенстване на маршрутите, а в бъдеще и организиране на условия за масовия 
обществен транспорт по собствена общинска транспортна схема. 

 
 Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на Предварителния 

проект на ОУП 
Дейностите предвидени в ОУП няма да променят акустичната среда в общината, 

тъй като дейностите предвидени за реконструкция и модернизация на пътната 
инфраструктура са с временен характер. 

Цялостните предвиждания на ОУП имат ясно изразен траен положителен характер 
по отношение на намаляване въздействието върху хората и потенциалните ефекти върху 
здравето им. Изключително силно това касае пътните артерии в общината. 

Негативни въздействия, свързани с фактор вибрации, върху здравето на хората и 
компонентите на околната среда не се очакват. 

Предвиждането на ОУПО за реконструкция на общинската пътна мрежа и 
съсдаване на 3 нови пътни връзки ще създаде условия за рационализиране на 
междуобщинския автомобилен трафик, респ. намаляване на сумарната транспортна 
работа, което следва да се оценява като благоприятно за околната среда. 

Материалните активи на републиканската пътна мрежа няма да претърпят 
количествено развитие. С направените предложения се очаква да се осигури съществено 
подобряване на качествата на селищната жизнена среда и нивото на благоустроеността й. 
При описание на съществуващото състояние на вредните физични фактори на територията 
на общината се констатира, че няма регистрирани наднормени нива на шум или лъчения. 
ОУПО си поставя за цел да подобри системите обитаване, труд, отдих и техническа 
инфраструктура, като запази и повиши качеството на околната среда. В тази връзка 
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производствените дейности се извършват в обособени промишлени зони, отдалечени от 
жилищните зони, зоните за отдих и рекреация. В сферата на електроснабдяването не се 
предвиждат нови линии и трафопостове, а само частични ремонти на съществуващите. 
Правилата и нормативите за устройство на териториите за озеленяване, рекреационни и 
атракционни дейности, ще гарантират опазването, респ. възстановяването на 
дендрологичния състав и обзавеждането на пространствата. Допълнителното изследване 
на потенциала на местните пейзажи би позволило в Окончателния проект да се дефинират 
онези „културни” ландшафти, които подлежат на специфична грижа, опазване, изява и 
използване за нуждите на туризма. 

В заключение може да се каже, че прилагането на ОУПО по отношение на 
физичните фактори ще има положителен ефект и няма да доведе до създаване на 
значителни натоварвания от шум, вибрации и лъчения. 

 
 Материални активи 

  
 Жилищен сектор 
 ОУПО не съдържа прогноза за обема на жилищното строителство през 
перспективния период, тъй като изграждането на жилища към момента е чисто частна 
инициатива общината не е насочвала усилия в тази си социална функция. 
 
 Социална инфраструктура 
 Сградите, съставляващи физическата инфраструктура на образованието, 
здравеопазването, спорта, културата и административното обслужване притежават 
количествени параметри, които задоволяват перспективните нужди на общината и ОУПО 
не предвижда изграждане на нови сгради за тези обслужващи системи. Значителна част от 
съществуващия сграден фонд, обаче подлежи на реновация. Основни насоки за развитие 
на образованието е стремежът на общината за по-голям обхват на населението чрез мерки 
за подобряване условията за провеждане на качествен образователен процес, ефективна 
възпитателна работа сред подрастващите и достигане на по-добро равнище в 
ефективността на организацията и управлението на учебните заведения. 
 
 Транспортна инфраструктура 

Материалните активи на републиканската пътна мрежа няма да претърпят 
количествено развитие. Предвижда се само да се подобри техническото състояние на 
някои пътни участъци и три нови пътни връзки, с което активите на общинската пътна 
мрежа ще нараснат. 

 
 Техническа инфраструктура 
 В бъдещото развитие на общината трябва да се планират мерки за повишаване на 
енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради, както и за въвеждане на ВЕИ 
в общинската инфраструктура и модернизация на уличното осветление. 

Всички населени места в общината се нуждаят от реконструкция на водопроводната 
мрежа, за  което общината е започнала поетапното изготвяне на технически проекти. На 
територията на Общината се планират изграждане на ПСОВ. Реалистично-
оптимистичната прогноза до края на разглеждания период предвижда в повечето населени 
места да се изгради канализация, като следва да се намери и целесъобразно техническо 
решение за пречистване на отпадните води ПСОВ за населени места и да бъдат 
реконструирани водопреносните мрежа на всички населени места. 
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Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на Предварителния 
проект на ОУП 

Предвиденото с ОУПО нарастване и качествено усъвършенстване на материалните 
активи на социалната инфраструктура, транспортната и техническата инфраструктура ще 
осигурят значително подобряване на качествата на селищната жизнена среда и нивото на 
благоустроеността й. В същата посока ще бъде и въздействието от нарастване на 
материалните активи на системите на техническата инфраструктура. То ще окаже 
положително въздействие върху околната среда, тъй като ще осигури нормално питейно 
водоснабдяване на цялата територия, ще прекрати вливането в реките на непречистени 
отпадъчни води, а заедно с доизграждането на комуникационно-транспортната 
инфраструктура ще съдейства за ограничаване на вредните емисии в атмосферния въздух. 

В ОУПО са отчетени тези специфики, а планът е разработен в съответствие с 
изискванията за опазване на защитените територии и защитените зони. Предлаганите 
действия и мероприятия са съобразени с огромното биологично разнообразие, 
консервационна значимост и статут на територията. Устройствените дейности 
предполагат минимално вмешателство в околната среда, единствено с цел – подобряване 
на благоустроеността на селищната мрежа и инфраструктурата. Предлаганите дейности за 
развитие на общината са от най-нисък санитарен клас – незамърсяващи или слабо 
замърсяващи, при задължително предвидени пречиствателни съоръжения или действия за 
ограничаване и неутрализиране на вредното въздействие върху околната среда. 
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Генетично модифицирани организми 
Не се очакват 

 Синтезиране на резултатите от анализа на възможните въздействия 
върху околната среда от предвижданията на плана   

 
Табл. 7 

Компоненти и фактори Очаквано развитие на околната среда и 
възможни въздействия върху тях 

Климат  
 

Прилагането на принципа на прекъснатост 
в урбанистичното развитие ще доведе до 
намаляване относителния дял на 
територии с дискомфортни климатични 
условия 

Атмосферен въздух .Атмосфера. Въздействието от увеличената жилищна 
зона (Жм), ще доведе до допълнително 
натоварване на въздуха със замърсители 
през отоплителния сезон, но това 
въздействие ще бъде незначително. 
Обособяването на производствени зони 
(Пп/ Ппс/ Соп) няма да доведе до 
значителни отрицателни въздействия 
върху атмосферния въздх, тъй като ще се 
включат високо технологични и енергийно 
ефективни производства, съобразени с 
най-добрите налични техники. 
Въздействията върху атмосферния въздух 
в местата за отдих и рекреация (О) и 
зоните за спорт и атракции (Са)  се 
свързват с концентриране на посетители и 
превозни средства в празничните и 
почивни дни и във връзка с масови прояви; 
касае се за епизодично, допустимо и 
обективно обусловено въздействие върху 
качествата на атмосферния въздух; 
оценява се като незначително. 
Развитието и подобренията в устройствени 
зони Са (Зони и терени за спорт и 
атракции), и Тп (Терени за транспортна 
инфраструктура), както и Г (Горски 
територии)  ще доведат до косвено 
положително въздействие върху 
качеството на въздуха. 
Развитието на зони Оз (Зона за градски 
паркове и озеленяване)  и Твр (Терени за 
рекултивация и възстановяване), ще 
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доведат до пряко положително 
въздействие. 

Води Проектните предвиждания за по-
нататъшно развитие и доизграждане на 
мрежи-те и съоръженията на системите на 
техническата инфраструктура се очаква да 
окаже положително въздействие върху 
околната среда като цяло и в частност 
върху компонентата води 

Проектните решения на Плана, 
свързани с доизграждане и 
реконструкция на инфраструктурата за 
водоснабдяване не са носители на 
рискове за отрицателни въздействия 
върху подземните води, напротив, те ще 
доведат до намаляване загубите на вода, 
подобряване на водоснабдяването и 
качеството на подаваната питейна вода, 
увеличаване на полезно използваната, 
резпективно намаляване на изетата вода 
от водоизточниците. 

С осъществяването на процедури за 
получаване на разрешителни за 
учредяване на СОЗ около 
водоизточниците за питейно-битово 
водоснабдяване ще настъпи положителна 
промяна на хидродинамичния режим на 
подземните водни тела 

С реконструкцията на 
съществуващата канализация и 
изграждането на канализация за новите 
обекти ще се подобрят санитарно-
хигиенните условия, качеството на 
повърхностните води, явяващи се 
водоприемници и ще се намали 
миграцията на замърсяващи вещества в 
околната среда. 

Запазването на водните обекти и 
крайбрежията им като елементи на 
физическата среда, съобразяване на 
защитните режими, когато са в обхвата 
на защитени територии зони, 
съхраняване на естествените обраствания 
на бреговете им и осигу-ряване на 
обществен достъп до тях ще осигури 
максимално съхраняване на естествените 
им характеристики. 
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Проектните предвиждания в ОУПО са в 
съответствие с мерките заложени в ПУРБ 
в Западно беломорски район, за постикане 
на „добро“ екологично състояние на 
водните тела в община Белица. 

Почви Нарушенията ще бъдат свързани с 
извършване на земните работи с 
предвижданията на обектите в ОУП. 
Въздействията се оценяват като 
обективно необходими и с ограничен 
териториален обхват. 

Земни недра Въздействията ще бъдат в приземния 
слой, което не би могло да доведе до 
значителни изменения в геоложката 
основа. 

Ландшафт С бъдещите предвиждания на ОУП не 
предполагат промяна в ланшафтната 
среда на общината. 

Природни обекти Не се очаква пряко отрицателно 
въздействие. 

Минерално разнообразие Не се очаква въздействие 
Биологично разнообразие и неговите 
елементи  
 

Не се очаква отрицателно въздействие 

Защитени територии Не се очаква отрицателно въздействие 
Културно-историческо наследство, 
архитектурно и археологическо 
наследставо 

Липсва такова 

Население и човешко здраве - Ще се задълбочат отрицателните 
демографски тенденции: понижаване на 
раждаемостта и повишаване на 
смъртността, резултиращи в нарастващ 
отрицателен естествен и механичен 
прираст и намаляване на населението; 
- ще се задълбочи процесът на застаряване 
и намаляване на относителния дял на 
икономически активното, с желание за 
повишаване на образованието и 
квалификацията, население в 
трудоспособна и фертилна възраст; 
- ще се повиши смъртността поради липса 
на спешен медицински център и/или 
недостатъчно като брой медицински 
специалисти, високотехнологично 
специализирано оборудване, медицински 
транспорт. Ще се увеличат случаите на 
смърт поради отдалеченост от болнични 
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заведения и недостъпност на 
медицинската помощ; 
- възможно е да се намали и 
съществуващият брой кабинети, 
практикуващи ОПЛ, дентални медици, 
аптеки; 
- възможно е нарастване на броя случаи 
на социално-значими и заразни 
инфекциозни заболявания с висок 
епидемиологичен риск. 

Отпадъци и опасни вещества С реализация на дейностите предвидени в 
ОУП и правилно управление на 
генерираните потоци отпадъци, не се 
очаква отрицателно въздействие върху 
факторите на околната среда.  
Въздействието ще е пряко и 
следносрочно, без кумулативен ефект. 
 

Рискови енергийни източници - шумове, 
вибрации, радиации 

Формираните по време на 
строоителството шумови нива за 
изграждане на пътни връзки и ПСОВ и 
всички предвиждания в УЗ ще имат 
ограничено в териториален и времеви 
аспект въздействие 

В резултат на анализа и оценката на компонентите и факторите на околната 
среда и степента на отразяване на Националните стратегически цели по отношение 
качествата на околната среда, екологичната оценка формулира набор от мерки за 
предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните 
последици от реализацията на плана са показани в следващата таблица. Мерките следва 
да бъдат спазвани при прилагане на ОУПО и последващи етапи-подробно устройствено 
планиране (ПУП) и инвестиционно проектиране (ИП).  
Мерките за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на 
неблагоприятните последици от реализиране предвижданията на ОУПО се представят 
по компоненти и фактори на околната среда в аналогична последователност на първата 
част на оценката. Ще се коментират и предложените устройствени режими и параметри 
на територията. Ще бъдат систематизирани отделно мерките, които следва да бъдат 
отразени в окончателния проект на ОУП на община Белица. 
Предлаганите мерки предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-
пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на ОУПО 
върху околната среда са мотивирани, като за всеки компонент и фактор на околната 
среда, културното наследство и здравно-хигиенните се посочат и очакваните резултати 
от прилагането им. Тези мерки включват: 

 мерки за отразяване в окончателния вариант на ОУПО; 
 мерки за изпълнение при прилагането на ОУПО. 
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Таблица 8 Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от 
реализацията на плана 
 
Номер 
по ред 

Компоненти и 
фактори 

Мярка Очаквани резултати Фаза 

1 Атмосферен 
въздух 

Разработване и внедряване на проекти, свързани с 
повишаване на енергийната ефективност. 

Създаване на условия 
за 
подобряване на 
качеството на 
атмосферния въздух 
 

При прилагане на 
ОУП 

Одобряване на ПУП за производствени дейности, 
които прилагат най-добрите налични техники за 
минимизиране на емисиите в атмосферния въздух. 

Съобразяване на всички проектни решения с 
развитието на  зелена система. 
Разработване и внедряване на проекти, свързани с 
повишаване на енергийната ефективност. 

2 Води Подобряване качеството на питейните води и състоянието 
на водоснабдителната мрежа чрез доизграждане и подмяна 
на амортизираната водопроводна      мрежа. 
Оценка     проводимостта     на     водо-проводите и 
увеличаване на диаметрите им при подмяна, ако това е 
необходимо. 
 

Подобряване качеството на 
водите за питейно-битово 
водоснабдяване 

При прилагане на 
ОУПО и 

изработване на 
последващи 

ПУП 

- Намаляване на дифузните замърсявания във 
водосборите на повърхностните водни тела от     попивни     
кладенци, септични ями,  нерегламентирани зауствания на 
отпадъчни води, сметища и по-строг системен контрол 
върху други възможни замърсители. 

- Спазване режимите на санитарно-охранителните 
зони около питейните водоизточници      
- Проектирането и строителството да се съобразява

Подобряване състоянието 
подземните води  
 

При прилагане на 
ОУПО и 

изработване на 
последващи 

ПУП 
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 с регламентиранитев чл. 118а на Закона за водите 
забрани за прякото отвеждане на замърсители в подземните 
води, обезвреждането, 
включително депонирането на приоритетни вещества, които 
могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в 
подземните води, други дейности върху повърхността и в 
подземния воден обект, които могат да доведат до непряко 
отвеждане на приоритетни вещества в подземните води, 
използването на материали, съдържащи приоритетни 
вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-
строителни съоръжения и други, при които се осъществява 
или е възможен контакт с подземни води 

- Осъществяване на водовземането от 
съществуващите водовземни съоръжения от подземни води 
в съответствие с разрешителния режим по Закона за водите 
и наредбите към него 

- Намаляване и предотвратяване на нитратното 
замърсяване от неточкови земеделски източници, чрез 
прилагането на добри земеделски практики, контрол върху 
употребата на торове и препарати, обезопасяване на 
торохранилищата и др. 
Опазване на водите от замърсяване чрез: 
- доизграждане на канализационните мрежи в населените 
места; 
- изграждане на подходящи пречиствателни съоръжения    
за    отпадъчните    води    на населените       места; 
-       уточняване       на подходящите водоприемници и места 
на заустване    на    пречистените    отпадъчни води; 
- идентифициране на всички зауствания на непречистени 
отпадъчни води; 
 

Подобряване състоянието 
на приемниците на 
отпадъчни води 

При прилагане на 
ОУПО и 

изработване на 
последващи 

ПУП 

- Заливаемите тераси на реките и сервитута на 
хидротехническите  съоръжения да бъдат съобразени, като се 

Намаляване риска от 
наводнения 

При прилагане на 
ОУПО и 
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гарантира и без-препятствен достъп до речните корита за 
почистване и контрол 

- Системен контрол за състоянието на микроязовирите 
и рибните развъдници на територията на община Суворово. 

- Недопускане на застрояване на жилищни и вилни 
сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на 
реките и в сервитута на 
хидротехническите съоръжения, както в урбанизираните 
територии, така и при промяна на  предназначението   на  
поземлени  имоти извън тях. 
 

изработване на 
последващи 

ПУП 

3 Геоложка основа При извънредни ситуации (земетресения, замърсяване при 
аварийно разливане на нефтопродукти и други опасни 
вещества и материали) да се предприемат действия за 
намаляване и ликвидиране на отрицателните последици, 
регламентирани в действащите законови и нормативни 
документи и да се сигнализират незабавно службите, пряко 
ангажирани в борбата с бедствия и аварии 

Опазване на земните 
недра 

При прилагане на 
ОУП 

Качествено изпълнение на строителните работи и 
рекултивация на нарушени терени след приключване на 
строителните работи и привеждането им в естетичен вид; 
възстановяване на нарушени територии в горски територии, 
ново залесяване и ограничаване до минимум изсичането на 
горски площи. 

Опазване на земните 
недра 

При прилагане на 
ОУП 

 

Евентуално предоставяне и/или разширяване на концесии за 
добив на подземни богатства да се осъществява в 
съответствие с изискванията на Закона за подземните 
богатства и Закона за концесиите. 

Опазване на земните 
недра 

При прилагане на 
ОУП 

 

  При изграждането на нови или при реконструкцията на 
съществуващи строителни обекти и съоръжения,  
строителните дейности да се извършват задължително след 
провеждането на конкретни и подробни инженерно-геоложки 

Опазване на земните 
недра 

При прилагане на 
ОУП 

 



Екологична част към Общ Устройствен план на община Белица 
 
НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ 

83  

 

и хидрогеоложки проучвания, при стриктно спазване на 
законовата и подзаконова нормативна уредба и на всички 
норми за проектиране и изпълнение на строително-
монтажните работи. 

4 Земи и почви Въвеждане на режим на превантивна защита върху земите с 
висока бонитетна категория (I-ва до ІV-та), трайните 
насаждения и поливните обработваеми земи, както и на тези, 
попадащи в обхвата на защитени зони по Закона за 
биологичното разнообразие и Закона за защитените 
територии. 

Опазване на ценни 
земеделски земи от 

застрояване 

При разработване 
на 

окончателния 
проект на 

ОУП 

Намаляване на показателите за застрояване на земеделските 
земи с допусната промяна на предназначението. 

Намаляване на 
урбанистичния натиск 

При разработване 
на 

окончателния 
проект на 

ОУП 
  Преди строителните дейности да се предвиди отнемане на 

хумусния пласт и се съхрани на определено за целта депо. В 
случай на евентуални увреждания и замърсявания да се 
предвидят мерки за възстановяване на почвите. 

Опазване на хумусния 
пласт и почвите 

При прилагане на 
ОУП 

  Активизиране на превантивни мерки за борба с ерозионните 
процеси. 

Опазване на почвите При прилагане на 
ОУП 

5 Отпадъци Да се определи площадка за разделно събрани биоразградими 
отпадъци с възможности за последващо третиране на РД 
Разлог 

Намаляне количеството 
на депонирани отпадъци 
и постигане на 
заложените цели 

При прилагане на 
ОУПО 

Да се одобри предвидената площадка за временно събиране 
на строителни отпадъци и подготовката им за последващо 
ползване и оползотворяване 

Спазване на 
националната политика 
по проблема и 
намаляване на 
нерегламентираното 
замърсяване 

При прилагане на 
ОУПО 

Да се стимулират традиционните практики за домашно Подобряване на При прилагане на 
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компостиране и оползотворяване на биоразградимите 
отпадъци 

културата 
за събиране, 
оползотворяване 
контролиране на този вид 
отпадъци 

ОУПО 

Включване на двете населени места в организираната система 
за сметосъбиране и сметоизвозване 

100 % обхванато 
население на територията 
на общината 

При прилагане на 
ОУПО 

  Разширяване на системата за раздерно събиране на отпадъци 
чрез обхващане на по-голям брой населени места 

Намаляване количеството 
на депонирани отпадъци 

При прилагане на 
ОУПО 

6 Вредни 
физични 
фактори 

Запазване на съществуващите крайпътни озеленени площи с 
изолационни и защитни (в т.ч. ветро- и снегозащитни) 
функции 

Опазване на 
съществуващо 

озеленяване 

При 
прилагането на 
ОУПО 

Изграждане на залесени крайпътни изолационни площи по 
съществуващи и нови трасета в близост до населени места  

Намаляване на 
неблагоприятното 

въздействие на шума от 
транспорта 

При прилагане на 
ОУПО 

Спазване изискванията на нормативните 
документи и недопускане на вредни 
лъчения 

Опазване живота и 
здравето на хората 

При прилагане на 
ОУПО 

По отношение на възможно шумово въздействие върху 
населението - прилагането на съвременни настилки при 
реализирането на строежа на пътищата, както и прилагането 
на защитни шумозащитни прегради там, където пътищата 
преминават непосредствено до населени места. 

Опазване живота и 
здравето на хората 

При прилагане на 
ОУПО 

7 Ландшафт Извършване на ландшафтно-устройствени 
мероприятия за защита и възстановяване на 
традиционните ландшафти 

Опазване на ландшафта При прилагане на 
ОУПО 

8 Други Всички разработки, отнасящи се до инвестиционни 
предложения за строителство, дейности и технологии на 
следващ етап на подробност подлежат на процедура по ОВОС 
и ЕО по реда на глава IV от ЗООС или глава втора на ЗБР. 

Спазване на 
законодателството по 

околна среда 

При 
прилагането на 
ОУПО 
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Атмосферен въздух 
Мерки за отразяване в окончателния вариант на ОУПО – не се предлагат 
Мерки за изпълнение при прилагането на ОУПО: 
 Разработване и внедряване на проекти, свързани с повишаване на енергийната 
ефективност чрез саниране на сгради Съобразяване на всички проектни решения с 
развитието на  зелена система; 
 Поддържане на пътните настилките и откритите площи в населените места чисти 
от прах през сухите месеци 
 Своевременно извършване на ремонтни работи и поддържане в техническа 
изправност на настилките на уличната мрежа в населените места. 
 
Води 
Мерки за отразяване в окончателния вариант на ОУПО – не се предлагат 
Мерки за изпълнение при прилагането на ОУПО 
Повърхностни и питейни води: 

 извършването на цялостна реконструкция и рехабилитация на довеждащите 
водопроводи, както и на по-голяма част от водовземните съоръжения; 

 рехабилитация на вътрешната разпределителна водопроводна мрежа за за 
населените места; 

 изграждане на нови ПСОВ; 
 спазване на забраните и ограниченията в границите на СОЗ; 
 спазване на целите на зоните за защита на повърхностните води предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване съгласно действащия в момента ПУРБ; 
 
Подземни води и питейни води от подземни водоизточници: 

 намаляване на дифузните замърсявания във водосборите на повърхностните 
водни тела от     попивни     кладенци, септични ями,  нерегламентирани 
зауствания на отпадъчни води, сметища и по-строг системен контрол върху други 
възможни замърсители; 

 да не се допуска смесване на подземни води от различни водни тела, посредством 
изграждане на водовземни съоръжения; 

 да не се допуска нерагментирано заустване на непречистени отпадъчни води в 
подземните водни тела; 

 да продължи подмяната на стари водовземни съоръжения с нови такива, 
гарантиращи добив на води с питейни качества. идентифициране на всички 
зауствания на непречистени отпадъчни води; 

 
Следва да се има предвид следното: 

 При изпълнението на разглеждания план всички инвестиционни предложения, 
свързани с водовземане от повърхностни или подземни води и/или ползване на 
воден обект подлежат на оценка за допустимост спрямо ПУРБ в рамките на 
процедури по ОВОС/ЕО и/или самостоятелно заявление по чл. 155, ал. 1, т. 23 от 
Закона за водите. 

 При прилагането на ОУП на Община Белица за всяка инвестиционна инициатива 
да се направи преценка за въздействието върху водите (повърхностни и подземни). 
При тази оценка в случай на планиране на дейности, които биха могли да доведат 
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до увеличаване в значителна степен на антропогенния натиск върху 
повърхностните и подземни води, задължително да се предвидят мерки за 
ограничаване на негативното им влияние върху водите. 

 Прилагането на ОУП на Белица ще съвпадне с актуализацията на ПУРБ на БД ЗР  и 
БД ИР  за следващия планов период (2016-2021 г.). Поради това ще бъдат 
предвидени процедури относно съгласуване с БД ЗР  и БД ИР  на мерките и целите 
за водните тела, които се засягат от реализирането на инвестиционните 
инициативи, произтичащи от предложенията на разглеждания ОУП. 

 
Геоложки строеж  
Мерки за отразяване в окончателния вариант на ОУП – не се предлагат 
Мерки за изпълнение при прилагането на ОУП: 

 При извънредни ситуации (земетресения, замърсяване при аварийно 
разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали) да се предприемат 
действия за намаляване и ликвидиране на отрицателните последици, регламентирани в 
действащите законови и нормативни документи и да се сигнализират незабавно службите, 
пряко ангажирани в борбата с бедствия и аварии; 

 При извънредни ситуации (земетресения, замърсяване при аварийно 
разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали) да се предприемат 
действия за намаляване и ликвидиране на отрицателните последици, регламентирани в 
действащите законови и нормативни документи и да се сигнализират незабавно 
съответните служби,  ангажирани в борбата с бедствия и аварии. 

 Качествено изпълнение на строителните работи и рекултивация на 
нарушени терени след приключване на строителните работи и привеждането им в 
естетичен вид; възстановяване на нарушени територии в горски територии, ново 
залесяване и ограничаване до минимум изсичането на горски площи. 

 Евентуално предоставяне и/или разширяване на концесии за добив на 
подземни богатства да се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за 
подземните богатства и Закона за концесиите. 

 При изграждането на нови или при реконструкцията на съществуващи 
строителни обекти и съоръжения, е строителните дейности да се извършват след 
провеждането на конкретни и подробни инженерно-геоложки и хидрогеоложки 
проучвания, при стриктно спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба и на 
всички норми за проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи; 
Ефектът от прилагането на тези мерки е предотвратяване на възникването или 
ограничаване на проявата в геоложката основа на недопустими деформации и на 
неблагоприятни физико-геоложки процеси и явления, както и подобряване на 
състоянието на нарушения от добива на минерални ресурси естествен ландшафт. 
 
Земи и почви 
Мерки за отразяване в окончателния вариант на ОУП – мерките касаят и окончателния 
проект. 
Мерки за изпълнение при прилагането на ОУП: 

 Въвеждане на режим на превантивна защита върху земите с висока 
бонитетна категория (I-ва до ІV-та), трайните насаждения и поливните обработваеми 
земи, както и на тези, попадащи в обхвата на защитени зони по Закона за биологичното 
разнообразие и Закона за защитените територии; 
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 Намаляване на показателите за застрояване на земеделските земи с 
допусната промяна на предназначението; 

 Преди строителните дейности да се предвиди отнемане на хумусния пласт и 
се съхрани на определено за целта депо. В случай на евентуални увреждания и 
замърсявания да се предвидят мерки за възстановяване на почвите. 

 Активизиране на превантивни мерки за борба с ерозионните процеси.  
 
Отпадъци 
Мерки за отразяване в окончателния вариант на ОУПО – не се предлагат 
Мерки за изпълнение при прилагането на ОУПО 
 

 осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
други; 

 събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 

 почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 

 организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 
общината; 

 разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за 
следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; 

 организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за 

 оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за 
разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и 
местата за предаване на масово разпространени отпадъци; 

 осигуряване на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци 
от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други 
независимо, че населението на общината  не е по-голямо от 10 000 жители; 

 почистването от отпадъци на общинските пътища. 
 
Физични фактори 
Мерки за отразяване в окончателния вариант на ОУПО – не се предлагат 
Мерки за изпълнение при прилагането на ОУПО 

 По отношение на възможно шумово въздействие върху населението - прилагането 
на съвременни настилки при реализирането на строежа на пътищата, както и 
прилагането на защитни шумозащитни прегради там, където пътищата преминават 
непосредствено до населени места. 

 Запазване на съществуващите крайпътни озеленени площи с изолационни и 
защитни (в т.ч. ветро- и снегозащитни) функции; 

 Изграждане на залесени крайпътни изолационни площи по съществуващи и нови 
трасета в близост до населени места; 

 Спазване изискванията на нормативните документи и недопускане на вредни 
лъчения. 

 
Ландшафт 
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Мерки за отразяване в окончателния вариант на ОУПО – не се предлагат 
Мерки за изпълнение при прилагането на ОУПО 

 Извършване на ландшафтно-устройствени мероприятия за защита и възстановяване 
на традиционните ландшафти. 

 
Биологично разнообразие 
МЕРКИ  ЗА  ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ,  НАМАЛЯВАНЕ  И  ВЪЗМОЖНО   НАЙ-ПЪЛНО 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА  НА  
ПЛАНА,  ПРОИЗЛИЗАЩИ  ОТ ДОКЛАДА  ЗА  ОЦЕНКА  НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 
 
Предварителния проект на ОУП на община Белица не засяга територията на 
защитени зони BG0000495 „Рила” по Директива 92/43 ЕЕС, BG0000495 „Рила” по 
Директива 2009/147 ЕЕС и национален парк „Рила“. 
 
Използвайки „принципа на предпазливостта“ необходимо е да бъдат предложени 
мерки за смекчаване или пълно отстраняване на отрицателното въздействие, които 
следва да бъдат приложени. 
 
Загуба на местообитания на видове 
Безгръбначни: не се очаква. 
Риби: Не се очаква. 
Земноводни и влечуги: не се очаква. 
Бозайници  (без  прилепи): За видовете вълк и мечка, планираните писти и съпътстващи 
съоръжения в устройствена територия Гр-специални гори за рекреация – имоти 1.124 и 
1.130 (обща дължина на пистата до 2,5 км, а в границите на тези 2 имота около 1 км 
попадат или около 40 дка от общата площ на двата имот), горски отдели 107 и 42 от ГСП 
на ДГС «Белица» не засягат пряко местообитания на видовете в границите на защитената 
зона BG 0000495 „Рила” и Националния парк „Рила“, но предвид на близостта им могат да 
предизвикат вторични отрицателни въздействия върху потенциални местообитания 
разгледания вид извън границите на защитената зона и националния парк, които да се 
отразят отрицателно върху вида в териториите обект на защита. 
Прилепи: не се очаква. 
 
Бариерен ефект/Фрагментация  
Природни местообитания: не се очаква.  
Безгръбначни: Не се очаква. 
Риби: Не се очаква. 
Земноводни и влечуги: Не се очаква. 
Бозайници (без прилепи): За видовете вълк (Canis lupus) и мечка (Ursus arctos), 
планираните писти и съпътстващи съоръжения в устройствена територия Гр-специални 
гори за рекреация – имоти 1.124 и 1.130, горски отдели 107 и 42 от ГСП на ДГС «Белица» 
не засягат пряко местообитания на видовете в границите на защитената зона BG 0000495 
„Рила” и Националния парк „Рила“, но предвид на близостта им могат да предизвикат 
вторични отрицателни въздействия върху потенциални местообитания разгледания вид 
извън границите на защитената зона и националния парк, които да се отразят отрицателно 
върху вида в териториите обект на защита. Допълнителната урбанизация се очаква да 
предизвика временни отрицателни въздействия и допълнително нарушаване на 
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биокоридорното значение на територията. 
 
Прилепи: Не се очаква. 
 
Унищожаване на индивиди 
Риби: не се очаква. 
Земноводни и влечуги: не се очаква.  
Бозайници (без прилепи): не се очаква.  
Прилепи: не се очаква. 
Безгръбначни: не се очаква. 
 
Обезпокояване на видове  
Безгръбначни: Критерят не е приложим.  
Риби: Не се очаква. 
Земноводни и влечуги: Не се очаква. 
Бозайници (без прилепи):  
За видовете вълк и мечка, планираните писти и съпътстващи съоръжения в устройствена 
територия Гр-специални гори за рекреация – имоти 1.124 и 1.130, горски отдели 107 и 42 от 
ГСП на ДГС «Белица» не засягат пряко местообитания на видовете в границите на 
защитената зона BG 0000495 „Рила” и Националния парк „Рила“, но предвид на близостта 
им могат да предизвикат вторични отрицателни въздействия върху потенциални 
местообитания разгледания вид извън границите на защитената зона и националния парк, 
които да се отразят отрицателно върху вида в териториите обект на защита. 
Допълнителната урбанизация се очаква да предизвика временни отрицателни 
въздействия - безпокойство и допълнително нарушаване на биокоридорното значение 
на територията. 
Прилепи: Не се очаква. 
 
Нарушаване на видовия състав 
Безгръбначни: Не се очаква.  
Риби: Не се очаква. 
Земноводни и влечуги: Не се очаква.  
Бозайници (без прилепи) : Не се очаква. 
 
Загуба на местообитания на птици 
ОУП не предвижда дейности в границите на защитената зона. Предвидено е развитие на 
различни елементи на УЗ в непосредствена близост на границите на зоната. 
Няма да има загуба на местообитания от защитената зона. 
За видовете черен кълвач (Dryocopus martius), глухар (Tetrao urogallus), пернатонога 
(Aegolius funereus) и врабчова (Glaucidium passerinum) кукумявки засегнатата площ от 
имоти 1.124 и 1.130, ще бъде около 40 дка до станция хижа Семково, но това е проектна 
площ, допълнително ще се изготви ПУП, който ще определи съответната територия, 
предвид, че е необходимо да се извършат специализирани геодезически измервания. 
Елементите на ОУП могат да причинят може да предизвикат вторични отрицателни 
въздействия върху потенциални местообитания разгледания вид извън границите на 
защитената зона и националния парк, които да се отразят отрицателно върху вида в 
териториите обект на защита.  
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Бариерен ефект/Фрагментация 
Не се очакват в границите на защитената зона и националния парк. 
Допълнителната урбанизация се очаква да предизвика временни отрицателни въздействия 
и допълнително нарушаване на биокоридорното значение на територията за черен кълвач 
(Dryocopus martius), глухар (Tetrao urogallus), пернатонога (Aegolius funereus) и врабчова 
(Glaucidium passerinum) кукумявки. 
 
Унищожаване на индивиди 
Не се очаква 
Нарушаване на видовия състав 
Не се очаква.  
 
Прогнозираният антропогенен натиск може да бъде смекчен с поредица  от мерки. Те са 
свързани с показателите, които трябва да бъдат заложени в ОУП и техническите проекти. 
За целта, екипа разработил настоящата част от доклада на ОУПО Белица, препоръчва 
следните смекчаващи мерки: 
Предложените мерки се отнасят за премахване и снижаване основно на косвени 
въздействия върху местообитания, предмет на опазване в защитена зона „Рила” и върху 
видове животни и птици в ЗЗ „Рила”, за които са отчетени въздействия в различна 
степен от реализацията на ОУП на община Белица. 
Мярка 1: Прилагане на задължителен параметър на застрояване в УЗ на горна 
станция на въжена линия и ски писта в Гр-специални гори с рекреационно 
значение и имоти №№ 1.124 и 1.130, като се предвиди ограничителен режим на 
застрояване до 50 м от границата на имота със ЗЗ BG0000495 „Рила” и Националния 
парк. 
Цел на мярката: Максимално запазване на естествения характер на местообитанията в 
територията на ЗЗ „Рила” и НП „Рила” в близост до УЗ. Прилагането на мярката ще 
гарантира намаляване на н е п р я к о т о  отрицателното въздействие - рудерализацията 
върху природни местообитания 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества, 4070 
* Храстови съобщества с Pinus mugo и 95А0 Гори от бяла и черна мура. Мярката ще 
гарантира намаляване на степента на въздействие от 2 до 1. 
Мярка 2: При планиране на ПУП за ски пистата и въжената линия в имоти 1.124 и 1.130 
(Гр – специални гори с рекреационно значение), да се ограничи до минимум площта, т.е. 
да се запазят настоящите габарити и местоположение, в която ще се изграждат 
съоръжения, така, че параметрите на горите предимно от бяла мура да запазят 
характеристиките от типа на местообитание 95А0, като се търси решение за запазване на 
пълнотата и възрастовата структура. Това включва намаляване обхвата на отсичане на 
високостъблена дървестна растителност и забрана за премахване на екземпляри с възраст 
над 60 г. 
Същите територии са с консервационна значимост за някой съпътстващи видове животни 
– кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), черен кълвач (Dryocopus martius), глухар 
(Tetrao urogallus), пернатонога (Aegolius funereus) и врабчова (Glaucidium passerinum) 
кукумявки. 
Цел на мярката: Максимално запазване на естествения характер на местообитанията 
в територия в близост до границите на ЗЗ и НП „Рила”. Екологично съхранение на 
средата. Прилагането на мярката ще гарантира запазването на настоящото 
природозащитно състояние на целевите видове, в територии, които отговарят на 
характеристики за потенциални местообитания и до намаляване на бариерния 
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ефект, както и на степента на въздействие до незначителна (степен 1 или 2) за видовете: 
кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), черен кълвач (Dryocopus martius), глухар 
(Tetrao urogallus), пернатонога (Aegolius funereus) и врабчова (Glaucidium passerinum) 
кукумявки.  
Мярка 3: При планиране на ПУП за ски пистата и въжената линия в имоти 1.124 и 1.130 
(Гр – специални гори с рекреационно значение), в частта „терен за създаване на 
изкуствено езеро за захранване на оръдията за сняг“ да се търсят решения обекта да се 
изведе извън границите на гореописаните имоти. 
Цел на мярката: Да се запазят настоящите параметри на горите предимно от бяла мура, 
като се запазят характеристиките  му от типа на местообитание 95А0 и се търси решение 
за запазване на пълнотата и възрастовата структура. Това включва намаляване обхвата на 
отсичане на високостъбленна дървестна растителност и забрана за премахване на 
екземпляри с възраст над 60 г.  
За целта може да се използва съществуващото езеро при хижа Семково. 
Същите територии са с консервационна значимост за някой съпътстващи видове животни – 
кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), черен кълвач (Dryocopus martius), глухар 
(Tetrao urogallus), пернатонога (Aegolius funereus) и врабчова (Glaucidium passerinum) 
кукумявки. 
Мярка 4: Задължително прилагане на процедурата за Оценка на съвместимост с 
предмета и целите на ЗЗ BG0000495 „Рила” по Директиви 92/43 и 2009/147 и национален 
парк „Рила“ за бъдещи инвестиционни намерения и строителство в имоти 1.124 и 1.130 
(отдели 107 и 42 от ГСП на ДГС „Белица“), но и във всички териториите от Гр – 
специални гори с рекреационно значение, съгласно предвижданията на ОУП в м. 
Семково в потенциални местообитания на видовете предмет на опазване извън 
границите на защитените зони.  
Цел на мярката: Опазване на потенциални местообитания на видовете предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000495 „Рила” по Директиви 92/43 и 2009/147 и национален парк „Рила“ 
извън техните граници, но в съседни територии и намаляване на бариерния ефект и 
безпокойството. 
Мярка 5: Да се ограничи използването на тежка техника при изграждане на ски пистата и 
въжената линия в имоти 1.124 и 1.130 (Гр – специални гори с рекреационно значение), като 
се търси използването на жива сила.  
Цел на мярката: Опазване на потенциални местообитания на видовете предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000495 „Рила” по Директиви 92/43 и 2009/147 и национален парк 
„Рила“ извън техните граници, но в съседни територии и намаляване на безпокойството и 
възникване на ерозионни процеси. 
Мярка 6: В имоти 1.124 и 1.130 (Гр – специални гори с рекреационно значение), да не се 
изграждат нови пътища за достъп до планираните съоръжения – ски писта и въжена 
линия, да се използват съществуващи. 
Цел на мярката: Опазване на потенциални местообитания на видовете предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000495 „Рила” по Директиви 92/43 и 2009/147 и национален парк 
„Рила“ извън техните граници, но в съседни територии и намаляване на бариерния ефект 
и безпокойството. 
 
При вземане предвид на гореизложеното считаме че след  нанесените промени, 
съгласно изискванията на ДОСВ, предварителния проект на ОУП на община 
Белица е съвместим с предмета и целите на опазване на защитените зони. 
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Въз основа на критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС и от направените 
изводи върху местообитанията, видовете животни и птици, предмет на опазване в 
ЗЗ BG0000495 „Рила” по Директива 92/43 ЕЕС и BG0000495 „Рила” по Директива 
2009/147 ЕЕС заключението е следното: 
При изпълнението на всички предложени мерки (т. 6 от ДОСВ) и нормативно 
установени режими, както и след отразяване и приемане измененията и 
поправките в окончателния вариан на ОУП на община Белица, прилагането на 
плана няма да окаже значително въздействие върху целостта и природозащитните 
цели на защитени зони BG0000495 „Рила” по Директива 92/43 ЕЕС и BG0000495 
„Рила” по Директива 2009/147 ЕЕС. 
 
Анализизирайки гореописаните смекчаващи мерки става ясно, че с прилагането им ще се 
постигне намаляване и отстраняване на част от неблагоприятните въздействия от 
осъществяването на ОУП, чрез по-деликатната му реализация и експлоатация.  
Общо се налага изводът, че при така описаните технологични рамки, изпълнението на 
ОУПО Белица, няма да предизвика значително отрицателно въздействие върху предмета 
на опазване в разглежданите защитени зони. 
Напълно ще липсва въздействие върху останалите близко разположени други елементи на 
националната екологична мрежа.   
Допълнителни Общи мерки по компонент биологично разнообразие в рамките на 
ОУП Белица: 
 

1) Да не се допуска урбанизация на местата с концентрация на биологично 
разнообразие 

2) При проектирането на нови обекти да се спазва принципа на запазване на 
съществуващата растителност, чрез непрекъснат контрол върху изсичането на 
растителността при разчистване на терените; 

3) При етапите на подробното проектиране, по възможност да се планира изграждане 
на буферни зони и изолационни ивици, както към съществуващите, така и към 
новопредвидените разширения на гробищните паркове; 

4) При подробното проектиране на териториите и техните зелени площи и при 
спазване на превантивните режими на деретата, да се използват оптимално техните 
площи и други такива в близост до тях за създаване на зелени клинове. Също така 
подобни дерета и други изоставени площи около тях, биха могли да се превърнат в 
места за отмора, пешеходно и велосипедно движение, с изграждане на 
необходимите за целта вело- и пешеходни алеи; 

5) За естетизиране на средата, при подробното планиране на териториите, 
приоритетно да се съблюдават: 

 Изграждане на изолационни пояси около промишлените зони, с цел 
редуциране на шумово и прахово замърсяване; 

 Да се отдава нужното внимание на уличното и вертикалното озеленяване на 
сградите в регулация; 

 Да се уплътнят растителните групи в междусградните пространства и край 
пътищата; 

 Да се изградят защитни растителни пояси по периферията на селищата. 
6) При изготвянето на подробни планове и определяне на места за разполагане на 

сгради и съоръжения, да се избягва фрагментирането на естествени и 
полуестествени ландшафти – горски, паркови, земеделски, открити и заети от 
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дървесна растителност площи с естествен характер в територията на града и 
общината 

7) Да не се допуска по какъвто и да е повод застрояване на паркове и междусградни 
пространства 

8) При реализация на проектните решения, касаещи зелената система и съответните 
подробни планове, да се предвиди участието на експерти по флора и фауна, с цел 
препоръчване на подходящ подбор на растителността по вид, хабитус, гъстота на 
короните и височина, съответстваща на изискванията на фаунистичните комплекси. 

9) При подробното планиране на териториите в извънселищните зони: 
 Да се обозначат и маркират туристически маршрути в парковете, а ценните, 

защитени и дълговечни растителни видове, да бъдат обозначени с образователна и 
превантивна цел; 

 Да се разработят нови архитектурни паркови елементи със съвременен дизайн и 
материали. 

10) При устройване на територии в съседство на границите на защитените зони и НП 
„Рила“, в които се предвижда озеленяване, да се използват растителни видове, 
които не са инвазивни за Европа. Препоръчва при озеленяване на територията да не 
се включват инвазивните чужди видове за Европа (Delivering Alien Invasive Species 
Inventories for Europe - DAISIE), ALARM и NOBANIS, във връзка с Глобална 
стратегия за опазване на растенията и Национална Стратегия за Опазване на 
Биологичното Разнообразие. 

11) Дейностите в земеделски и горски територии да се предвиждат извън 
размножителния период на животинските видове (м.април – м.юни) 
.Възстановяване на значението и площите на ландшафтните комплекси с 
консервационно значение 
Анализизирайки гореописаните смекчаващи мерки става ясно, че с прилагането им 

ще се постигне намаляване и отстраняване на част от неблагоприятните въздействия от 
осъществяването на ОУП, чрез по-деликатната му реализация и приложение.  
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Методическият подход, приложен при анализът и оценката на компонентите и 
факторите на околната среда е определящ и по отношение избора на мерките, които 
трябва да бъдат приложени по време на прилагането на плана.  

В следващата таблица са показани мерки за наблюдение и контрол по време на 
прилагане на плана: 

ТТаабблл..  №№99    ММееррккии  ззаа  ннааббллююддееннииее  ии  ккооннттрроолл  ппоо  ввррееммее  ннаа  ппррииллааггааннееттоо  ннаа  ппллааннаа  

Мярка за 
наблюдение и 

контрол 

Индикатори Измеримост на 
индикаторите 

Отговорен 
орган за 

изпълнението 

Докладване 

Газифициране и 
прилагане на мерки 
за енергийна 

-Обекти с приложени 
мерки за енергийна 
ефективност 

Брой 
обекта/годишно 

Община 
Белица 

Веднъж/годи
шно (с 
доклада по  

ефективност -Газифицирани обекти Брой 
обекта/годишно 

 чл.30, ал.1 от 
Наредбата за 
ЕО) 

Реализация на 
разделно събиране 

-количества отпадъци за 
депониране; 

т/годишно Община 
Белица 

Веднъж/годи
шно (с 

и транспортиране 
на отпадъците от 

-количества отпадъци за 
рециклиране 

т/годишно  доклада по 
чл.30, ал.1 от 

населените места -Изградени площадки за 
съхранение и 
оползотворяване на 
биологично разградими 
отпадъци 

брой/годишно  Наредбата за 
ЕО) 

 -площадки/обекти за 
съхранение/оползотворя
ване на торови маси от 
животновъдството 

брой/годишно   

 -площадки за 
строителни отпадъци 

брой/годишно   

Водоснабдяване и -загуби на питейна вода % и л/ден е.ж. Община  Веднъж/ 

канализация-
рехабилитация на 

-качество на водата за 
питейни нужди 

Показатели - мг/л Белица годишно (с 
доклада по 

съществуващите и 
изграждане на нови 
ВиК мрежи и 

-новоизградена 
канализационна мрежа, 
заустваща в ПСОВ 

Брой 
е.ж./годишно 

БД ИБР 
БД ЗБР 
РИОСВ 
Благоевград 

чл.30, ал.1 
от 
Наредбата  

съоръжения -качество на 
пречистените отпадъчни 
води, заустеви във 
водоприемник 

Брой/годишно; % 
от общото 
количество 
отпадъчни води; 
% от терито-
рията/бр.е.ж. 

 за ЕО) 

Пречистване на 
отпадъчните 

-изграждане на нови 
ПСОВ 

Брой/годишно Община 
Белица 

Веднъж/го
дишно (с 
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води -обхванати количества 
отпадъчни води за 
пречистване 
 

% от общото 
количество 
отпадъчни води 

БД ИБР 
БД ЗБР 
РИОСВ 
Благоевград 

доклада по 
чл.30, ал.1 от 

 -капацитет на 
предвидените нови 
ЛПСОВ на населените 
места 

  Наредбата 
за ЕО) 

Мониторинг на 
площи, подложени 

-картиране на ерозирали 
площи 

Кв.м/годишно Община 
Белица 

Веднъж/го
дишно (с 

на ерозия,в т.ч. 
терени застрашени 
от брегова ерозия 

-изградени 
противоерозионни 
съоръжения 

Брой/годишно БД ИБР 
БД ЗБР 
 

доклада по 
чл.30, ал.1 от 
Наредбата за 
ЕО) 

Опазване на 
биологичното 
разнообразие 

-одобрени и 
реализирани планове, 
програми и/или 
инвестиционни 
предложения допустими 
спрямо режима на 
защитените територии 
по смисъла на ЗЗТ 

Брой/годишно Община 
Белица 
РИОСВ 
Благоевград 

Веднъж 
годишно ( с 
доклада по 
чл.30, ал.1 от 
Наредбата за 
ЕО) 

 - одобрени и 
реализирани планове, 
програми и/или 
инвестиционни 
предложения допустими 
спрямо режима на 
защитените зони по 
смисъла на ЗБР 

Брой/годишно   

Функционално 
зониране. 
Съответствие със 
ЗУТ и 
подзаконовите 
нормативни актове 

-площ на отделните 
зони с променено 
предназначение спрямо 
ОУП 

Кв.м. 
% от общата 
площ 

Община 
Белица 

Веднъж 
годишно ( с 
доклада по 
чл.30, ал.1 
от 
Наредбата 
за ЕО) 

Устройствено 
планиране за 
разполагане на 
обекти, в които се 
съхраняват или 
употребяват 
опасни химични 
вещества и смеси 
(ОХВС) 

-одобрени за изграждане 
предприятия или 
съоръжения, за които е 
нужно извършване на 
класификация по чл.103 
от ЗООС и издаване на 
разрешително за 
експлоатация по чл.104 
от Закона. 

Брой/годишно Община 
Белица 
РИОСВ 
Благоевград 

Веднъж 
годишно ( с 
доклада по 
чл.30, ал.1 
от 
Наредбата 
за ЕО) 
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Резултатите от наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда и 
човешкото здраве, да се включат в ежегодните доклади за изпълнението на ОУП по реда 
на чл.127, ал.9 от Закона за устройство на териториите и на основание чл.30, ал.1 от 
Наредбата за ЕО,  да се представят всяка година в РИОСВ гр. Благоевград, преди 
представянето им за приемане от Общински съвет Белица. 

Настоящата екологична част към предварителен проект на Общ устройствен план на 
община Белица е изготвен в съответствие с изискванията на нормативната уредба по 
околна среда. В него е направена оценка на съществуващото състояние на компонентите и 
факторите на околната среда и човешкото здраве и е определено очакваното въздействие 
върху тях. Общият устройствен план, способства за интегрираното управление на община 
Белица съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. Екологичната му 
оценка е изготвена в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна 
среда. В нея е направена оценка на съществуващото състояние на компонентите и 
факторите на околната среда и човешкото здраве и е определено очакваното въздействие 
върху тях.  

Направени са препоръки и са набелязани мерки за намаляване и възможно най-пълно 
отстраняване на предполагаемите значителни въздействия върху околната среда от 
реализацията на ОУПО. 

В Доклада за ЕО е направен обобщения извод, че при спазване на предложените 
мерки, реализацията на ОУПО ще окаже трайно във времето положително въздействие 
върху околната среда и качеството на живот на населението. 

Анализът и оценката на предвижданията на Общият устройствен план на община 
Белица, дава основание за формулиране на следните основни изводи: 

 планът е ориентиран към осигуряване на устройствени условия за 
екологосъобразно развитие на общинската територия; 

 за опазване на атмосферния въздух планът предвижда да не се допуска 
непрекъсната урбанизация, създаване на устройствени условия за изнасяне 
извън населените места на производствени, складови и обслужващи дейности; 
доизграждане на комуникационната инфраструктура; 

 за опазване на водите и водните площи се предвижда доразвитие и доизграждане 
на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - водопроводни и 
канализационни мрежи и ПСОВ; 

 по отношение на вредните физични фактори се предвижда развитие и 
реконструкция на комуникационно-транспортната инфраструктура; 

 по отношение на недвижимото културно наследство - въведени са устройствени 
режими за опазването и социализирането им, които не носят никакви рискове за 
околната среда. 

Атмосферен въздух и климат: Предвиденият ОУП е съобразен с основните 
принципи и цели, насочени към опазване и рационално използване на потенциала на 
природните дадености, в това число климатичните и атмосферни особености. Предвидена 
е контролирана урбанизация на територията на общината с цел запазване целостта и 
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стабилността на околната среда, вкл. качеството на атмосферния въздух. 
 Общо предвижданията на плана по отношение устройството и локацията на 

производствените дейности, инженерната инфраструктура, зоните за туристическа и 
рекреационна дейност,  за търговско и друг вид обществено обслужване не водят до 
влошаване качествата на атмосферния въздух. 

 Климатичните и метеорологични фактори в района на община Белица и най-вече в 
нейната долинна част и високи полета до 1000 m н.в. са сравнително неблагоприятни за 
разсейване на атмосферните замърсители и за самопречистване на атмосферата. В тази 
височинна зона са разположени основните урбанизирани територии и населени места, в 
които е съсредоточена и основната икономическа дейност в общината. Въпреки това, 
атмосферата притежава нужния потенциал да поеме замърсителите в атмосферния въздух, 
без да бъде съществено променена (буферен капацитет), но условията за самопречистване 
и самовъзстановявване са ограничени. 

 Това в съчетание с мерките по оптимизиране на елементите на техническата 
инфраструктура и като цяло запазване в структурата на промишлеността, води до извода, 
че неблагоприятни въздействия от реализирането на плана върху компонента атмосферен 
въздух не се очакват.  

 Води: За опазване на водите и водните площи се предвижда доразвитие и 
доизграждане на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - водопроводни и 
канализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадъчни води, учредяване на 
санитарно-охранителни зони около водоизточници, предпазване от замърсяване на 
подземните и повърхностните водни тела; съхраняване на водните площи като физическа 
и природна структура на територията.  

 Земи и почви: Не се очакват неблагоприятни изменения в състава, строежа и 
плодородието на почвите, произтичащи от предвижданията на ОУП предварителен 
проект. 

 Геоложка основа и менерално разнообразие: Негативните въздействия върху 
геоложката основа при реализацията на ОУП и произтичащите от него инвестиционни 
инициативи при изпълнение на строителни дейности на територията на общината 
(изграждане на нови сгради и различни видове строителни съоръжения, реконструкции, 
основни обновявания, ремонти, преустройства, надстрояване или промяна на 
предназначението на съществуващи строежи) се оценява като незначително. Основният 
принцип, който следва задължително да се спазва при изграждането на нови или при 
реконструкцията на съществуващи строителни обекти и съоръжения, е строителните 
дейности да се извършват след провеждането на конкретни и подробни инженерно-
геоложки и хидрогеоложки проучвания, при стриктно спазване на законовата и 
подзаконова нормативна уредба за този вид дейности. 

Ландшафт : ОУПО ще регламентира, провокира и с подходящ пакет от мерки ще 
насочи промените на природните и антропогенните фактори, оказващи въздействие върху 
формирането и промяната на ландшафтите на територията на общината. Във връзка с 
променящите се икономически и социални условия, ОУПО гарантира устойчивото 
съобразено с опазването на природните дадености и културната идентичност развитие на 
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ландшафта и ясно дефинира и защитава ролята на активното и съзидателно човешко 
присъствие като неразделен компонент на ландшафта. 

Биоразнообразие и защитени територии: Територията на общината попада в 
границите на три защитени зони по НАТУРА.  

Реализацията на ОУПО Белица няма да доведе до унищожаване на защитени 
местообитания, защитени растителни видове. Не са предвидени устройствени зони в 
местообитания на консервационно значими растителни видове. Устройствените зони на 
ОУПО Белица няма да засегнат площи с наличие на редки, застрашени от изчезване и 
защитени растителни видове, включени в Приложение № 3 на ЗБР. Евентуалното 
унищожаване на рудерална растителност няма да се отрази върху състоянието на 
автохтонната (коренна) флора в района и растителното разнообразие, като цяло. Няма да 
бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в Приложение № 1 на ЗБР.  

По отношение на животинския свят не следва да се очакват значителни нежелани, 
т.е. отрицателни, изменения на състоянието на консервационно значими видове и техните 
местообитания. Би следвало да се посочи още, че реализацията на плана няма да 
предизвика фрагментиране на местообитанията на редки, защитени и ендемични видове, 
както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им. От гледна 
точка на факта, че видовото разнообразие е силно зависимо от създадените условия в 
хабитата и като се има в предвид емкостта на екосистемите в околните терени, с 
реализацията на проекта няма да се промени значително състоянието на орнитофауната. 
По отношение на другите класове животни също не се очаква значително отрицателно 
въздействие. Реализацията на плана  няма пряко да засегне видове от гръбначната и 
безгръбначната фауна.  

С изграждането, реализицията и експлоатацията на ОУПО Белица няма да бъде 
значително увреден предмета и целите на опазване на защитена зона ЗЗ BG0000495 
„Рила” по Директиви 92/43 и 2009/147,  BG0001021 „Река Места“ по Директива 92/43.  

Няма да бъдат засегнати и увредени видове предмет на опазване в зоните. Няма да 
бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и ендемични 
видове, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации. 

Защитени територии: С реализацията на Плана не се предвиждат дейности и 
развитие на устройствени зони в и национален парк „Рила“, няма да бъдат засегнати 
защитени територии и няма да бъдат унищожени характерни или забележителни 
ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека 
и природата. Не се очакват отрицателни въздействия върху местообитания на застрашени, 
редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества.  

Отпадъци: От гледна точка на фактор „Отпадъци” прилагането на ОУП няма да 
доведе до негативно въздействие на отпадъците върху околната среда, нейните 
компоненти и човешкото здраве. Въздействието на отпадъци върху отделните компоненти 
на околната среда ще бъде незначително, без кумулативни въздействия. 

Физични фактори: В района на общината няма промишленост, която да създава 
стойности на физически фактори (шум, вибрации, йонизиращи и нейонизиращи лъчения), 
които да имат екологично значение или да имат неблагоприятно въздействие върху 
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населението. Транспортният шум представлява проблем по отношение на въздействието 
на шумовите нива върху населението, въпреки че транспортната мрежа в района е много 
по-слабо развита, отколокото в други райони в Р България.  Развитието на плана може да 
доведе до увеличаване на трафика, и от там – на нивата на шум. От друга страна, 
прилагането на съвременни настилки на пътищата и реализирането им със съответни 
шумозащитни прегради там, където това е необходимо, може да не доведе до увеличаване 
на шумовите нива в населените места. Развитието на плана ще се подобри състоянието на 
транспортната мрежа както по отношение на възможните връзки, така и по качество на 
настилките. Това би довело до намаляване на шумовото въздействие, дори при 
увеличаване на трафика по съществуващите шосета. 

Население и човешко здраве:  В проекта на ОУП на община Белица елементите на 
жизнената и селищната среда са организирани по начин, позволяващ да се минимизират 
негативните и да се изполват максимално позитивните въздействия върху населението и 
човешкото здраве. Функционалното предназначение, местоположението и граничните 
взаимодействия на жилищните, производствените, търговските,  складовите, 
транспортните, туристическо-рекреационните и селскостопанските обекти и 
крайградските територии съответстват на здравно-хигиенните стандарти и нормативните 
актове, регламентиращи здравето и безопасността на населението. Предвижда се 
интегрирането на нови малки индустриални, водно-енергийни, туристически и 
селскостопански обекти да става по начин, който съхранява облика на общината като 
земеделски и екологичен туристически център, без значимо да се увеличават жилищните 
и туристическите зони за сметка на земеделските, пасищните и горските територии. 

 При реализирането на ОУП през целия планиран период би следвало да се 
упражнява стриктен контрол на чувствителните индикативни променливи със 
своевременен анализ на постигнатите резултати  и при необходимост - актуализация и 
корекционни мероприятия за постигане на крайните позитивни цели за растеж и 
устойчиво развитие на община Белица. 

 Културно-историческо наследство- ОУПО и по-специално валоризацията и 
интегрираната консервация на КН гарантират запазването на важни културни пластове 
като интегират опазването и развитието с режимите на защита на защитените природни 
територии и обвързват движимото и недвижимо културно наследство в генериращи 
заетост и добавена стойност съвременни центрове, мрежи, маршрути и инициативи. 
Устройствената осигуреност на територията и конкретните предвиждания на ОУПО ще 
дефинират и подпомогнат едновременните процеси на икономическо развитие и опазване 
на културната идентичност на общината. 

 
Оценката на предварителния проект на ОУП дава основание да бъдат направени 

следните констатации: 
- екологичната част е ориентирана към осигуряване на устройствени условия за 

екологисъобразно развитие на общината: 
- Новите устройствени зони са насочени към балансирана урбанизирана среда в 

унисон с екологичната политика; 
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- Запазването на по-голяма част от  горските територии е положително и 
благоприятно за околната среда; 

- Запазването на водните площи е в много положителна насока за околната среда; 
- Правилното зониране на УЗ в земеделските земи, не носи опасност за околната 

среда; 
- Предвиденото запазване и защита на културното наследтсво оказва положително 

влияние както върху общината, така и не оказва влияние върху околната среда. 
 Общият устройствен план на община Белица е съобразен с действащите 

законодателни, нормативни и стратегически документи, като съчетава по хармоничен 
начин предложенията за развитие на територията с приоритетно опазване на уникалното 
природно богатство и културни ценности. Поради тази причина предложенията за 
урбанизиране са с оптимални режими, респектиращи природозащитното законодателство 
и осигуряващи екологичното равновесие и опазване на биологичното разнообразие. 
Същевременно се очаква те да подпомогнат създаването на условия за развитие на 
общината, за осъществяване на икономически инициативи, за привличане на постоянни 
обитатели, инвеститори и туристи. 

 В резултат на извършената екологична оценка на Предварителен проект на ОУП на 
община Белица и въз основа на резултатите от анализа и оценката на потенциалните 
въздействия на предвидените устройствени решения, заключението в доклада е, че 
предварителния проект на ОУП ще доведе до комплексно положително въздействие по 
отношение на околната среда и човешкото здраве, при спазване на мерките, предложени в 
доклада. Свежда се до минимум прякото и косвено въздействие на устройствение 
елементи върху елементите на околната среда и се гарантира запазването на уникалното 
биоразнообразие, както и целите на опазване на защитените зони, в чиито части от тях е 
разположена община Белица. Всички заложени дейности са пряко или косвено насочени 
към подобряване на състоянието на околната среда, качеството на живот и човешкото 
здраве. 


