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№

СЪДЪРЖАНИЕ

СТРАНИЦА

Авторски колектив
Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено
по закон трето лице):

6
6

Описание на съдържанието на основните цели на плана и връзката с други
съотносими планове и програми;

6

Основни цели на ОУПО Гълъбово

13

Стратегическа цел 3 в ОПР община Гълъбово 2014-2020 г.
Насоки за формиране на политики на община Гълъбово, насочени към
развитие на културния и познавателния туризъм:
Пространствено развитие на Община Гълъбово
Основно предназначение на териториите, режими на устройство и
параметри на натоварване
Прогноза за развитие на зелената система
Рекултивация на нарушени терени
Развитие на инфраструктурата
Електроснабдяване и съобщения
Водоснабдяване и канализация
Територии с особена териториално-устройствена защита;
Територии за природозащита
Територии за защита и опазване на културно-историческите ценности;
Алтернативи на проекта за ОУПО Гълъбово;

14
15

Връзка на плана с други съотносими планове и програми

43

Инвестиционни предложения на територията на защитена зона BG0000427
„Река Овчарица“
Инвестиционни предложения на територията на защитена зона BG0000425
„Река Сазлийка“
Инвестиционни предложения на територията на защитена зона BG0002022
„Язовир Розов кладенец"

56

Съответни аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално
развитие без прилагането на плана или програмата

58

2.1.

Климатични фактори и изменение на климата

58

2.2.

Атмосферен въздух

61

Климатични фактори и изменение на климата
Топография на територията
Състояние на атмосферния въздух по показателя ФПЧ10 в ПМ „АИС
Гълъбово“ за периода 2010÷2017 г.
Състояние на атмосферния въздух по показателя SО2 в ПМ „АИС Гълъбово“
за периода 2010÷2017 г.
Съществуващи източници на замърсяване
Прогнозна оценка на КАВ към момента
Дисперсионно моделиране на приноса на група „Битово отопление“
Дисперсионно моделиране на приноса на група „Транспорт“
Дисперсионно моделиране на приноса на група „Промишленост“
Води

62
69
70

1.

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.4
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.9.1.
1.1.10.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.3.

15
15
33
37
38
38
39
40
40
41
41

56
57

76
79
99
109
116
122
159
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Повърхностни водни тела
Подземни водни тела
Водоснабдителни системи
Мрежата за питейно-битово водоснабдяване
Мрежата за отвеждането и пречистването на отпадните води
Хидромелиоративна мрежа
Източници на замърсяване на водите на територията на общината и извън
нея.
Територии в риск от наводнения
Почви

159
164
167
167
168
169
169

Заблатени почви, причини
Ерозирани почви, причини.
Вкислени и засолени почви
Физически нарушени почви, нарушени терени от добивна дейност, от
изкопни работи
Замърсяване на почвите
Полезни изкопаеми
Биологичното разнообразие и неговите елементи, елементи на националната
екологична мрежа

173
174
174
174

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.

Биогеографска характеристика на община Гълъбово
Флора
Фауна
Елементи на националната екологична мрежа

177
179
184
184

2.6.1.
2.6.2.
2.6.2.1.

184
187
187

2.7.

Защитени природни територии
Защитени зони по Натура 2000
Защитена зона BG0000425 „Река Сазлийка“ по Директива 92/43/ЕИО за
опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна
Защитена зона BG0000427 „Река Овчарица“ по Директива 92/43/ЕИО за
опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна
Защитена зона BG0000440„Река Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО за
опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна
Защитена зона BG0002022 „Язовир Розов кладенец“ по Директива
2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици
Ландшафт

2.8.

Минералното разнообразие

200

2.9.

Фактори, които замърсяват или увреждат околната среда

200

2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.
2.9.4.
2.9.5.
2.10.
2.11.
2.12.

Отпадъци
Акустична обстановка
Радиация
Рискове от природни бедствия и аварии
Културно-историческо наследство
Здравно състояние на населението на Община Гълъбово
Състояние на материалните активи на територията на община Гълъбово
Евентуално развитие на околната среда без прилагането на ОУП

200
202
202
203
203
209
212
221

3.

Характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат
значително засегнати

227

4.

Съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво,
имащи отношение към плана, включително отнасящите се до райони с

232

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.3.1.
2.3.3.2.
2.3.3.3.
2.3.3.4.
2.3.3.5.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.5.

2.6.2.2.
2.6.2.3.
2.6.2.4.

171
173

175
175
176

189
191
193
198
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особено екологично значение, като защитените зони по Закона за
биологичното разнообразие;
4.1.

На ниво местоположение на територията на община Гълъбово

232

4.2.

Екологични проблеми по компоненти и фактори на околната среда

235

4.3.

Екологични проблеми, отнасящи се до райони с особено екологично
значение, като защитените зони по Закона за биологичното разнообразие;

236

5.

Целите на опазване на околната среда на национално и международно
равнище, имащи отношение към плана, и начинът, по който тези цели и
всички екологични съображения са взети под внимание по време на
изготвянето на плана

237

6.

Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително
биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви,
води, въздух, климатични фактори, материални активи, културноисторическо наследство, включително архитектурно и археологическо
наследство, ландшафт и връзките между тях; тези въздействия трябва да
включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и
отрицателни последици;

247

6.1.

Атмосферен въздух

248

6.2.

Транспорт и комуникации

253

6.3.

Електроснабдяване и съобщения

253

6.4.

Водоснабдяване и канализация

254

6.5.

Вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативни
въздействия

257

6.6.

Потенциално трансгранично въздействие:

257

6.7.

Потенциален ефект и риск за здравето на хората или околната среда,
включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на
последствията (географски район и брой население, които е вероятно да
бъдат засегнати

257

6.8.

Очаквани неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на
опасностите и последствията от възникване на голяма авария от
съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков
потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3
ЗООС:

258

6.9.

Ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени
естествени характеристики или на културно-историческото наследство;
превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни
стойности; интензивно земеползване)

258

Въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален,
общностен или международен статут на защита

258

6.10.
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6.11.

Устройство на извън урбанизирани територии – земеделски, горски,
нарушени и територии за природозащита.

258

6.12.

Вероятните потенциални въздействия, които могат да настъпят евентуално
върху защитените зони от прилагането на ОУП

259

7.

Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно
най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от
осъществяването на плана или програмата върху околната среда;

262

8.

Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите
на извършване на екологична оценка, включително трудностите при
събиране на необходимата за това информация, като технически
недостатъци и липса на ноу-хау;

264

9.

Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на
прилагането на плана или програмата

273

10.

Нетехническо резюме на екологичната оценка.

275

11.

Справка за резултатите от проведените консултации в процеса на изготвяне
на ОУП и извършване на Екологична оценка

275

12.

ПРИЛОЖЕНИЯ

275
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Авторски колектив
№
1

ДЕО е разработен от екип съставен от следните
независими експерти
2

1.

Инж. Елена Методиева Терзиева - Ръководител колектив

2.

маг Веселин Митрев Вълчанов

3.

Димитър Христов Сотиров

4.

Проф. Радостин Константинов Куцаров

5.

Инж. Иван Стоянов Терзиев

Разработени части от Доклада за
ЕО
3
т.1 т. 1.1.8, т.2,т.2.т.2.3, т.2.3.1,
т.2.3.2, т.2.3.3, т.2.3.3.1, т.2.3.3.2,
т2.3.3.3, т2.3.3.3.4, т2.3.3.3.5, т.
т.2.9.4, т. 2.10, т.2.11, т.2,12, т.5, т.6,
т.6.4, т.6.5, т.6.6,т.6.7,, т.6.8,т.6.9, т.8,
т.9,
т.1.1.4, т.1.1.9.1, т.1.1.10, т.1.3.1.,
т.1.3.2, т.1.3.3, т.2.5, т.2.5.1, т.2.5.2,
т.2.5.3, т.2.6, т.2.6.1, т.2.6.2, т.2.6.2.1,
т.2.6.2.2, т.2.6.2.3, т.2.6.2.4,т.3, т.4.3,
т.6, т.6.11, т.т.6.12,т.
т.1, т.1.1,т.1.1.1, т1.1.2, т1.1.3, т.
1.1.6, т.1.1.9, т.1.2. т.1.3, т.2.7,т.2.9,
т.2.9.1., т 2.9.2, т.2.9.3, т.2.9.5, т.3, т.4,
т.4.1, т.4.2, т.6,т.6.10,т.7
т.2.2, т.2.2.1, т.2.2.2, т.2.2.3, т.2.2.4,
т.2.2.5, т.2.2.6, т.2.2.7, т.2.2.8, т.2.2.9,
т.6.1
т.1.1.5,т.1.1.7,т.2.4, т.2.4.1, т.2.4.4,
т.2.4.1, т.2.4.2., т2.4.3, т2.4.4,т.2.4.6,
т.2.8, т.6, т.6.2, т.6.3

Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено
по закон трето лице):
Име:
Община Гълъбово, ЕИК: 000817696
Пълен пощенски адрес:

6280 гр. Гълъбово, бул. “Република” №48

Телефон, факс и e-mail:

+359 418 / 68 928, +359 882 412 336
ekolozi_galabovo@abv.bg

Лице за връзка:

Светла Иванова Йовчева – Старши експерт „Екология и
Екологичен контрол“

1. Описание на съдържанието на основните цели на плана и връзката с други
съотносими планове и програми
На основание ПРОТОКОЛ №15/14.06.2016г. Общински съвет при Община Гълъбово
след изразени мнения и предложения е излязъл с Решение №123 относно: Решение за
изработване на Общ устройствен план/ОУП/ на община Гълъбово. Решението е на
основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.1 и чл.124б ал.1 от ЗУТ.
Общинският съвет при Община Гълъбово:
1. Разрешава да бъде изработен Общ устройствен план на Община Гълъбово.
2. Одобрява задание за проектирането на Общ устройствен план на Община
Гълъбово, заедно с Опорен план/по начин на трайно ползване; по вид
собственост и по вид територия/.
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Решението е разгласено на обществеността.
Разработката на Проект на общ устройствен план на Община Гълъбово е възложена
с Договор сключен между „ФОР КАБАНО“ ДЗЗД и Община Гълъбово на №123/21.11.2017.
Мотивите за възлагане на задачата са необходимостта от създаване на законовите
предпоставки за структуриране и преструктуриране на територията, определяне на
териториални приоритети за развитие, изискванията на ЗУТ за устойчива териториално –
устройствена основа за реализация на инвестиционните програми и намерения на
Общината и инвеститорите, които имат интереси свързани с територията й, както и за
цялостното подобряване на жизнената среда с опазване и развитие на природните дадености
и ресурси на територията.
Целите и приоритетите в развитието на Община Гълъбово, заложени в приетите и
действащи стратегически и планови документи налагат мобилизирането на целия местен
потенциал – човешки, инвестиционен, териториален за да може да се постигне търсеното
ускоряване на развитието на общината. Разширяването на урбанизираните територии се
обосновава с прилагането на по-високи стандарти за различните функционални системи и
устройствени среди. Наред с това идват възможностите и задълженията за опазване на
околната среда, възможностите за развитие на туризма (с акцент на спортния и културно –
историческия туризъм), възможностите за ефективно използване на природните ресурси,
възможностите за задоволяване на нуждите на бизнеса и др.
Същите следва да бъдат доказани и утвърдени с анализи и прогнози, свързани с
изработването на нов Общ устройствен план на общината.
Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и
чл.17, ал.(3) от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите
устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години.
ОУП на община Гълъбово се изработва в две фази:
 Предварителен проект и
 Окончателен проект.
Етапи на планиране и изпълнение на плана:
В процеса на планиране и в последствие, в процеса на прилагане, на ОУП на община
Гълъбово ще се взимат предвид седемгодишните планови периоди за развитие, възприети
от ЕС.
Териториалният обхват на ОУП се определя съгласно чл. 105, ал.1 от ЗУТ(Общите
устройствени планове се разработват за териториите на община, като обхващат всички
населени места в общината и техните землища) Той обхваща територията на община
Гълъбово, включвайки всички 11 населени места в община Гълъбово– административен
център и 10 села заедно с техните землища.
Населените места са сравнително равномерно разпределени в пространството, което
се предопределя от равнинния релеф на територията. Средната гъстота на селищната мрежа
е 3,15 населени места на 100 кв.км, което е по-ниско от средното в страната: 4,7 населени
места на 100 кв.км. Степента на населеност се определя от средната гъстота на населението,
която към 2013 г.е 36,8 д./кв.км. и е значително по-малка в сравнение със средната за
страната (67 д./кв.км). Това се дължи от една страна на по-малката гъстота на населената
мрежа, а от друга – на малките населени места, от които е съставена общината.
Днешният град Гълъбово обединява някогашните села Кум Дуванджии, Карабунар
и Гара Гълъбово. В исторически план, за формирането на селището важна роля оказва
построяването на ж.п линията (1872-1876). Общината е създадена с Указ 794 на Президиума
на Народното събрание от 24.09.1949 г., като общинският център е с. Кладенчево и е част
от Старозагорска околия. През 1950 г. с. Кладенчево се обединява с гара Гълъбово под
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името Стаханово. Поради икономическото развитие на Гълъбово и влиянието, което то
оказва за развитието на района като цяло, през 1959 наименованието на общината се
променя на Гара Гълъбово, а 10 години по-късно общината се преименува на Гълъбово, с
административен център гр. Гълъбово. До 1999 година, общината е част от Хасковска
област, а от 1999 г. преминава в Старозагорска. От 2008 година, с промяна на Закона за
регионално развитие общината преминава от Южен централен към Югоизточен район за
планиране от ниво 2.
Функционалната категоризация на населените места, отчита броя на населението
като фактор, но зачита още 3 ключови фактора: урбанизационен, инфраструктура и
селищно-административни и културни функции. Според Заповед № РД-02-14-2021 от 14
август 2012 г. (обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г., неофициален раздел) на МРРБ за
категоризацията на населените места, град Гълъбово е град от трета категория, с. Обручище
– от 5-та, с. Мъдрец и с. Главан са от 6-та, с. Великово (което през 2012г. има едва 67
жители) е от 8 (най-ниска) категория, а останалите 6 населени места – от 7-ма категория.
Съгласно категоризацията на общините на в Република България, община Гълъбово
е община от трета категория.
Таблица 1.1.: Категоризация на населените места в община Гълъбово
№

Населено място

Категория

1.

Гълъбово

3

2.

Априлово

7

3.

Великово

8

4.

Главан

6

5.

Искрица

7

6.

Медникарово

7

7.

Мусачево

7

8.

Мъдрец

6

9.

Обручище

5

10.

Помощник

7

11.

Разделна

7

Източник: Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. (обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г.,
неофициален раздел) на МРРБ
По отношение на градоустройствената класификация на населените места, град
Гълъбово се определя като много малък град (до 10 000 жители), с. Обручище се определя
като средно село (от 1000 до 2000 жители), а малките села (от 200 до 1000 жители) са
Априлово, Главан, Медникарово, Мусачево, Мъдрец, Помощник. Под 200 жители са с.
Искрица, с Разделна, а с. Великово наброява едва 62 души.
Таблица 1.2.: Брой на населението в община Гълъбово по населени места за 2013
г.,
Населени места
с. Априлово

общо
254
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с. Великово

62

с. Главан

920

гр. Гълъбово

8006

с. Искрица

197

с. Медникарово

468

с. Мусачево

208

с. Мъдрец

822

с. Обручище

1556

с. Помощник

237

с. Разделна

107

Източник: НСИ
Задълбочаващата се демографска криза създава заплаха за обезлюдяване на селата,
което е негативна тенденция, наблюдавана в национален мащаб.
От гледна точка на жилищния фонд, към 2012 г. в общината има общо 4855 жилищни
сгради, с полезна площ 491004.
Брой на жилищните сгради в община Гълъбово за
периода 1985-2011 г.
5050
5000
4950
4900
4850
4800
4750
1985

2001

2011

Брой на жилищните сгради в община Гълъбово за периода 1985-2011 г.
В периода 1985-2001 година броят на жилищните сгради нараства с 145 бр., като в
последствие намалява със 173 бр. в периода 2001-2011 г. Тези процеси са обвързани с
демографските тенденции в този период, със строителния бум и икономическата криза.
Сградният фонд до голяма степен е амортизиран и с ниски енергоефективни стойности.
Към 2012 година се полагат 489,19 жилища на 1000 човека от населението, при
среден брой 536,33 за страната. Необитавани са 26,2% от жилищата в общината, което е
най-ниското равнище в областта. Преобладаващият брой от жилищата са тристайни и
четиристайни. В 34,7% от тях има компютър, а 32,3% от жилищата имат достъп до
интернет. По материал на външните стени преобладаващите жилищни сгради са тухлени.

Страница 9 от 276

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план/програма: ПРОЕКТ за

Таблица 1.3.: Жилищни сгради по вид в община Гълъбово по населени места към
2012 г., брой
жилищна
обитавана

жилищна
необитавана

жилищна за
временно
обитаване

жилищна за
колективно
домакинство

Община
Гълъбово

4723

158

0

3

Гълъбово

1917

271

0

2

Априлово

179

53

0

1

Великово

61

21

0

0

Главан

573

152

0

0

Искрица

162

55

0

0

Медникарово

345

143

0

0

Мусачево

132

47

0

0

Мъдрец

419

105

0

0

Обручище

800

136

0

0

Помощник

172

53

0

0

Разделна

95

28

0

0

Източник: НСИ
Необитаваните жилищни сгради в общината към 2011 г. са 158 сгради, като найнеблагоприятно е съотношението обитаеми: необитаеми сгради в с. Великово (3:1) и с.
Медникарово (2,5:1). През 2012 година в общината е въведена 1 жилищна сграда с 65 кв. м.
полезна площ. През предходните две години няма въведени в експлоатация жилищни
сгради.
Като цяло тенденциите в развитието на жилищния фонд в общината е към
ограничаване на строителството на нови жилищни сгради и амортизация на съществуващия
сграден фонд.
Осигуряване на механизми за постигане на пространствена интегрираност на
градската територия – вътрешна и с външната за общината среда
Територията на общината се простира в посока северозапад-югоизток. В западната
част на общината са разположени селата Априлово, Великово и Мусачево, както и гр.
Гълъбово. Село Мусачево се намира в непосредствена близост до гр. Гълъбово. Язовир
„Розов Кладенец“ разделя гр. Гълъбово и с. Обручище, в което е разположена новата
мощност Марица Изток 1, ТЕЦ „Брикел“, „Брикетна фабрика“, „Енергоремонт“, Рудник 1,
Рудник 3. Село Обручище е едно от големите села в южна България. На изток от селото е
разположена ТЕЦ Марица Изток 3. В непосредствена близост от нея се намират с.
Медникарово и с Искрица. В най-източната част на общината са разположени селата
Мъдрец, Главан и Помощник.
Най-големи са землищата на с. Обручище, с. Главан и гр. Гълъбово.
Територията на община Гълъбово е интересна от гледна точка на функционалното
влияние на отделните териториални единици и икономическите фактори, които оказват
въздействие върху тези процеси. Мощностите на топлоелектрическите централи имат
определящо значение, както за развитието на отделните населени места във времето, така и
за демографските и социални процеси в общината към настоящия момент, възможностите
за развитие пред общината в бъдеще.
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Град Гълъбово е основен административен и функционален център в общината. В
него са съсредоточени инфраструктура и услуги, които определят неговото значение, както
в рамките на общината, така и извън нея. Като вторично формирал се център с изразена
притегателна функция може да се определи с. Обручище, чието значение се базира изцяло
върху комплекса Марица-Изток, намиращ се в неговата територия. Селото се отличава с
висока заетост и доходи като профилът му се различава значително от този на селата в
страната.
Негативната тенденция, която се формира в общината е задълбочаване на
диспропорциите в развитието на населените места и неустойчивото развитие на селската
част на общината, характеризираща се със задълбочаващи се социално-икономически и
инфраструктурни проблеми.
Над общинското значение на гр. Гълъбово се изразява в съсредоточаването на
индустриални мощности в рамките на общината, които оказват структуроопределящо
влияние в социално-икономически аспект, не само в рамките на общината и областта, но и
на района като цяло.
В общинския център е концентрирано 62,3% от населението, съсредоточени са
административна инфраструктура и административни услуги, здравни и образователни
услуги, културни дейности.
Здравеопазването и образованието са услуги за населението от първостепенна
важност, които имат водеща роля на локализационен фактор. Това се отнася до голяма
степен за образованието, тъй като е установено, че една от причините за интензивните
миграционни процеси в страната като цел е именно търсенето на по-добро образование.
По отношение на здравеопазването значението на Многопрофилна болница за
активно лечение гр. Гълъбово е надобщинско, като осигурява болнична помощ на
населението от общината и от съседни общини. Затруднен, обаче остава достъпът на
пациенти от селата до специализирана медицинска помощ. Аптеки (6 на брой), от които 5
са разположени в град Гълъбово, което затруднява много живеещите в селата и са
принудени да пътуват до гр. Гълъбово или друго населено място, в което има аптека, за да
си осигурят медикаменти. Първичната медицинска помощ се осъществява от 9 лекарски
практики, които са неравномерно разпределени - 5 в град Гълъбово и 4 в селата на
Общината.
Що се отнася до образованието, в общината има общо 5 училища, едно от които е
ситуирано извън град Гълъбово – основно училище в село Обручище. Професионалната
гимназия по електротехника и енергетика „Ген. Владимир Заимов“ има надобщинско
значение като предлага специализирани паралелки, съобразени с нуждите на пазара на
труда в района. Учениците от селата без училища пътуват до училищата в гр. Гълъбово.
Мрежата от читалища включва всички населени места в общината. В гр. Гълъбово е
позициониран Дом на културата, който има важна функция на организационно звено на
читалищата в общината.
Тези териториални различия в предлаганите услуги на територията на общината,
които формират град Гълъбово като притегателен център, са засилени от
инфраструктурната осигуреност на населените места. Инфраструктурата има базово
значение, както за формирането на средата на живот на населението, така и за достъпа до
населените места. Ежедневните пътувания, които се извършват в рамките на общината, са
свързани както с достъпа до работното място, така и с достъпа до училище. Освен това,
следва да се вземе предвид, че в общината ежедневно се реализират пътувания от работна
сила от съседни общини. Състоянието на транспортната инфраструктура е определяща за
достъпа до спешна медицинска помощ, който е от жизненоважно значение.
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Въпреки положените усилия, като цяло инфраструктурата в общината е в
незадоволително състояние и са необходими съществени финансови ресурси за нейното
благоустрояване.
Въпреки, че в град Гълъбово също има нужда от подобряване на техническата
инфраструктура, състоянието на инфраструктурата в по-малките населени места е много
по-незадоволително. Всички населени места са електрифицирани и водоснабдени.
Канализационна мрежа е налична единствено в град Гълъбово. Относно озеленяването и
уличното осветление, отново се наблюдават териториални различия.
Механизмите за постигане на пространствена интегрираност следва да са обвързани
от една страна с подобряване на инфраструктурата, като условие за осигуряване на
благоприятна среда за живот и възможности за развитие на икономиката, а от друга с
осигуряване на равен достъп до услуги на населението на общината.
В тази връзка, като конкретни механизми, биха могли да бъдат изведени следните:
 Подобряване на транспортната инфраструктура с приоритетно
рехабилитиране на общинските пътища, осигуряващи достъп между
населените места в общината;
 Подобряване на уличната инфраструктура в рамките на населените места за
подобряване на средата за живот;
 Благоустрояване на централните части на населените места;
 Подобряване на достъпа до интернет, включително в рамките на по-малките
населени места;
 Осигуряване на електронни услуги за осигуряване на лесен достъп до
административно обслужване;
 Осигуряване на обновен автопарк за бърз достъп на всички ученици в
общината до образователните центрове.
ОУП на община Гълъбово като обем и съдържание се изработва в съответствие с
Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове (загл. изм. -ДВ, бр. 22 от
2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)Обн., ДВ, бр. 57 от 2001г., изм., бр. 68 от 2004г., бр. 51 от
2005г., бр. 66 от 2008г., бр. 22 от 2014г.)
Общият устройствен план на дадена община е стратегически документ от
регионално значение, а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни
предвиждания за развитие на територията на общината. Той свежда всички стратегически
документи от по-високо ниво на териториално ниво и фактически дава отражение на
прогнозите на тези документи върху развитието на територията на общината. Общия
устройствен план се явява ключов документ за постигане на устойчиво развитие на
общината.
В резултат на желаното постигане на устойчиво развитие и на съществените промени
настъпили в социално – икономическите условия през последните години, възниква
необходимост от прилагане на качествено нови принципи и практически подходи в
устройственото планиране, които следва да отчитат:
 качествено нови условия в развитието на различните видове среди нормативно – правна, икономическа, социална, информационна,
устройствена;
 равнопоставеност във формите на собственост;
 различни подходи при определяне цените на поземлените ресурси с
използване на пазарните критерии за търсенето и прилагането;
 възможности за инвестиционна инициатива и еднакви условия и баланс на
интересите на всички участници в устройствения процес.
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Необходимостта от наличието на актуални устройствени планове на населените
места и на териториални общности се обосновава и от редица изисквания, които са
заложени в условията за финансиране на конкретните проекти и програми по линия на
Националните оперативни програми и други финансови инструменти. Едно от основните
изисквания за ползване на ресурсите по финансовия инструмент JESSICA (Съвместно
европейско подпомагане за устойчиво развитие на градските ареали) – инициатива на
Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на
Европа и др. п. – е наличието на актуален общ устройствен план. Аналогични изисквания
съществуват и по отношение на проекти, свързани с градското развитие, финансирани по
Оперативна програма “Регионално развитие”.
1.1. Основни цели на ОУПО Гълъбово
Целите и приоритетите в развитието на Община Гълъбово, заложени в приетите и
действащи стратегически и планови документи налагат мобилизирането на целия местен
потенциал – човешки, инвестиционен, териториален за да може да се постигне търсеното
ускоряване на развитието на общината. Разширяването на урбанизираните територии се
обосновава с прилагането на по-високи стандарти за различните функционални системи и
устройствени среди. Наред с това идват възможностите и задълженията за опазване на
околната среда, възможностите за развитие на туризма (с акцент на спортния и културно –
историческия туризъм), възможностите за ефективно използване на природните ресурси,
възможностите за задоволяване на нуждите на бизнеса и др.
Същите следва да бъдат доказани и утвърдени с анализи и прогнози, свързани с
изработването на нов Общ устройствен план на общината.
Общият устройствен план на дадена община е стратегически документ от
регионално значение, а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни
предвиждания за развитие на територията на общината. Той свежда всички стратегически
документи от по-високо ниво на териториално ниво и фактически дава отражение на
прогнозите на тези документи върху развитието на територията на общината. Общия
устройствен план се явява ключов документ за постигане на устойчиво развитие на
общината.
В резултат на желаното постигане на устойчиво развитие и на съществените промени
настъпили в социално – икономическите условия през последните години, възниква
необходимост от прилагане на качествено нови принципи и практически подходи в
устройственото планиране, които следва да отчитат:
 качествено нови условия в развитието на различните видове среди нормативно – правна, икономическа, социална, информационна,
устройствена;
 равнопоставеност във формите на собственост;
 различни подходи при определяне цените на поземлените ресурси с
използване на пазарните критерии за търсенето и прилагането;
 възможности за инвестиционна инициатива и еднакви условия и баланс на
интересите на всички участници в устройствения процес.
Необходимостта от наличието на актуални устройствени планове на населените
места и на териториални общности се обосновава и от редица изисквания, които са
заложени в условията за финансиране на конкретните проекти и програми по линия на
Националните оперативни програми и други финансови инструменти. Едно от основните
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изисквания за ползване на ресурсите по финансовия инструмент JESSICA (Съвместно
европейско подпомагане за устойчиво развитие на градските ареали) – инициатива на
Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на
Европа и др. п. – е наличието на актуален общ устройствен план. Аналогични изисквания
съществуват и по отношение на проекти, свързани с градското развитие, финансирани по
Оперативна програма “Регионално развитие”.
За постигането на основната цел, ОУПО Гълъбово, на първо място, изпълнява
няколко вторични и специфични цели:
 Създава условия за подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на
съвременно ниво на обществено обслужване, обитаване, рекреация и др.;
 Създава условия за стимулиране на икономическото развитие на Общината
чрез създаване на планова основа и с инструментариума на устройственото
планиране;
 Осъществява баланс между частните и обществените интереси, отчитайки
едновременно правото на собственост и защита на обществения интерес;
 Създава условия за опазване и ефективно използва потенциала на природните
дадености и културно – историческото наследство;
 Създава условия за увеличаване на възможностите за ефективен контрол и
управление на съществуващите и прогнозните урбанистични процеси от
страна на администрацията и контролните органи;
 Задачите, които са поставени и намират решение в ОУПО Гълъбово са
следните:
 Определя общата структура на територията, местоположението, землищните
граници на населените места и селищни образувания, отделните
урбанизирани територии, земеделските и горските територии, териториите за
природозащита, територии на културно-историческото наследство и др.
 Определя устройствения режим на отделните територии и устройствени зони,
правилата и ограниченията за ползването им;
 Определя необходимите корекции на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура с цел тяхното подобряване;
 Създава необходимите условия за използване на териториите държавна и
общинска собственост;
 Създава необходимите условия за балансирано и устойчиво развитие на
урбанизираните и извън урбанизираните територии, чрез поддържане на
екологичното равновесие и опазване на околната среда;
 Създава необходимите условия за социализация и опазване на КИН.
1.1.1. Стратегическа цел 3 в ОПР община Гълъбово 2014-2020 г.
Опазване културно-историческото наследство и развитие на туризма в община
Гълъбово:
Приоритет 3.1.: Развитие на туризма
Мярка 3.1.1.: Развитие на различните форми на туризъм – еко, планински, ловен и
риболовен, културен и бизнес:
Дейности:
 Създаване, реновиране и поддържане на туристическата инфраструктура;
 Създаване и поддържане на специализирана туристическа инфраструктура –
Еко пътеки, Вело алеи.
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Създаване на база данни за региона с подробна информация за ресурсите,
атракциите и възможностите за алтернативен туризъм в общината.

1.1.2. Насоки за формиране на политики на община Гълъбово, насочени към
развитие на културния и познавателния туризъм:
 изявяване на проблемни зони по териториален признак- зони с голям
инвестиционен натиск, зони с голям потенциал на НКН;
 интегрирано развитие на културния, познавателния, научния и еко - туризма;
 интегрирано развитие с другите подсистеми - инфраструктура, комуникации
и транспорт, рекламно и информационно обезпечаване, развитие на леглова
база и обслужване, система от туристически информационни центрове;
 формиране на различни видове културни маршрути; по териториален
принцип;
 стимулиране създаване на исторически, краеведски, етнографски и други
подобни дружества и НПО в населените места от центровата система на
Плана , и там където има струпване на НКЦ;
 въвеждане на лекционен курс (допълнителни занимания в сграда в гр.
Гълъбово)
 Изработване на План - концепции за опазване и управление (ПОУ) за
териториите придружени с правилници за приложението им и със
Специфични правила и нормативи към инвестиционните намеси в средата;
 Разработване на Програма за изготвяне и реализиране на инвестиционни
проекти за консервация, реставрация, експониране и благоустрояване за
отделни обекти
1.1.3. Пространствено развитие развитие на Община Гълъбово
1.1.3.1.Основно предназначение на териториите, режими на устройство и
параметри на натоварване
Основната цел на Общия устройствен план на Община Гълъбово е да даде цялостна
концепция за развитие на територията на общината, отчитаща изискванията за интегриран
подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените.
Решенията на задачите, които произтичат от основната цел съответстват на нормативната
уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за интегрирано
пространствено планиране и устойчиво развитие.
Обхватът на разработката включва землищата на всички села на територията на
Община Гълъбово (с. Априлово, с. Великово, с. Главан, с. Искрица, с. Медникарово, с.
Мусачево, с. Мъдрец, с. Обручище, с. Помощник, с. Разделна), както и землището на
общинския център – гр. Гълъбово.
Основно предназначение на териториите
Териториалната структура на община Гълъбово според вида на територията се дели
на:






Урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
Територии на транспорта;
Земеделски територии;
Горски територии;
Територии, заети от води и водни обекти;
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Защитени територии;
Нарушени територии за възстановяване.

Таблица 1.1.3.1-1: Подробно разпределение на площите и техния дял от
територията на общината е дадено в следната таблица: Данните са от ОСЗ – гр.
Гълъбово.
Вид територия по
предназначение
За нуждите на селското
стопанство
За нуждите на горското
стопанство
Населени места
Водни течения и водни площи
Добив на полезни изкопаеми
За нуждите на транспорта
Общо

Площ (дка)

Дял (%)

217303.828

62.445

50605.877

14.542

24577.998

7.063

9176.441

2.637

44782.434

12.869

1548.455

0.445

347995.033

100.000

Режими на устройство
На територията на общината е въведен един режим:
 Земеделски територии с допустима смяна на предназначението (ЗЗтп) –
допуска се смяна на предназначението според решение на ОбС, ОЕСУТ и
компетентни органи. Разграничени са 3 вида според предназначението, за
което могат да се променят тези земеделски земи:
- За преобладаващи жилищни нужди свързани с повишаването стандарта
на живот и застрояването на имоти в свободно нискоетажно жилищно
строителство;
- За преобладаващи чисто производствени нужди – териториите са
предимно необходими за далеко перспективно развитие на минната
дейност в Мини Марица Изток ЕАД ;
- За преобладаващи озеленителни нужди – за редуцирани негативното
влияние на сгуроотвалите на ТЕЦ 1 върху жилищните територии на гр.
Гълъбово.
Параметри на натоварване
Показателите за застрояване са съобразени с условията на Наредба 7 за ПНУОВТУЗ
и те са за основните видове устройствени зони и територии разписани в Приложение 1 към
Правилата и нормативите за прилагане на ОПУО Гълъбово.
Баланс на територията
Спрямо изискванията на Наредба №8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на
устройствените планове, в табличен вид е представено разпределението на териториите по
основно предназначение, основаващо се на данните за начин на трайно ползване (НТП) в
обхвата на община от проектното предвиждане.
Таблица 1.1.3.1-2.: Баланс на територията на Община Гълъбово
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
СЪЩЕСТВУВАЩО
ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ
ПОЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ
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I
1

2

3

4
5
6
II
1
2
3
III
1

2

ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

площ (ха)

Урбанизирани територии
1.1
Жилищни функции
1944.42
1.2
Обществено-обслужващи функции
3.32
1.3
Смесени функции
0.00
1.4
Производствени дейности
5970.84
1.5
Складови дейности *
315.52
Рекреационни дейности, курорти и вилни
1.6
4.16
зони
Озеленяване, паркове и градини
25.99
1.7
в т.ч. гробищни паркове
25.99
1.8
Спорт и атракции
5.33
1.9
Комунално обслужване и стопанство
6.89
Земеделски територии
2.1
Обработваеми земи – ниви
15727.68
2.2
Обработваеми земи – трайни насаждения 331.31
2.3
Необработваеми земи
4526.80
Земеделски територии с възможна смяна
2.4
0.00
на предназначението
2.4.1. в т.ч за жилищни нужди
0.00
2.4.2. в т.ч за чисто производствени нужди **
0.00
2.4.3. в т.ч за озеленителни нужди
0.00
Горски територии
3.1
Гори
4654.37
3.2
Горски земи
115.35
Водни площи ***
803.69
Транспорт и комуникации
197.66
Територии за инженерно-техническа
141.58
инфраструктура
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
Опазване на културното наследство
24.66
Терени със специално предназначение
0.00
За възстановяване и рекултивация
0.00
(препокриващи се)
Общо:
34799.56
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (препокриващи се)
Натура 2000 - Местообитания
BG0000440 - Река Соколица (99.07%
1.1
140.22
попадат в общината)
BG0000427 - Река Овчарица (7.27%
1.2
84.59
попадат в общината)
BG0000425 - Река Сазлийка (18.58%
1.3
184.30
попадат в общината)
Натура 2000 - Птици
BG0002022 - Язовир Розов кладенец
2.1
1284.10
(100% попадат в общината)

% от
територията

площ (ха)

% от
територи
ята

5.59
0.01
0.00
17.16
0.91

1987.78
0.00
11.50
7074.24
0.00

5.71
0.00
0.03
20.33
0.00

0.01

33.91

0.10

0.07
0.07
0.02
0.02

131.29
56.41
0.00
0.00

0.38
0.16
0.00
0.00

45.20
0.95
13.01

14527.76
280.37
4188.63

41.75
0.81
12.04

0.00

637.00

1.83

0.00
0.00
0.00

223.02
379.27
34.72

0.64
1.09
0.10

13.37
0.33
2.31
0.57

4611.29
108.06
787.85
203.14

13.25
0.31
2.26
0.58

0.41

192.09

0.55

0.07
0.00

24.66
0.00

0.07
0.00

0.00

62.28

0.18

100.00

34799.56

100.00

0.40

140.22

0.40

0.24

84.59

0.24

0.53

184.30

0.53

3.69

1284.10

3.69

Развитие на урбанизираните територии
Преобладаващата селищна структура на община Гълъбово е компактна, която е
силно повлияна от добрите релефни дадености на територията. Основен фактор в
предназначението на териториите в общината са производствените дейности, които
покриват площ от 17,16%. Налице са ключови индустриални обекти за производство на
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електроенергия с национално значение, а освен тях и открити рудници за добив на полезни
изкопаеми, сгуроотвали, множество инженерни мрежи за пренос на електроенергия и
водостопански съоръжения и язовири.
Основно предизвикателство пред екипа разработващ ОУП е концесионната площ за
добив на полезни изкопаеми, която обхваща територия с площ 19021.92 ха или 54.7% от
площта на общината – всички територии северно от гр. Гълъбово, с. Априлово, с. Главан и
с. Помощник. Почти изцяло в тази концесионна площ попадат землищата на селата
Априлово, Обручище, Медникарово, Искрица, Мъдрец и северната част на землището на
град Гълъбово.
Екипът се е опитал да структурира производствените дейности с национално
значение и да ограничи негативните последици на местно равнище за функциите обитаване,
отдих и рекреация.
Предвижданията на ОУПО Гълъбово за пространствено развитие са насочени
основно към социално-икономическото развитие, създаване на условия за реализация на
инвестиционни инициативи, отговарящи на целите и приоритетите на регионалното
развитие, както и доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни
устройствени планове за територията на общината (такива са ПУП по отделни населени
места). Моделът на развитие на общината се характеризира със селищните системи и
стремеж към устойчиво и балансирано развитие на цялата територия съобразявайки се с
естествените демографски процеси, природните дадености и потенциала за развитие на
туризъм и икономика. Също така развитието се съобразява и със статута на ЗТ и 33,
съгласно ЗЗТ и ЗБР.
Спрямо чл.16 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, с
общият устройствен план на общината се определят границите на урбанизираните
територии, които са „строителна граница на населено място“.
За територията на община Гълъбово има действащи кадастрални и регулационни
планове, актуални цифрови модели на картите на възстановената собственост (КВС).
Предвиждания на ОУПО Гълъбово за разширяване на строителните граници на
населените места обхващат основно непосредствено прилежащите земеделски територии
до населените места, които са подходящи за застрояване, или вече са с променено
предназначение, но са разпръснати, самостоятелни или не са в група. Развитието на всяко
землище е както следва:
Землище на гр. Гълъбово
Урбанизирани територии
Жилищните територии на град Гълъбово се разширяват на юг и се приобщават към
зона 1/Жм на базата на започнали инициативи за тяхното развитие. Площта и тяхното
разширение е както следва:
 1/Жм = 390.09 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +5.74 ха
 2/Жм = 115.82 ха - без промяна – кв. Мите Станев
Формират се две чисто производствени зони - северно и западно от града на базата
на инициирани инвестиционни намерения за тези територии и се присъединяват към
строителните граници на населеното място:
 1/Пч = 9.95 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +6.00 ха с включена
площадка за изкупуване на метали с одобрен ПУП (имоти 18280.0.905 и
18280.76.27);
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2/Пч = 0.78 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.71 ха, обособена
основно от площадка за изкупуване на метали с одобрен ПУП за имот
18280.0.919:

Образуват се три предимно производствени зони на базата на вече стартирали
инвестиционни инициативи и се присъединяват към строителните граници на населеното
място, както следва:
 1/Пп = 7.96 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +4.73 ха
 2/Пп = 27.02 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +19.17 ха –
присъединява проектната площадката за третиране на растителни отпадъци
(имот 18280.72.4) и е обект с първостепенно общинско значение;
 3/Пп = 5.28 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +4.18 ха, която е
формирана около оборен ПУП за фотоволтаична инсталация за имот
18280.225.5;
В землището се формират също, територии с устройствен режим за чисто
производствени и предимно производствени нужди както следва:
 250/Пч = 279.74 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +9.29 ха – в
зоната са обособени съществуващи сгуроотвал, части от гумено лентов
транспортьор (ГЛТ) и депо на ТЕЦ ЕЙ и ЕС Марица Изток 1 ЕООД. За нея
има влязла в сила и одобрена КККР;
 519/Пч = 6.16 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.27 ха –
обособена основно от одобрен ПУП за проектна пречиствателна станция за
отпадни води на гр. Гълъбово;
 280/Пп = 6.87 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.77 ха –
формира се почти изцяло на базата на съществуващи територии за
производствени и складови дейности държавна собственост;
 363/Пп = 0.06 ха - без промяна, формиран изцяло от обект със
селскостопанско предназначение;
 384/Пп = 4.52 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +3.48 ха –
формирана основно от стопански дворове държавна частна собственост в
непосредствена близост до града – югозападно.
Източно от гр. Гълъбово се формира смесено многофункционална зона, която се
включва в строителните граници на населеното място:
 1/Смф = 5.43 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +4.53 ха –
формирана от обект на НЕК ЕАД (имот 18280.0.981), и два обекта с одобрени
ПУП с обществено предназначение (имоти 18280.0.844 и 18280.0.84,
разделени от 18280.0.842);
Система курортни дейности се развива западно от гр. Гълъбово в близост до
микроязовир Хайдушко кладенче на основата на вече изградени обекти в горски територии:
 175/Ок = 0.94 ха - изцяло нова зона с изграден обект за рекреационни
дейности на територията на имота;
 176/Ок = 0.07 ха - без увеличаване;
 226/Ок = 0.8 ха - изцяло нова зона;
 227/Ок = 1.23 ха - изцяло нова зона с изграден обект за рекреационни
дейности на територията на имота;
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228/Ок = 0.72 ха - изцяло нова зона с изграден обект за рекреационни
дейности на територията на имота;
229/Ок = 0.05 ха - изцяло нова зона с изграден обект за рекреационни
дейности на територията на имота;

Зелената система за гр. Гълъбово се развива основно, чрез структурирането на
гробищните паркове - обекти с първостепенно значение, както и рекултивация на депото за
битови отпадъци с приключила експлоатация:
 395/Оз = 9.74 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +6.25 ха – това
се дължи поради завареното усвояването на територии за погребални цели в
частни имоти и на обществени организации (западно и източно от
съществуващото гробище) и разширяване основно източно в имот общинска
частна собственост за бъдещото функциониране на системата;
 503/Оз = 6.05 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +2.72 ха – това се
дължи поради завареното усвояването на територии за погребални цели в
имоти общинска публична собственост северно от съществуващото гробище;
 506/Оз = 0.94 ха - изцяло нова зона за ново гробище на кв. Мите Станев и гр.
Гълъбово в имот общинска публична собственост;
 508/Оз = 1.67 ха - изцяло нова зона за ново гробище на кв. Мите Станев и гр.
Гълъбово в имоти частна собственост, които са по инвестиционни намерения
на общината;
 521/Оз = 2.87 ха - без промяна – за озеленяване и рекултивация на бившето
общинското депо за битови отпадъци;
 678/Оз = 1.62 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.12 ха – за
стадион на с. Мусачево, който е разположен в землището на гр. Гълъбово;
Основните обекти на техническата инфраструктура са собственост на
Напоителни системи ЕАД и са предназначени за корекцията и укрепването на речните
корита на реките Сазлийка и Соколица преминаващи през землището и предотвратяване на
риска от наводнения в града и прилежащите му територии:
 147/Терени за техническа инфраструктура = 15.06 ха - без промяна;
 198/Терени за техническа инфраструктура = 34.9 ха - без промяна;
 301/Терени за техническа инфраструктура = 21.49 ха - без промяна;
 390/Терени за техническа инфраструктура = 4.49 ха - без промяна;
 517/Терени за техническа инфраструктура = 17.37 ха - без промяна;
 525/Терени за техническа инфраструктура = 3.91 ха - без промяна;
Земеделски територии
Земеделските територии намаляват поради описаните по-горе дейности, като освен
това се въвежда режим на земеделски земи с възможна промяна на предназначението за три
основни дейности:
 Земеделски земи с възможна промяна на предназначението за чисто
производствени нужди при далеко перспективното развитие на
миннодобивната дейност на Рудник „Трояново-север“ на Мини Марица
Изток ЕАД на територията на общината и в частност землището на гр.
Гълъбово;
 101/ЗЗдоп - Пч = 16.59 ха - изцяло нова зона за изместване коритото на река
Сазлийка, изместване на автомобилно трасе и ЖП трасе и развитие
миннодобивната дейност;
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107/ЗЗдоп - Пч = 12.98 ха - изцяло нова зона за развитие миннодобивната
дейност;
108/ЗЗдоп - Пч = 31.86 ха - изцяло нова зона за развитие миннодобивната
дейност;

Земеделски земи с възможна промяна на предназначението за озеленяване
паркове и градини северно общинския център:
 249/ЗЗдоп - Оз = 34.72 ха - изцяло нова зона за минимизиране негативното
въздействие на сгуроотвал, депо и ГЛТ върху жилищните територии на гр.
Гълъбово;
Земеделски земи с възможна промяна на предназначението за жилищно малоетажно
строителство:
 300/ЗЗдоп - Жм = 13.85 ха - изцяло нова зона при необходимост от
реализирани на инвестиционни намерения за жилищни нужди, извън
териториите в риск от наводнения от р Сазлийка;
 388/ЗЗдоп - Жм = 6.10 ха - изцяло нова зона при необходимост от реализирани
на инвестиционни намерения за жилищни нужди, извън териториите в риск
от наводнения от р Сазлийка;
 391/ЗЗдоп - Жм = 6.03 ха - изцяло нова зона при необходимост от реализиране
на инвестиционни намерения за жилищни нужди, извън териториите в риск
от наводнения от р Сазлийка;
 393/ЗЗдоп - Жм = 3.74 ха - изцяло нова зона при необходимост от реализирани
на инвестиционни намерения за жилищни нужди, извън териториите в риск
от наводнения от р Сазлийка;
 499/ЗЗдоп - Жм = 1.97 ха - изцяло нова зона при необходимост от реализирани
на инвестиционни намерения за жилищни нужди на кв. Мите Станев, извън
териториите в риск от наводнения от р Сазлийка;
 511/ЗЗдоп - Жм = 19.51 ха - изцяло нова зона при необходимост от
реализирани на инвестиционни намерения за жилищни нужди, извън
териториите в риск от наводнения от р Сазлийка;
 613/ЗЗдоп - Жм = 25.53 ха - изцяло нова зона при необходимост от
реализирани на инвестиционни намерения за жилищни нужди на кв. Мите
Станев, извън териториите в риск от наводнения от р Сазлийка;
Горски територии
Горските територии намаляват с обособяването на територии за курортни дейности
с вече изградени обекти на тях (175, 227, 228 , 229) с обща площ от 2.94 ха.
Землище на с. Априлово
Урбанизирани територии
Жилищните територии на село Априлово не се променят:
 1/Жм = 126.7 ха - без промяна в площта;
Образува се предимно производствена зона западно от селото на базата на
съществуващи производствени имоти:
 1/Пп = 16.24 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +9.81
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Формира се предимно производствена територия с устройствен режим обособена
основно от рибарници до язовирната стена микроязовира:
 46/Пп = 8.09 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.33
Развитието на зелената система се характеризира с обособяването на гробищните
паркове, рекултивация на излезли от експлоатация депа за отпадъци. Система спорт е
разположение в рамките на населеното място, а за всички останали:
 1/Оз = 0.1 ха - без промяна в площта част от съществуващото гробище на
селото, което в основната си част е в строителните граници на населеното
място. Тази зона се включва също в строителните граници на селото;
 55/Оз = 0.38 ха - изцяло нова територия с устройствен режим за озеленяване,
паркове и градини за ново гробище на селото;
 93/Оз = 0.06 ха - без промяна на площта за рекултивация и озеленяване на
излезли от експлоатация депа за битови отпадъци;
 95/Оз = 0.2 ха - без промяна на площта за рекултивация и озеленяване на
излезли от експлоатация депа за битови отпадъци;
Формира се зона за вилен отдих на базата на съществуващи имоти с подобно
предназначение западно от селото в близост до микроязовира на селото:
 39/Ов = 0.7 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.46
Земеделски територии
Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел
позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно строителство
се формират две зони със земеделски земи с допустима промяна на предназначението за
жилищно малоетажно строителство:
 57/ЗЗдоп - Жм = 4.96 ха - изцяло нова зона – североизточно;
 75/ЗЗдоп - Жм = 4.27 ха - изцяло нова зона – източно;
Горски територии
Горските територии запазват площта си.
Землище на с. Великово
Урбанизирани територии
Жилищните територии на село Великово не се променят:
 1/Жм = 109.65 ха - без промяна в площта;
Съществуващите селскостопански постройки на селото се обособяват в предимно
производствена зона и се включват в строителните граници на населеното място:
 1/Пп = 18.00 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +14.78 ха
Система озеленяване се формира от запазване на съществуващото гробище
северозападно от селото, както и формиране на терен спортни дейности западно:
 63/Оз = 2.02 ха - без промяна в площта на съществуващото гробище;
 81/Оз = 1.16 ха - изцяло нова зона и за спортен терен;
Земеделски територии
Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел
позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно строителство
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се формират две зони със земеделски земи с допустима промяна на предназначението за
жилищно малоетажно строителство:
 79-1/ЗЗдоп - Жм = 14.69 ха - изцяло нова зона;
Горски територии
Горските територии запазват площта си.
Землище на с. Главан
Урбанизирани територии
Жилищните територии на селото се разширяват на запад с включването на имоти със
застрояване и включване в строителните граници на населеното място:
 1/Жм = 258.6 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +2.23 ха
Обособяват се три предимно производствени зони на базата на съществуващи имоти
със производствени и складови дейности:
 1/Пп = 10.75 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +5.06 ха
 2/Пп = 10.23 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +3.59 ха
 3/Пп = 10.71 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +4.44 ха
За развитието на минните дейности на Рудник „Трояново-3“ към Мини Марица
Изток ЕАД се обособят следните територии с устройствен режим за чисто производствени
зони дейности за добив на полезни изкопаеми и изграждани на инфраструктурни обекти
свързани с дейностите на мината:
 739/Пч = 2.96 ха - без промяна на площта;
 770/Пч = 7.29 ха - изцяло нова зона на площта;
 771/Пч = 17.18 ха - без промяна на площта;
 774/Пп = 0.25 ха - без промяна на площта;
 793/Пч = 332.77 ха - изцяло нова зона на площта;
 794/Пч = 161.46 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +13.36 ха;
 810/Пч = 906.42 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +49.38 ха;
Обособяват се редица територии с устройствен режим за предимно производствени
зони фокусирани основно за:
 819/Пп = 1.41 ха - без промяна на площта – съществуващи овцеферми;
 825/Пп = 1.59 ха - без промяна на площта – съществуващи овцеферми;
 843/Пп = 0.38 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.19 ха –
територии свързани с разработването на полезни изкопаеми;
 855/Пп = 2.73 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.74 ха – имоти
държавна собственост за селскостопански и складови дейности;
 870/Пп = 1.59 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.20 ха;
 889/Пп = 2.4 ха - изцяло нова зона предназначена за разполагане на
ветрогенератори за производство на електроенергия;
Развитието на зелената система се осъществява, чрез разширяване на
съществуващите гробища на селото с +2.53 ха и включването им в строителните граници
на селото:
 1/Оз = 1.81 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.87 ха;
 2/Оз = 4.00 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.67 ха;
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Формират се следните територии с устройствен режим за озеленяване паркове и
градини и дейностите за които се използват са:
 742/Оз = 0.08 ха - без промяна на площта - дерета;
 777/Оз = 0.41 ха - без промяна на площта - дерета;
 807/Оз = 0.86 ха - без промяна на площта - за рекултивация на изведено от
експлоатация депо за битови отпадъци;
 823/Оз = 0.17 ха - без промяна на площта - за рекултивация на изведено от
експлоатация депо за битови отпадъци;
 824/Оз = 0.42 ха - без промяна на площта - за рекултивация на изведено от
експлоатация депо за битови отпадъци;
 852/Оз = 0.02 ха - без промяна на площта - за рекултивация на изведено от
експлоатация депо за битови отпадъци;
 853/Оз = 0.08 ха - без промяна на площта - за рекултивация на изведено от
експлоатация депо за битови отпадъци;
 891/Оз = 0.01 ха - без промяна на площта - за рекултивация на изведено от
експлоатация депо за битови отпадъци;
 892/Оз = 0.02 ха - без промяна на площта - за рекултивация на изведено от
експлоатация депо за битови отпадъци;
Формира се зона за курортни дейности на базата на изградени курортни дейности:
 927/Ок = 28.94 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +25.05 ха;
Земеделски територии
Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел
позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно строителство
се формират три зони със земеделски земи с допустима промяна на предназначението за
жилищно малоетажно строителство:
 817/ЗЗдоп - Жм = 10.98 ха - изцяло нова зона;
 821/ЗЗдоп - Жм = 6.68 ха - изцяло нова зона;
 851/ЗЗдоп - Жм = 4.03 ха - изцяло нова зона;
Земеделски земи с възможна промяна на предназначението за чисто производствени
нужди при развитие на миннодобивната дейност на Мини Марица Изток ЕАД на
територията на общината и в частност Рудник „Трояново-3“ на територията на землище
Главан:
 773/ЗЗдоп - Пч = 111.28 ха - изцяло нова зона;
Горски територии
Горските територии запазват площта си.
Землище на с. Искрица
Урбанизирани територии
Жилищните територии на село Искрица не се променят:
 1/Жм = 54.65 ха - без промяна на площта;
 Територии с устройствен режим за чисто производствени нужди :
 264/Пч = 345.29 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +6.94 ха - за
развитието на миннодобивната дейност на Рудник „Трояново-1“ на Мини
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Марица Изток ЕАД на територията на общината и в частност землището на с.
Искрица;
646/Пч = 90.61 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.58 ха – част
от насипище „Медникарово“, попадащо в землището на село Искрица
733/Пч = 43.32 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.13 ха - за
развитието на миннодобивната дейност на Рудник „Трояново-3“ на Мини
Марица Изток ЕАД на територията на общината и в частност землището на с.
Искрица;
734/Пч = 5.98 ха - без промяна на площта - за развитието на миннодобивната
дейност на Рудник „Трояново-3“ на Мини Марица Изток ЕАД на територията
на общината и в частност землището на с. Искрица;
736/Пч = 2.42 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.95 ха - за
развитието на миннодобивната дейност на Рудник „Трояново-3“ на Мини
Марица Изток ЕАД на територията на общината и в частност землището на с.
Искрица;

Територии с устройствен режим за предимно производствени нужди:
 440/Пп = 0.74 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.05 ха територии свързани с разработването на полезни изкопаеми;
 451/Пп = 9.09 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +4.4 ха –
обособяване на зона на съществуващите стопански дворове на селото –
североизточно от него;
 452/Пп = 0.43 ха - без промяна на площта – държавна частна собственост за
стопански дворове;
 577/Пп = 0.31 ха - без промяна на площта – държавна частна собственост за
стопански дворове;
Формират се следните територии с устройствен режим за озеленяване паркове и
градини и дейностите за които се използват са:
 337/Оз = 4.19 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +2.49 ха –
разширяване на съществуващото гробище на селото изток;
 576/Оз = 1.14 ха - без промяна на площта - за рекултивация на изведено от
експлоатация депо за битови отпадъци;
Територии за техническа инфраструктура
 700/Терени за техническа инфраструктура = 12.26 ха - увеличаване в
неурбанизирани територии +0.15 ха – за заливната зона на яз. Червена река и
прилежащите инженерни мрежи и обекти;
Земеделски територии
Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел
позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно строителство
се формира една зона със земеделски земи с допустима промяна на предназначението за
жилищно малоетажно строителство:
 578/ЗЗдоп - Жм = 3.69 ха - изцяло нова зона;
Земеделски земи с възможна промяна на предназначението за чисто производствени
нужди при развитие на миннодобивната дейност на Мини Марица Изток ЕАД на
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територията на общината и в частност Рудник „Трояново-3“ на територията на землище
Искрица:
 732/ЗЗдоп - Пч = 18.21 ха - изцяло нова зона в най-южната част на землището;
 735/ЗЗдоп - Пч = 11.56 ха - изцяло нова зона в най-южната част на землището;
Горски територии
Горските територии запазват площта си.
Землище на с. Медникарово
Урбанизирани територии
Жилищните територии на село Искрица не се променят. Формира се една
устройствена зона, за жилищно малоетажно строителство:
 1/Жм = 174.79 ха - без промяна на площта;
Обособяват се три предимно производствени зони на базата на съществуващи имоти
за складови дейности източно и западно от селото:
 1/Пп = 2.40 ха - без промяна на площта;
 2/Пп = 5.14 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +2.85 ха;
 3/Пп = 5.20 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +4.54 ха;
Територии с устройствен режим за чисто производствени нужди:
 263/Пч = 526.95 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +9.8 ха Рудник „Трояново-1“;
 330/Пч = 44.14 ха - без промяна на площта – промишлена площадка на Рудник
„Трояново-3“;
 335/Пч = 118.34 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +2.72 ха –
площадка на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД;
 336/Пч = 21.96 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +3.26 ха –
площадка на завод „Кнауф“;
 419/Пч = 4.00 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.6 ха –
формирана на базата на имот с одобрен ПУП (47603.11.3);
 430/Пч = 10.13 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +3.92 ха гумено лентов транспортьор (ГЛТ) от Рудник „Трояново-1“ до насипище
„Медникарово“
 571/Пч = 127.27 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +11.08 ха насипище „Медникарово“;
 694/Пч = 24.83 ха - изцяло нова зона - Рудник „Трояново-3“ и изграждане на
мрежи и съоръжения свързани с дейностите на минната дейност;
 731/Пч = 894.33 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +72.18 ха Рудник „Трояново-3“ и изграждане на мрежи и съоръжения свързани с
дейностите на минната дейност;
Територии с устройствен режим за предимно производствени нужди:
 425/Пп = 5.59 ха - без промяна на площта – за складови дейности и паркинг
на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД; с одобрен ПУП (47603.12.1;
47603.12.2; 47603.12.21; 47603.12.22; 47603.12.34; 47603.12.35);
 554/Пп = 42.42 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +14.92 ха – за
корекция на речното корито - задължение по ПУРБ - БДИБР
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Територии с устройствен режим за смесено многофункционална зона:
 568/Смф = 2.07 ха - без промяна на площта - обществено и делово обслужване
и паркинг ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД;
Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини:
 1/Оз = 1.78 ха - изцяло нова зона – за разполагане на спортен обект на селото
върху територия общинска публична собственост;
Територии с устройствен режим за озеленяване, паркове и градини:
 414/Оз = 8.51 ха - без промяна на площта – за рекултивация на изведено от
експлоатация площадка за минно добивна дейност;
 416/Оз = 47.61 ха - без промяна на площта – за рекултивация на изведено от
експлоатация площадка за минно добивна дейност;
 565/Оз = 11.09 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +4.97 ха –
разширяване на съществуващото гробище на селото на запад;
Основни обекти на техническата инфраструктура:
 333/Терени за техническа инфраструктура = 1.43 ха - без промяна на площта
– територии за водостопански и хидромелиоративни съоръжения;
 428/Терени за техническа инфраструктура = 4.74 ха - без промяна на площта
– за гумено лентов транспортьор (ГЛТ) от ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток
3“ АД до Насипище „Медникарово“;
Земеделски територии
Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел
позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно строителство
се формират две зони със земеделски земи с допустима промяна на предназначението за
жилищно малоетажно строителство:
 558/ЗЗдоп - Жм = 2.32 ха - изцяло нова зона - северозападно;
 560/ЗЗдоп - Жм = 4.44 ха - изцяло нова зона - северозападно;
Горски територии
Горските територии запазват площта си.
Землище на с. Мусачево
Урбанизирани територии
Жилищните територии на селото се разширяват на изток с присъединяването на
имоти в близост до речното корито и се включват в строителните граници:
 1/Жм = 71.75 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.12 ха;
Производствените територии се обособяват в зона предимно производствени
дейности и се присъединяват към строителните граници на селото:
 1/Пп = 4.58 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +2.27 ха;
Разширява се съществуващото гробище на селото на запад и се включва в
строителните граници на селото:
 1/Оз = 0.31 ха - изцяло нова зона;
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Земеделски територии
Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел
позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно строителство
се формира една зона със земеделски земи с допустима промяна на предназначението за
жилищно малоетажно строителство:
 676/ЗЗдоп - Жм = 6.81 ха - изцяло нова зона;
Горски територии
Горските територии запазват площта си.
Землище на с. Мъдрец
Урбанизирани територии
Жилищните територии на село Мъдрец не се променят. Формира се една
устройствена зона, за жилищно малоетажно строителство:
 1/Жм = 150.15 ха - без промяна на площта;
Обособява се една предимно производствена зона на базата на съществуващи имоти
за складови дейности на селското стопанство източно от селото и се включва в
строителните граници:
 1/Пп = 4.2 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.98 ха;
Територии с устройствен режим за чисто производствени нужди:
 267/Пч = 183.44 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +15.79 ха –
съществуваща зона с одобрен ПУП на Рудник „Трояново-1“
 268/Пч = 47.03 ха - изцяло нова зона с ПУП в процедура на одобрение за
Рудник „Трояново-1“. Зоната обхваща частично горски територии от имот
49535.239.1 с обща площ от 7.30 ха;
Територии с устройствен режим за предимно производствени нужди:
 341/Пп = 1.04 ха - без промяна на площта – стопански дворове държавна
частна собственост;
 465/Пп = 1.47 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.36 ха –
стопански дворове държавна частна собственост;
 594/Пп = 1.00 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.25 ха –
стопански дворове държавна частна собственост;
 602/Пп = 0.92 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.43 ха –
стопански дворове държавна частна собственост;
Формира се една смесено многофункционална устройствена зона западно от
населеното място. Зоната е пресечната точка на два пътя от републиканската пътна мрежа
второкласен път II-55 и третокласен III-5504:
 1/Смф = 4.00 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +3.13 ха –
формира се на базата на имот с одобрен ПУП за имот 49535.0.654 и наличие
на стопански дворове - държавна частна собственост;
Територии с устройствен режим за курорт и допълващите го дейности:
 355/Ок = 0.45 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.42 ха –
формира се от две хижи и прилежащите им имоти;
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Система озеленяване се развива чрез ситуиране на гробищните паркове и
ситуиране на спортни терени;
585/Оз = 1.52 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.6 ха –
съществуващото гробище се разширява на запад;
654/Оз = 0.52 ха - без промяна на площта на второто съществуващо гробище
в близост до язовира;
655/Оз = 3.89 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.55 ха –
източно от селото;

Основни обекти на техническата инфраструктура:
 657/Терени за техническа инфраструктура = 1.64 ха - без промяна на площта
– за водостопански обекти и водоизточник на ВиК оператор;
Земеделски територии
Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел
позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно строителство
се формира една зона със земеделски земи с допустима промяна на предназначението за
жилищно малоетажно строителство:
 468/ЗЗдоп - Жм = 27.30 ха - изцяло нова зона североизточно;
Горски територии
Горските територии намаляват площта си с разработването на Рудник „Трояново-1“
с обща площ от 7.30 ха и обособяване на зона за туристически хижи с 0.17 ха.
Землище на с. Обручище
Урбанизирани територии
Жилищните територии на село Обручище се разширяват южно и западно с
включването в регулация на имоти със сменено предназначение за жилищни функции за
формиране компактни зони за жилищно малоетажно строителство:
 1/Жм = 8.47 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +7.82 ха –
формиране на зона в най-западната част на селото;
 2/Жм = 7.28 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +6.85 ха –
формиране на зона в западната част на селото;
 3/Жм = 154.06 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.07 ха –
северната част от селото;
 4/Жм = 132.14 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +2.69 ха –
южната част от селото с разширяване на запад и югоизток;
 5/Жм = 9.02 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +5.36 ха –
формиране на зона в най-южната част на селото;
Устройствена зона за чисто производствени нужди:
 1/Пч = 3.76 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.96 ха – формира
се в най-западната чат от селото и се характеризира с обекти за поддръжка и
експлоатация на язовира и довеждаща инфраструктура за ТЕЦ „ЕЙ и ЕС
Марица Изток 1“ ЕООД
Територии с устройствен режим за чисто производствени нужди:
 155/Пч = 14.85 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.03 ха;
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161/Пч = 118.38 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +22.92 ха, за
транспортно комуникационни обекти обслужващите минната дейности и
ТЕЦ-овете обекти, инженерни мрежи, включително депо и площадка за
третиране на строителни отпадъци и площадка за растителни отпадъци и
площадка за претоварване на битови отпадъци към регионално депо;
205/Пч = 48.13 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +5.8 ха –
прилежащи територии на ТЕЦ включващ имоти с предназначение за
производство на електроенергия, включително и имот с одобрен ПУП за
завод за гипсови плоскости (53134.1.129).
214/Пч = 287.47 ха - без промяна на площта - Рудник „Трояново-1“;
251/Пч = 28.59 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.92 ха – за
съществуващ гумено лентов транспортьор и сгуроотвал на ТЕЦ „ЕЙ и ЕС
Марица Изток 1“ ЕООД;
252/Пч = 57.28 ха - без промяна на площта за съществуващите площадки на
ТЕЦ „ЕЙ и ЕС Марица Изток 1“ ЕООД и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД;
253/Пч = 87.20 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +9.6 ха – за
площадка на изградената брикетна фабрика на „Брикел“ ЕАД;
262/Пч = 1.49 ха - без промяна на площта - Рудник „Трояново-1“;
309/Пч = 5.04 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.76 ха –
основно от имоти свързани с производство на електроенергия;
329/Пч = 7.64 ха - без промяна на площта - Рудник „Трояново-1“;
685/Пч = 756.06 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +15.81 ха за
сгуроотвал, гумено лентов транспортьор (ГЛТ), административна сграда и
депо на ТЕЦ „ЕЙ и ЕС Марица Изток 1“ ЕООД;
792/Пч = 756.76 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +3.22 ха за
Рудник „Трояново-3“ с влязъл в сила СПУП;

Територии с устройствен режим за предимно производствени нужди:
 163/Пп = 0.28 ха - без промяна на площта – терен за производство на
електроенергия;
 206/Пп = 8.10 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +7.7 ха – за
фотоволтаична инсталация с одобрен ПУП за имот 53134.21.12;
 310/Пп = 15.07 ха - без промяна на площта – за производство на
електроенергия;
 311/Пп = 1.96 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.74 ха –
складова база;
 536/Пп = 13.57 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +2.03 ха – за
стопански дворове на с. Обручище;
Развитието на зелената система на с. Обручище се състои в:
 1/Оз = 8.19 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +5.62 ха –
разширяване на съществуващото гробище за изток и включването в
строителните граници на населеното място;
 317/Оз = 0.17 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.02 ха - за
рекултивация на изведено от експлоатация депо за битови отпадъци;
 532/Оз = 2.11 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.00 ха –
разширяване на съществуващо гробище на изток в имот публична общинска
собственост;
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Основни обекти на техническата инфраструктура:
 203/Терени за техническа инфраструктура = 2.25 ха - увеличаване в
неурбанизирани територии +0.09 ха – за укрепване на речни корита на река
Сазлийка;
 406/Терени за техническа инфраструктура = 9.90 ха - увеличаване в
неурбанизирани територии +7.59 ха – за обекти собственост на НЕК ЕАД –
канал открит р. Соколица, път водохващане на р. Соколица, кантон р.
Соколица;
 528/Терени за техническа инфраструктура = 26.91 ха - увеличаване в
неурбанизирани територии +18.97 ха – за контрадига, преливник и канал
собственост на НЕК ЕАД за яз. Розов Кладенец;
 549/Терени за техническа инфраструктура = 22.27 ха - увеличаване в
неурбанизирани територии +21.57 ха - за корекция на речното корито на р.
Соколица в изпълнение на задължение по ПУРБ – БДИБР;
Земеделски територии
Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел
позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно строителство
се формират четири зони със земеделски земи с допустима промяна на предназначението
за жилищно малоетажно строителство:
 408/ЗЗдоп - Жм = 5.80 ха - изцяло нова зона - източно;
 409/ЗЗдоп - Жм = 20.71 ха - изцяло нова зона - североизточно;
 410/ЗЗдоп - Жм = 16.22 ха - изцяло нова зона - североизточно;
 544/ЗЗдоп - Жм = 6.45 ха - изцяло нова зона - южно;
Земеделски земи с възможна промяна на предназначението за чисто производствени
нужди при развитие на миннодобивната дейност на Мини Марица Изток ЕАД на
територията на общината и в частност Рудник „Трояново-Север“ и за територии с вече
изградена инфраструктура, автомобилен и ЖП транспорт:
 109/ЗЗдоп - Пч = 114.37 ха - изцяло нова зона – проектен Рудник „ТрояновоСевер“ за далеко перспективното развитие на Мини Марица Изток ЕАД
 208/ЗЗдоп - Пч = 19.75 ха - изцяло нова зона – поради инициирани дейности
по ситуиране на обекти от първостепенно значение за общината и ситуиране
на бъдещи инвестиционни намерения;
 209/ЗЗдоп - Пч = 16.03 ха - изцяло нова зона – поради инициирани дейности
по ситуиране на обекти от първостепенно значение за общината и ситуиране
на бъдещи инвестиционни намерения;
 318/ЗЗдоп - Пч = 26.33 ха - изцяло нова зона;
Горски територии
Горските територии намаляват площта си с разработването на Рудник „Трояново-3“
с обща площ от 3.22ха, част от имот 53134.258.1, за които има влязъл в сила СПУП и при
обособяването на зона 253/Пч намаляват с 0,95 ха.
Землище на с. Помощник
Урбанизирани територии
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Жилищните територии на селото се разширяват южно и северно с включването в
регулация на имоти със сменено предназначение за жилищни функции за формиране
компактни зони за жилищно малоетажно строителство:
 1/Жм = 8.19 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +4.05 ха;
 2/Жм = 67.06 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +6.66 ха;
Обособява се една предимно производствена зона на базата на съществуващи имоти
за складови дейности на селското стопанство западно от селото и се включва в строителните
граници:
 1/Пп = 23.81 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +17.72 ха;
Територии с устройствен режим за чисто производствени нужди:
 830/Пч = 393.14 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.13 ха – за
развитието на Рудник „Трояново-3“ в землището на селото, за който има
влязъл в сила СПУП;
Развитието на зелената система в землището на селото се състои в:
 1/Оз = 1.61 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.12 ха – за
спортен терен със съществуващо футболно игрище, което се присъединява
към строителните граници на населеното място;
 866/Оз = 1.28 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.46 ха –
разширява се съществуващото гробище на селото на изток;
Земеделски територии
Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи;
Горски територии
Горските територии намаляват с отреждане на имоти за техническа инфраструктура
на електропроводи с 0.08 ха;
Землище на с. Разделна
Урбанизирани територии
Жилищните територии на селото не се променят:
 1/Жм = 149.37 ха - без промяна;
Обособява се една предимно производствена зона на базата на съществуващи имоти
за складови дейности на селското стопанство западно от селото и се включва в строителните
граници:
 1/Пп = 10.33 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +9.72 ха;
Развитието на зелената система в землището на селото се състои в;
 1/Оз = 1.71 ха - изцяло нова зона - разширяване на съществуващото гробище
на запад и присъединяване към строителните граници на населеното място
 112/Оз = 0.96 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.76 ха –
обособяване спортен и рекултивация на излязло от експлоатация депо за
битови отпадъци;
Земеделски територии
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Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел
позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно строителство
се формират четири зони със земеделски земи с допустима промяна на предназначението
за жилищно малоетажно строителство:
 111/ЗЗдоп - Жм = 6.93 ха - изцяло нова зона;
Горски територии
Горските територии не променят площта си.
1.1.4. Прогноза за развитие на зелената система
В прогнозата за развитие на зелената система на Община Гълъбово се решават три
от най-важните проблеми за развитието на населените места:
 обособяване на спортни зони,
 увеличаване на гробищните паркове и
 рекултивация на закрити депа за битови отпадъци, мини и кариери с изтичаща
концесия в прогнозния срок на настоящата разработка или с изчерпани
запаси.
Във всички население места, където това е възможно се разширяват гробищните
паркове въпреки, че всички те отговарят на минималните изисквания за площ на жител от
населеното място по Наредба 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони. Мотивацията за развитие на този вид територии е
както следва – застаряване на населението, висок отрицателен механичен прираст, но в
крайна сметка погребване на хората по родните им населени места, необходимост от
разграничаване на парковете по вероизповедание и неуредени права на собственост.
Таблица 1.1.4-1: Списък на имоти попадащи в нови зони за озеленяване в Община
Гълъбово
Землище

Територии с общо
предназначение

Имот по
КВС

Част
от
имот

Площ
имот
(ха)

Вид на
териториите

Номер
на зона

18280.0.290

NO

0.90

ЗЗдоп - Оз

249

18280.0.373

NO

2.87

Оз

521

гр. ГЪЛЪБОВО

Необработваеми земи
Комунално
обслужване и
стопанство
Спорт и атракции

18280.0.713

NO

1.50

Оз

678

гр. ГЪЛЪБОВО

Необработваеми земи

18280.0.715

NO

0.12

Оз

678

гр. ГЪЛЪБОВО

18280.0.723

YES

0.45

Оз

395

18280.0.792

NO

3.50

Оз

395

18280.0.869

NO

3.33

Оз

503

гр. ГЪЛЪБОВО

Необработваеми земи
Озеленяване, паркове
и градини
Озеленяване, паркове
и градини
Необработваеми земи

18280.0.909

NO

0.94

Оз

506

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.1

NO

0.85

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.2

NO

0.60

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.3

NO

0.40

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.4

NO

0.40

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.6

NO

0.70

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО
гр. ГЪЛЪБОВО

гр. ГЪЛЪБОВО
гр. ГЪЛЪБОВО
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гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.7

NO

0.70

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.8

NO

0.80

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.9

NO

1.43

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.10

NO

0.50

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.11

NO

0.55

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.12

NO

0.37

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.13

NO

0.35

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.15

NO

1.50

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.16

NO

0.50

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.17

NO

0.15

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.18

NO

0.80

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.19

NO

0.45

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.20

NO

0.53

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.21

NO

0.53

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.22

NO

0.53

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.23

NO

0.95

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.24

NO

0.95

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.1

NO

0.20

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.2

NO

0.10

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.3

NO

0.30

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.4

NO

0.34

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.5

NO

0.12

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.6

NO

0.10

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.7

NO

0.10

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.8

NO

0.15

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.9

NO

0.30

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.10

NO

0.18

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.11

NO

0.15

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.12

NO

0.30

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.13

NO

1.42

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.14

NO

0.25

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.15

NO

0.50

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.16

NO

0.50

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.17

NO

0.40

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.18

NO

0.52

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.1

NO

0.50

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.2

NO

0.50

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.3

NO

0.30

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.4

NO

0.21

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.5

NO

1.00

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.6

NO

1.53

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.7

NO

0.53

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.8

NO

0.87

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.9

NO

0.52

ЗЗдоп - Оз

249
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гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.10

NO

0.57

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.11

NO

0.35

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.12

NO

0.30

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.13

NO

1.37

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.14

NO

0.43

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.15

NO

0.80

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.16

NO

0.84

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.17

NO

0.60

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.18

NO

0.40

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.19

NO

0.20

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.20

NO

0.20

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.21

NO

0.20

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.22

NO

0.15

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.23

NO

0.32

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.24

NO

0.45

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.25

NO

0.20

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Необработваеми земи

18280.213.23

NO

1.91

Оз

503

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.216.10

NO

0.80

Оз

508

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.216.11

NO

0.87

Оз

508

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.227.7

NO

0.10

Оз

395

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.227.8

NO

0.10

Оз

395

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.227.9

NO

0.90

Оз

395

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.227.10

NO

0.79

Оз

395

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.228.32

NO

3.91

Оз

395

гр. ГЪЛЪБОВО

18280.281.4

NO

0.81

Оз

503

00552.0.204

NO

0.10

Оз

1/Оз

00552.0.433

NO

0.38

Оз

55

00552.0.444

NO

0.06

Оз

93

00552.0.445

NO

0.20

Оз

95

10416.0.82

NO

2.02

Оз

63

10416.0.110

NO

1.16

Оз

81

14951.0.88

NO

0.08

Оз

742

14951.0.125

NO

0.41

Оз

777

с. ГЛАВАН

Горски територии
Озеленяване, паркове
и градини
Необработваеми земи
Комунално
обслужване и
стопанство
Комунално
обслужване и
стопанство
Озеленяване, паркове
и градини
Необработваеми земи
Производствени
дейности
Производствени
дейности
Необработваеми земи

14951.0.574

NO

0.10

Оз

2/Оз

с. ГЛАВАН

Необработваеми земи

14951.0.575

NO

0.68

Оз

2/Оз

с. ГЛАВАН

Необработваеми земи

14951.0.576

YES

0.54

Оз

2/Оз

с. ГЛАВАН

Необработваеми земи
Озеленяване, паркове
и градини
Озеленяване, паркове
и градини
Необработваеми земи

14951.0.577

YES

0.35

Оз

2/Оз

14951.0.578

NO

2.33

Оз

2/Оз

14951.1.35

NO

0.95

Оз

1/Оз

14951.1.36

NO

0.04

Оз

1/Оз

с. АПРИЛОВО
с. АПРИЛОВО
с. АПРИЛОВО
с. АПРИЛОВО
с. ВЕЛИКОВО
с. ВЕЛИКОВО
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН

с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
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с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ГЛАВАН
с. ИСКРИЦА
с. ИСКРИЦА
с. ИСКРИЦА
с. ИСКРИЦА
с.
МЕДНИКАРОВО

Необработваеми земи
Комунално
обслужване и
стопанство
Комунално
обслужване и
стопанство
Комунално
обслужване и
стопанство
Комунално
обслужване и
стопанство
Комунално
обслужване и
стопанство
Комунално
обслужване и
стопанство
Комунално
обслужване и
стопанство
Комунално
обслужване и
стопанство
Комунално
обслужване и
стопанство
Комунално
обслужване и
стопанство
Комунално
обслужване и
стопанство
Комунално
обслужване и
стопанство
Комунално
обслужване и
стопанство
Комунално
обслужване и
стопанство
Комунално
обслужване и
стопанство
Комунално
обслужване и
стопанство
Необработваеми земи
Комунално
обслужване и
стопанство
Необработваеми земи
Озеленяване, паркове
и градини
Необработваеми земи
Комунално
обслужване и
стопанство
Необработваеми земи

14951.1.37

YES

0.07

Оз

1/Оз

14951.1.446

NO

0.86

Оз

807

14951.1.461

NO

0.42

Оз

824

14951.1.478

NO

0.01

Оз

823

14951.1.479

NO

0.01

Оз

823

14951.1.480

NO

0.01

Оз

823

14951.1.481

NO

0.04

Оз

823

14951.1.482

NO

0.01

Оз

823

14951.1.483

NO

0.04

Оз

823

14951.1.484

NO

0.02

Оз

823

14951.1.485

NO

0.03

Оз

823

14951.1.608

NO

0.07

Оз

853

14951.1.609

NO

0.01

Оз

853

14951.1.867

NO

0.01

Оз

891

14951.1.876

NO

0.01

Оз

852

14951.1.877

NO

0.01

Оз

852

14951.1.878

NO

0.01

Оз

852

14951.2.50

NO

0.75

Оз

1/Оз

14951.2.308

NO

0.02

Оз

892

32857.0.96

NO

0.21

Оз

337

32857.0.100

NO

1.70

Оз

337

32857.0.101

NO

2.28

Оз

337

32857.0.299

NO

1.14

Оз

576

47603.0.173

NO

4.97

Оз

565
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с.
МЕДНИКАРОВО
с.
МЕДНИКАРОВО
с.
МЕДНИКАРОВО
с.
МЕДНИКАРОВО
с.
МЕДНИКАРОВО
с. МУСАЧЕВО

Озеленяване, паркове
и градини
Озеленяване, паркове
и градини

с. МУСАЧЕВО

47603.0.174

NO

3.09

Оз

565

47603.0.175

NO

3.02

Оз

565

47603.0.327

NO

1.78

Оз

1/Оз

47603.0.451

NO

47.61

Оз

416

47603.0.467

NO

8.51

Оз

414

49391.6.7

NO

0.29

Оз

1/Оз

Земеделски територии

49391.6.8

NO

0.02

Оз

1/Оз

с. МЪДРЕЦ

Необработваеми земи

49535.0.407

NO

0.04

Оз

655

с. МЪДРЕЦ

Спорт и атракции

49535.0.409

NO

2.34

Оз

655

с. МЪДРЕЦ

49535.0.412

NO

0.17

Оз

655

49535.0.522

NO

0.52

Оз

654

49535.0.647

NO

0.92

Оз

585

с. МЪДРЕЦ

Земеделски територии
Озеленяване, паркове
и градини
Озеленяване, паркове
и градини
Земеделски територии

49535.105.1

NO

1.33

Оз

655

с. МЪДРЕЦ

Необработваеми земи

49535.119.14

NO

0.28

Оз

585

с. МЪДРЕЦ

49535.119.31

NO

0.32

Оз

585

53134.0.104

NO

0.16

Оз

317

53134.0.161

NO

2.58

Оз

1/Оз

53134.0.570

NO

1.11

Оз

532

с. ОБРУЧИЩЕ

Земеделски територии
Комунално
обслужване и
стопанство
Озеленяване, паркове
и градини
Озеленяване, паркове
и градини
Необработваеми земи

53134.0.986

NO

1.00

Оз

532

с. ОБРУЧИЩЕ

Необработваеми земи

53134.1.779

NO

0.02

Оз

317

с. ОБРУЧИЩЕ

Земеделски територии

53134.130.2

NO

5.62

Оз

1/Оз

с. ПОМОЩНИК

Необработваеми земи
Озеленяване, паркове
и градини
Спорт и атракции

57515.16.8

NO

0.46

Оз

866

57515.16.9

NO

0.82

Оз

866

57515.31.38

NO

1.49

Оз

1/Оз

57515.31.90

NO

0.12

Оз

1/Оз

61755.0.207

NO

0.20

Оз

112

с. РАЗДЕЛНА

Земеделски територии
Комунално
обслужване и
стопанство
Земеделски територии

61755.12.1

NO

0.51

Оз

1/Оз

с. РАЗДЕЛНА

Земеделски територии

61755.12.2

NO

0.51

Оз

1/Оз

с. РАЗДЕЛНА

Земеделски територии

61755.12.3

NO

0.69

Оз

1/Оз

с. РАЗДЕЛНА

Необработваеми земи

61755.36.7

NO

0.76

Оз

112

с. МЪДРЕЦ
с. МЪДРЕЦ

с. ОБРУЧИЩЕ
с. ОБРУЧИЩЕ
с. ОБРУЧИЩЕ

с. ПОМОЩНИК
с. ПОМОЩНИК
с. ПОМОЩНИК
с. РАЗДЕЛНА

Необработваеми земи
Производствени
дейности
Производствени
дейности
Земеделски територии

Източник: КВС и ГИС база данни на ОУПО
1.1.5. Рекултивация на нарушени терени
Необходимостта от рекултивация е мотивирана от съществуването на територии за
депа за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията за подобен тип дейност и
необходимостта от намаляване на вредните екологични последствия за околната среда и
прилежащите водостопански обекти.
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1.1.6. Развитие на инфраструктурата
Транспорт и комуникации
Не се планира изграждането на нови транспортни връзки между отделните населени
места в общината. Необходимо е реконструкцията на редица пътни отсечки с цел
подобряването на тяхното състояние.
Таблица 1.1.6-1: Прогноза за подобряване на транспортна мрежа в общината
55

№

II-55

Име

Дължина (км)
21.900

АПИ ОПУ

Поддържане

Необходими мерки
Реконструкция

Дължина (км)
9,500

5031

III-5031

13.300

АПИ ОПУ

Реконструкция

11,600

5504

III-5504

15.700

АПИ ОПУ

Реконструкция

15,700

5505

III-5505

3.150

АПИ ОПУ

Реконструкция

3,150

1041

SZR-1041

5.601

Община Гълъбово

Реконструкция

5.601

2040

SZR-2040

5.183

Община Гълъбово

Реконструкция

5.183

3226

HKV-3226

3.105

Община Гълъбово

Реконструкция

3.105

При далеко перспективното развитие на „Мини Марица Изток“ ЕАД към 2050
година се предвижда корекция на речното корито на река Сазлийка и отклоняване на
настоящите железопътно трасе и автомобилно трасе на републикански път III-554.
1.1.7. Електроснабдяване и съобщения
Перспективното развитие на ел. консумацията може да бъде прогнозирано съобразно
особеностите на селищната система, а именно за:
 туризъм;
 вилни зони;
 рекреационни зони;
 транспортни и логистични услуги;
 селско стопанство;
 животновъдство;
 горско стопанство;
 производствени дейности, био производство;
В групата на комунално-битовите товари се включват:
 Битови потребители в жилищни сгради, вилни сгради, ваканционни зони;
 Комунални потребители-външно осветление, обществени сгради, комунални
предприятия, производство, водоснабдяване и канализация.
Консумацията на ел. енергия за комунално-битови нужди се определя в процент от
общата комунално-битова електроконсумация, когато не са известни доказателни
комунални потребители.
На база направената прогноза се предвиждат:
 Прогнозни нови трафопостове по населени места
Таблица 1.1.7-1: Прогнозни нови трафопостове по населени места
№

Населено място

1

с. Априлово

Бр. ТП

Нова инст. тр. мощност, MVA

2

1,454
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2

с. Великово

2

1.44

3

с. Главан

28

28,895

4

гр. Гълъбово

20

20,25

5

с. Искрица

4

3,76

6

с. Медникарово

8

8,04

7

с. Мъдрец

6

5,904

8

с. Обручище

17

16,78

9

с. Помощник

5

4,59

10

с. Разделна

-

-

11

с. Мусачево

1

0.182

Общо: 93

Общо: 91,295

Източник: Проектни предвиждания
Прогнозни подстанции 110/20 КВ
Съществуващите подстанции имат техническа възможност за обезпечаване на
територията с ел. енергия, поради което не се налага при тези прогнози монтаж на нови
трансформаторни мощности.
1.1.8. Водоснабдяване и канализация
Водоснабдяване
Бъдещото прогнозно развитие на водоснабдителната инфраструктура на община
Гълъбово може да се систематизира въз основа на следните принципни постановки:
 Бъдещи инвестиционни проекти за рехабилитация и разширение на ВиК
мрежата /информацията е от сайта на Община Гълъбово, раздел „Обществени
поръчки”/. Приоритетна ос 1: Води:
 Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и рехабилитация на
канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа, гр.
Гълъбово Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 33 840
592,00 лв. Конкретни цели: Да се изгради ПСОВ за 12900 е. ж със
съпътстваща инфраструктура, 100 % изграденост на канализационната мрежа
на територията на гр. Гълъбово, изцяло рехабилитирана водоснабдителна
мрежа – 40% намалени загуби. Вече е приключила работата по изготвянето
на инвестиционния проект.
 Проект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на село Главан, Община
Гълъбово"
 Проект: „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект по
всички части за обект: Ремонт и реконструкция на съществуваща
водопроводна мрежа на село Априлово, Община Гълъбово
 Проект: „Проектантски услуги, свързани с подготовката на инвестиционен
проект за обект: „Реконструкция на водоснабдителната система на с.
Обручище – Община Гълъбово”
 По данни на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3″ по-долу е представен
списък на предоставените документи за ПУП-ПП за обекти извън
територията на основна площадка на Електроцентралата, както следва:
 Водопровод за добавъчна вода от язовир "Розов кладенец" до ТЕЦ "Контур
Глобал Марица Изток 3" в землищата на село Обручище и село Медникарово.
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Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал "Искрица"
към ПСИВ и укрепване на бреговете на река "Соколица" - ЛОТ 1.
Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал "Искрица"
към ПСИВ и укрепване на бреговете на река "Соколица" - ЛОТ 2.
Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал "Искрица"
до ревизионна шахта в близост до път за Кнауф - ЛОТ 3.
Тръбопровод за сурова вода ф420 и ф319 от ПС "Соколица" до язовир
"Червена река" и от Сгуроотвал "Искрица" до ТЕЦ "Контур Глобал Марица
Изток 3" в землището на село Медникарово и село Искрица
Рибен проход на съществуващо водохващане на река "Соколица".

Канализация
По данни на МОСВ през 2014 година е приключил проект „Пречиствателна станция
за отпадни води, доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация
на водопроводна мрежа, гр. Гълъбово“ с регистрационен номер DIR-51011119-22-54 на
стойност 33 840 592,00 лв. безвъзмездна финансова помощ на бенефициент Община
Гълъбово.
С реализирането на проект „Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане
и рехабилитация на канализационната мрежа в гр. Гълъбово“ по договор № DIR51011119СО23/17.02.2012г. между община Гълъбово и Министерството на околната среда
и водите на стойност 33 840 592 лв., финансиран по ОП „Околна среда“ ще се реши
комплексно проблема за опазване на околната среда, ще се ограничи прякото изхвърляне
на непречистени води в реката, преминаваща през града. Отпадъчните води от
пречиствателната станция ще се пречистят до степен, съгласно изискванията на
Разрешителното за заустване, на Басейнова дирекция Пловдив. Получените в процеса на
пречистването на отпадъчните води твърди отпадъци ще се третират с оглед
предотвратяване на замърсяването на въздух, вода и почва и възможност за
оползотворяването им.
1.1.9. Територии с особена териториално-устройствена защита
Това са територии, определени съгласно чл. 10, ал. (2) от ЗУТ.
1.1.9.1.Територии за природозащита
Включват се в баланса на територията към проекта за ОУПО като площта им остава
непроменена, а в графичната част на проекта за ОУПО се обозначават като територии за
природозащита с граници съобразно представените от АК данни.
На територията на община Гълъбово няма защитени територии, обявени по ЗЗТ.
Територията на община Гълъбово включва части от 4 защитени зони, обявени по реда на
ЗБР:
 BG0000427 „Река Овчарица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на
защитените зони с Решение № 122 от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/9.03.2007г.
Включва части от землищата на гр. Гълъбово и с. Обручище
 BG0000425 „Река Сазлийка“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на
защитените зони с Решение № 122 от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/9.03.2007г.
Включва части от землищата на гр. Гълъбово и с. Обручище
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BG0000440„Река Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на
защитените зони с Решение № 122 от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/9.03.2007г.
Включва части от землищата на с. Искрица, с. Медникарово, с. Мъдрец и с.
Обручище
BG0002073 BG0002022 „Язовир Розов кладенец“ по Директива
2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици, обявена със заповед РД 832 от
17.11.2008 на Министъра на ОСВ, публикувана в ДВ брой 108/2008 г.
Включва части от землищата на гр. Гълъбово и с. Обручище.

В проекта за ОУПО се означават границите на защитените зони, а участъците в които
се предвиждат корекции на речните корита в изпълнение на задължение по ПУРБ – БДИБР
се обозначават като Терени за техническа инфраструктура.
1.1.10. Територии за защита и опазване на културно-историческите ценности
Обособяват се в съответствие с цитираните нормативни и стратегически документи,
отнасящи се до културното наследство, общият устройствен план на общината предлага
условия за стимулиране опазване, валоризиране и капитализация на културноисторическото наследство на територията.
1.2. Алтернативи на проекта за ОУПО Гълъбово
При разработването на плана е предложен алтернативен вариант на проекта с
увеличение на територията на редица населени места (по-долу), но след съобразяване с
икономическите, екологични възможности на общината и демографските процеси, тези
решения се отхвърлят като алтернатива на проекта за ОУПО. Тези отхвърлени
алтернативни решения са както следва:
Землище на гр. Гълъбово
 247/ЗЗдоп северно - отпаднали поради риска от наводнения;
 389/ЗЗдоп южно – отпаднали поради риска от наводнения;
 512/ЗЗдоп южно – отпаднали поради риска от наводнения;
Землище на с. Априлово
 91/Оз – разширяване на гробището южно от селото в посочената зона бе
отхвърлено поради частната собственост на имоти, наличието на газопровод
в непосредствена близост;
Землище на с. Великово
 66/ЗЗдоп – отпаднало поради неподходящи релефни дадености и наличие на
важни водостопански обекти на ВиК оператора;
Землище на с. Главан
 849/Пп – отпаднала по неподходящ релеф и липса на икономическа
обоснованост;
Землище на с. Искрица
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451/Пп – отпаднало присъединяване на зоната в строителните граници на
селото поради риска от наводнения и отдалечеността с разделянето, чрез
речното корито;
574/ЗЗдоп западно – отпаднала поради риск от наводнения и голямата гъстота
на обекти на недвижимите културни ценности;

Землище на с. Медникарово
 557/ЗЗдоп - отпаднала поради липса на икономическа обоснованост;
 559/ЗЗдоп - отпаднала поради липса на икономическа обоснованост;
Землище на с. Мусачево
 722/Пп - отпаднала поради риска от наводнения и катастрофална вълна;
Землище на с. Мъдрец
 589/ЗЗдоп източно – отпаднало поради наличието на водоизточници на
селото;
 460/ЗЗдоп северно – отпаднало поради попадане в обсега на
селскостопанското летище северозападно от селото, както и поради риска от
наводнения и катастрофална вълна;
Землище на с. Обручище
 402/Жм - развитие на селището в западна посока се отхвърли поради високия
риск от наводнения, включително и катастрофална вълна от яз. Йовина река;
 404/Жм - развитие на селище в западна посока се отхвърля поради високия
риск от наводнения, включително и катастрофална вълна от яз. Йовина река;
 546/ЗЗдоп – развитието на селото в части от тази зона е отхвърлено поради,
непосредствената си близост с гробището и необходимостта от дистанция от
него;
Землище на с. Помощник
 866/ЗЗдоп – допълнителното развитие на селото в северна посока се отхвърля
поради разположението в дере и близостта с гробището на селото;
Землище на с. Разделна
 167/ЗЗдоп - допълнителното развитие на селото в източна посока, е
отхвърлено поради липса на икономическа целесъобразност;
Като нулева алтернатива се разглежда и оценя съществуващото състояние на
околната среда и здравно-хигиенните аспекти на територията на общината и неговото
развитие без прилагане на ОУПО (по опорен план – представен в Приложение към ДОСВ).
Същата предполага хаотичност в пространственото разположение на териториите с
жилищни, производствени и друг вид функции и елементите на техническата
инфраструктура, субективизъм в инвестиционните процеси, поради възможността при
действащ устройствен план това да се определя единствено от общинския съвет и
общинската администрация. Липсата на регламент за изграждане на необходимата за
селскостопанските производители материална база лишава голяма част от земеделските
стопани, който са преобладаващата част от населението на общината от възможности за
развитие, на основните в района селскостопански дейности, прилагане на добри практики
и достъп на програмите за подпомагане на селскостопанските производители от страна на
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Европейския съюз. Поддържането на нефункциониращите производствени площадки в
сегашния им размер при ограничаване на възможността за разполагане на сгради и
съоръжения за допълващи и спомагателни дейности или заделянето за тези дейности от
площта на земеделските земи или горите също е неприемливо.
По тези причини предложения вариант за проект на ОУПО е по-доброто решение и
по-щадящото околната среда, природните местообитания и местообитанията на
животинските видове, които са целеви за опазване в защитените зони обявени по реда на
ЗБР в границите на които попадат части от община Гълъбово.
1.3. Връзка на плана с други съотносими планове и програми
Мотивите за възлагане на задачата за изработване на ОУП на община Гълъбово са
необходимостта от създаване на законовите предпоставки за структуриране и
преструктуриране на територията, определяне на териториални приоритети за развитие,
изискванията на ЗУТ за устойчива териториално – устройствена основа за реализация на
инвестиционните програми и намерения на Общината и инвеститорите, които имат
интереси свързани с територията й, както и за цялостното подобряване на жизнената среда
с опазване и развитие на природните дадености и ресурси на територията.
Целите и приоритетите в развитието на Община Гълъбово, заложени в приетите и
действащи стратегически и планови документи налагат мобилизирането на целия местен
потенциал – човешки, инвестиционен, териториален за да може да се постигне търсеното
ускоряване на развитието на общината. Разширяването на урбанизираните територии се
обосновава с прилагането на по-високи стандарти за различните функционални системи и
устройствени среди. Наред с това идват възможностите и задълженията за опазване на
околната среда, възможностите за развитие на туризма (с акцент на спортния и културно –
историческия туризъм), възможностите за ефективно използване на природните ресурси,
възможностите за задоволяване на нуждите на бизнеса и др.
Същите следва да бъдат доказани и утвърдени с анализи и прогнози, свързани с
изработването на нов Общ устройствен план на общината.
Общият устройствен план на дадена община е стратегически документ от
регионално значение, а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни
предвиждания за развитие на територията на общината. Той свежда всички стратегически
документи от по-високо ниво на териториално ниво и фактически дава отражение на
прогнозите на тези документи върху развитието на територията на общината. Общия
устройствен план се явява ключов документ за постигане на устойчиво развитие на
общината.
В резултат на желаното постигане на устойчиво развитие и на съществените промени
настъпили в социално – икономическите условия през последните години, възниква
необходимост от прилагане на качествено нови принципи и практически подходи в
устройственото планиране, които следва да отчитат:
 качествено нови условия в развитието на различните видове среди нормативно – правна, икономическа, социална, информационна,
устройствена;
 равнопоставеност във формите на собственост;
 различни подходи при определяне цените на поземлените ресурси с
използване на пазарните критерии за търсенето и прилагането;
 възможности за инвестиционна инициатива и еднакви условия и баланс на
интересите на всички участници в устройствения процес.
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Необходимостта от наличието на актуални устройствени планове на населените
места и на териториални общности се обосновава и от редица изисквания, които са
заложени в условията за финансиране на конкретните проекти и програми по линия на
Националните оперативни програми и други финансови инструменти. Едно от основните
изисквания за ползване на ресурсите по финансовия инструмент JESSICA (Съвместно
европейско подпомагане за устойчиво развитие на градските ареали) – инициатива на
Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на
Европа и др. п. – е наличието на актуален общ устройствен план. Аналогични изисквания
съществуват и по отношение на проекти, свързани с градското развитие, финансирани по
Оперативна програма “Регионално развитие”.
Настоящия документ на ОУП на община Гълъбово се разработва за първи път в
обхвата на цялата община. При създаването на плана са взети предвид предвижданията на
редица стратегически и устройствени документи на по-високи административни нива или
разработени специално за нуждите на община Гълъбово. Тези документи са както следва:
Национална концепция за пространствено развитие 2013 - 2025г.
Националната концепция за пространствено развитие на Р. България, 2013 – 2025 г.
се разработва като част от проект „Програмиране на регионалното развитие за периода
2014-2020 г.”, финансиран от Операция 5.1: Програмиране, управление, мониторинг,
оценка и контрол, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г. Това е първият по рода си документ за устройство на
територията през последните три десетилетия, който обхваща цялата страна и се разработва
в условията на възстановена собственост върху земята и горите във всичките й форми,
увеличен брой участници в процеса на планиране и управление на територията, един подемократичен процес за вземане на решенияи членство на страната в Европейския съюз.
Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. е
средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и
опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено
ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната стратегия за
регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ в най-новото ни законодателство
и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено,
икономическо и социално развитие.
Най-съществената част на документа и връзката с изработването на ОУП на община
Гълъбово е трети раздел от него, посветен на Стратегията за пространствено развитие, която
разглежда последователно всички елементи на пространствения модел, свързани с
националното пространство – полицентричната урбанистична мрежа от градове-центрове,
урбанистичните оси на развитие, агломерационните ареали и развитието на съпътстващата
социална
инфраструктура,
7транспортната
и
техническата
инфраструктура,
териториалните проявления на секторните политики, природните и културни ценности и
възможностите за опазването им, териториите със специфични характеристики и
приоритетите за развитието им.
Регионален план за развитие на Югоизточен регион на планиране (ниво 2) 20142020г.
Връзката на Плана с Настоящият Регионален план на ЮИР е съобразен с Приоритет
3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния
потенциал” на НПР „България 2020” е пряко свързана с прилагането на политиката за
регионално развитие в районите от ниво 2 в страната - насочен към реализиране потенциала
на българските райони и превръщането им в привлекателно място за живеене и бизнес със
съхранена природа и уникални културни ценности и традиции.
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Една от основните задачи на Регионалния план е интегриране целите на Стратегия
„Европа 2020” и на „Националната програма за развитие България 2020” в политиката за
регионално развитие на Югоизточен район, отчитайки специфичните му характеристики и
потенциал за развитие, с оглед възможностите на района за принос към изпълнението на
националните цели.
Областна стратегия за развитие на област Стара Загора 2014-2020г.
Община Стара Загора, заедно с Казанлък и енергийният комплекс Раднево –
Гълъбово, формират почти 94% от приходите в областта. Отнесени към населението,
резултатите по този показател извеждат Раднево и Гълъбово на първите 2 места.
Общински план за развитие на община Гълъбово 2014-2020г.
Общинският план за развитие на Община Гълъбово за периода 2014-2020г. е
документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на територията
на общината, който се разработва в съответствие с предвижданията на Областната
стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2014-2020г.
Общинският план за развитие (ОПР) определя средносрочните цели и приоритети за
развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината, от
една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на
общинските планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за
развитие на периода до 2020г., от друга страна.
Общинският план за развитие на община Гълъбово като стратегически документ
обвързва сравнителните предимства за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия,
цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към повисок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие.
ОУП на община Гълъбово е свързан и неговата цел съвпада с целите и приоритети
за развитието на община Гълъбово, фокусират изпълнението на ОПР в четири основни
области:
 Социално-икономическото
развитие
и
повишаване
на
конкурентоспособността на общината;
 Състоянието на жизнената среда – природа, урбанизирана среда,
инфраструктури и разумно използване на ресурсите;
 Специфичните характеристики на общината, нейните страни с потенциал за
развитие – историческо, културно наследство, образователен център и
туристически потенциал;
 Доброто управление за развитие и пълноценно използване на потенциала.
Програма за управление на отпадъците 2010-2020 г.
Програмата за управление на отпадъците на община Гълъбово за периода 2016-2020
година е разработена в съответствие с чл. 52 на Закона за управление на отпадъците, 2012г.
и е в съответствие с „Методически указания за разработване на общински програми за
управление на отпадъците“, утвърдени със Заповед № АД-211/31.03.2015г. на Министъра
на околната среда и водите. Тя въвежда и изискване общината да разработва и изпълнява
програма за управление на отпадъците за територията си за период, който следва да съвпада
с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г.
Както е отбелязано в Стратегическия документ на МОСВ-НПУО 2014-2020г.,
разработен с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие на ЕС чрез
оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” Националният план за управление на
отпадъците (НПУО) има ключова роля за постигане на ефективно използване на ресурсите
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и устойчиво управление на отпадъците, тъй като анализите на съществуващата ситуация
показват, че в България съществува значителен потенциал за подобряване на
предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на ресурсите,
разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като същевременно бъдат
намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда.
Целта е намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци, чрез
решенията, които дава ОУП.
Краткосрочна програма за насърчаване на използването на възобновяеми
енергийни източници за периода 2017-2020
Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници и енергийна
ефективност са в основата на Стратегията за устойчиво развитие на ЕС. Устойчивото
развитие е фундаментална и всеобхватна цел на ЕС, насочена към непрекъснато
подобряване на качеството на живот на настоящите и бъдещите поколения чрез
ефективното използване на ресурси и не екологичния и социален иновационен потенциал
на икономиката. За да изпълни поетите задължения към Европейската общност и според
изискванията на Закона за енергийна ефективност всяка община е необходимо да изготви
планове и програми за енергийна ефективност.
Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
енергийни източници и биогорива на Община Гълъбово за периода 2017 – 2020 г. е
разработена в съответствие и с Националната енергийна стратегия на Република България
до 2020г. Програмата е съобразена с европейската политическа рамка в сферата на
енергийната ефективност, като решенията са насочени към конкретни проблеми на
българската енергетика. Целта на програмата е да се подпомогне справянето с един
мащабен проблем на локално ниво, като благодарение на синергичния ефект се подпомогне
развитието на вътрешния енергиен пазар и достигането на дългосрочни количествени цели.
Основните цели на страната са:
 20% намаляване на емисиите на парникови газове спрямо 1990 г.;
 20% дял на ВЕИ в общия енергиен микс;
 10% на енергия от възобновяеми източници в транспорта;
 Подобряване на енергийната ефективност с 20%.
Разработването на нова Краткосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Гълъбово е
необходимо, за да се повиши енергийната ефективност на общината и за да се отчете
напредъка и нуждата от допълнителни мерки и начини за справяне с глобалните проблеми:
климатичните проблеми, повишаване на енергийната ефективност и намаляване на големия
дял енергия, употребена в икономиката, ограничаване на енергийната зависимост на ЕС и
икономически растеж.
Два от основните приоритети в Енергийната стратегия са тясно обвързани с
електроенергията, произведена от възобновяеми източници. За целта трябва местните
ресурси в община Гълъбово да са максимално ефективно употребени. Всички видове
местни неизчерпаеми ресурси са анализирани и разработени. Общината като активен
участник в процеса има възможността да сподели добри практики с заинтересовани страни,
като подкрепи инициативи за повишаване енергийната независимост.
В следствие изпълнението на програмата се очакват следните два основни резултата:
 Опазване на околната среда чрез намаляване на емисиите от парникови газове
и замърсяването на въздуха.
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Финансов ефект: намаляване на изразходваните средства за енергия, както за
бита, така и за обществените сгради, промишлеността и др.

Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и
достигане на установените норми за вредни вещества 2014-2018г.
Съгласно изискванията на националното и европейско законодателство територията
на страната е разделена на шест района и агломерации (с население над 250 000 души) за
оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) и тяхната
категоризация в зависимост от степента на замърсяване. Със Заповед №РД-969/21.12.2013г.
на министъра на околната среда и водите за определяне на районите за оценка и управление
на КАВ и на зоните, в които са превишени нормите с допустимите отклонения, Община
Гълъбово е включена в район за оценка и управление на КАВ “Югоизточен” с код BG0006,
и е посочена като зона/териториална единица с превишаване нормите за показатели: серен
диоксид (SO2) и фини прахови частици (ФПЧ10) .
При изготвяне на списък с РОУКАВ от Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС), съгласувано с РИОСВ – Стара Загора, Община Гълъбово попада в обхвата на чл.
30, ал. 1, т. 1: „Райони, в които нивата на един или няколко замърсители превишават
установените норми и/или нормите плюс определени пределно допустими отклонения от
тях (включително в райони, в които е налице превишаване на установените норми за
съответните замърсители, в случаите, когато за последните не са определени допустими
отклонения) (Наредба №7, ДВ бр. 45 от 1999г.). въздух на община Гълъбово за периода
2019÷2023г., касае показателите за КАВ: Фини прахови частици до 10 μm (ФПЧ10) и серен
диоксид (SO2).
Разработката е съобразена с изискванията на чл. 27, ал. 1 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух (ЗЧАВ) и подзаконовата нормативна уредба:
 Наредба №7/1999г. за оценка и управление на качеството на атмосферния
въздух;
 Наредба №12/2010г. за норми за SO2, NO2, ФПЧ10, олово, бензен, въглероден
оксид и озон в атмосферния въздух;
 Наредба №14/1997г. за норми за пределно допустими концентрации на
вредни вещества в атмосферния въздух на населените места.
Актуализираната Програмата за качеството на атмосферния въздух на Община
Гълъбово е разработена в съответствие с “Инструкция за разработване на програми за
намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите
за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух”, утвърдена със Заповед №РД996/20.12.2001г. на Министъра на околната среда и водите, както и всички нормативни
актове, имащи отношение към разработката.
Основната цел, която трябва да бъде постигната чрез изпълнение на настоящата
актуализирана Програма е привеждането на качеството на атмосферния въздух на
територията на община Гълъбово, по отношение на съдържанието на вредни вещества в
него (SO2 и ФПЧ10) в съответствие с нормативната уредба по опазване на чистотата на
атмосферния въздух.
Програмата цели да планира постижими и ефективни мерки за намаляване на
замърсяването с едни от основните замърсители в България – Фини прахови частици
(ФПЧ10) и SO2.
Програма за управление на Община Гълъбово 2015 -2019г.
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Целта е: Подобряване на градската среда и превръщане на Гълъбово в привлекателно
място за живеене.
Принципи на управление - естетизация на междублоковите пространства,
осигуряване на благоприятна среда за отдих на възрастни граждани, деца и младежи,
подобряване на микроклимата чрез озеленяване и осветление на населените места.
Конкретни действия:
 Подобряване на градската среда, транспортната и информационната
достъпност
 Съхранение и разширяване на зелената система
 Изграждане на спортни площадки и други съоръжения в района на младежкия
комплекс и въвеждане на същия в експлоатация
 Частични ремонти и поддръжка на детски и спортни площадки
 Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с неравностойно
положение, в т.ч. улесняване на достъпа до обществени сгради
 Подпомагане на собствениците на панелни жилища и строените преди 1999
год., които отговарят на условията на НПЕЕ за кандидатстване за
безвъзмездна помощ. Осъществяване на съвместни действия по организация,
контрол и мониторинг на изпълнението.
 Усъвършенстване и подобряване системата на организирано събиране,
транспортиране и депониране на битовите отпадъци на територията на
общината
 Въвеждане в експлоатация на Претоварна станция – Гълъбово, като част от
проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в
регион Стара Загора“ с цел екологосъобразно обезвреждане и депониране на
количеството битови отпадъци, генерирани на територията на Община
Гълъбово
 Усъвършенстване модела на определяне на такса „Битови отпадъци“ в
зависимост от вида и обема на отпадъците, като се запази достигнатата
система на предоставяне на услугата – „качество на разумна цена“
 Доизграждане, поддържане и модернизиране на пътна и техническа
инфраструктура на общината.
Принципи на управление – Поддържане, разширяване и модернизация на местната
транспортна инфраструктура. Рационално ползване на водните ресурси, осигуряващо в
оптимална степен сегашните и бъдещи нужди на населението.
Конкретни действия:
 Реновиране и подобряване експлоатационното състояние на пътната
инфраструктура като дългосрочна инвестиция в икономическото развитие на
населените места в община Гълъбово.
 Подобряване на водоснабдяването в общината, доизграждане на
канализационната мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни
води.
 Осъществяване на координация по подготовка и реализация на проектите на
ВиК инфраструктурата, които се реализират с безвъзмездна помощ чрез
програми финансирани от ЕС и национални фондове.
 Контрол по поддържане в техническа изправност язовирните стени и
съоръженията към тях – общинска собственост.
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Системна работа за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици
от наводненията за човешкото здраве, околната среда и техническата
инфраструктура.

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 20162021г.
Съгласно изискванията на Директива 2000/60/ЕС - Рамкова Директива за водите
(РДВ), транспонирана в Закона за водите (ЗВ), Планът за управление на речните басейни
(ПУРБ) е основен инструмент за интегрирано управление на водите. Планът за управление
на водите в Източнобеломорски район се разработва от Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район” (БДИБР) съгласно изискването на чл. 155, ал. 1, т. 2 от ЗВ и
чл. 13 на РДВ
Целият ИБРпопада в Екорегион 7 - Източни Балкан и (EasternBalkan).В ИБР са
идентифицирани две категории повърхностни води– “река” и “езеро”.Къмкатегория „река”
се отнасят речните водни телаиязовирите , образувани чрез преграждане на река, която над
язовира формира самостоятелно водно тяло. Към категория „езеро” се отнасят естествените
езера и язовирите (водоемите), които са изкуствено създадени извън съществуващ водосбор
на река (изкуствени водни тела –ИВТ) или са разположени в началото на реките и над тях
не е обособено самостоятелно речно водно тяло.
Геоложката обстановка в ИБР предопределя формирането в района на всички
основни типове подземни води - пукнатинни, карстови (карстово-пукнатинни) и порови. В
ИБР са определени 41 подземни водни тела въз основа на следните критерии:
местоположение, граници и площ на подземните водни тела; геоложки особености и
възраст, тип на водоносния хоризонт и степен на водообилност, групирани в 6 водоносни
хоризонта: неоген-кватернер, неоген, палеоген-неоген, креда, триас и протерозой.
Значим проблем в ИБР е наличието на прегради в реките, още наричани
миграционни бариери (прегради), които нарушават непрекъснатостта на реката.
Съществуват естествени миграционни бариери (напр. водопади), както и такива от
антропогенен характер – язовирни стени, речни водохващания (за гравитачно или помпено
водоснабдяване) за ВЕЦ, напояване, ПБВ и промишлено водоснабдяване (баражи, бентове,
язове), хидравлични прагове, бродове, водостоци, дюкери, и др. Проблемът при тях е, че е
възможно да предизвикат следните въздействия върху водите и екосистемите, свързани с
тях:○пренос на седименти отгоре надолу по течението на реката (основно при язовирите)
и○ възпрепятстване на миграцията на рибите отдолу нагоре по течението на реката на водни
организми.По отношение натиска от преградите в реките /непрекъснатостта на рекитеса
оценени 62 бр. участъци от 50 реки. От тях 20 участъка са със значим натиск, 27 са с умерен
натиск, 9 - с незначителен натиск и за 6 участъкалипсват данни за извършване на оценката.
Засегнати са 113 водни тела категория „реки”, от тях 28 повърхностни водни тела са със
значим натиск, 53 - с умерен натиск и 26 -с незначителен натиск. За 6 водни тела липсват
данни.
Зоните за защита на водите(ЗЗВ)са със специална защита съгласно Рамковата
директива по водите. Те включват територии, определени по други директиви, както и зони
по чл.6, чл. 7 и Приложение ІV на РДВ. РДВ определя типоветезони за защита на водите, за
които сеизготв ярегистър. В таблицата по-долу са представени типовете зони за защита на
водите и колко от тях са определени за ИБР.
 Тип зона за защита на водите:
- ЗЗВ, предназначениза питейно-битово водоснабдяване –повърхностни
води;
- ЗЗВ, предназначени за питейно-битово водоснабдяване –подземни води;
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Водни обекти, определени като води за рекреация,
определените зони с води за къпане;
Нитратно уязвими зони;
Чувствителни зони;
Зони за опазване на стопански ценни видове риби:
- ЗЗВ от „Натура 2000” – Директива за хабитатите;
- ЗЗВ от „Натура 2000” – Директива за птиците;
- ЗЗВ по смисъла на Закона за защитените територии;

включително

Зоните за къпане са определени съгласно Директивата за водите за
къпане76/160/ЕИО и Наредба №11. Натериторията на ИБР има определени 3 такива зони за
къпане, разположени на два язовира – яз. «Студен кладенец» и яз «Кърджали».
Зоните, чувствителни към биогенни елементиса уязвимите зонисъгласно Директива
91/676/ЕИОи чувствителните зонисъгласно Директива 91/271/ЕИО. Уязвимите зонисе
определят за защита на водите от биогенно замърсване от селскостопанскиизточници. Тези
зони са особено важни за Източнобеломорски район поради факта, че всички подземни ВТ
се използват за питейни цели с оглед защита на подземните води и съхраняването им като
стратегически ресурс за поколенията. Определените уязвими зони въвеждат изисквания
към животновъдите и земеделцитеза прилагане на добри земеделски практи.
Определянето на чувствителните зоницел изащита на повърхностнте води от
повишаване съдържанието на биогенни елементи в тях от отпадъчни води от населените
места. В ИБРса определени 6 зони за защита на водите - чувствителни зони. Във водосбор
на чувствителна зона попада целият басейн на р. Марица и р. Тунджа и басейна на р. Арда
от извори до вливане на р. Крумовица. Водосборите на чувствителните зони заемат 33116
км2, което представлява 94% от площта на ИБР.
План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за
басейново управление 2016 - 2021г.
Планът за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за
басейново управление е разработен в съответствие с изискванията на чл.7 от Директива
2007/60/ЕС ( Директива за наводненията ) и на основание чл. 146и от Закона за водите.
По смисъла на Закона за водите:"наводнение"е временното покриване с вода на
земен участък, който обичайно не е покрит с вода, включително от реки, планински потоци
и предизвикани от морето наводнения на крайбрежни райони; наводняването на земни
площи от канализационни системи не е наводнение по смисъла на този закон;"риск от
наводнения"е съчетанието от вероятността за наводнение и възможните неблагоприятни
последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата
инфраструктура и стопанската дейност, свързани с наводненията;"заплаха от наводнение"е
вероятността от заливане на определени територии; под заплаха от наводнение са тези
територии, които при настъпване на наводнение с определената вероятност остават под
вода;
По смисъла на Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване
на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях:"Критична
инфраструктура"е система или части от нея, които са от основно значение за поддържането
на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността,
икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или
унищожаване би имало значителни негативни последици за Република България в резултат
на невъзможността да се запазят тези функции."Обект на критична инфраструктура"е
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организационно и/или икономически обособена част от критичната инфраструктура, която
е ключова за нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта ѝ.
Целта на плана е да създаде условия за намаляване неблагоприятното въздействие
върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност за
определените райони със значителен потенциален риск от наводнения за територията на
Източнобеломорски район. Той разглежда всички аспекти на управлението на риска от
наводнения, отчитайки характеристиките на конкретния речен басейн и интегрира
аспектите на опазване на околната среда, като осигурява високо ниво на опазването ѝ. В
него е включена Програма от мерки, която се съсредоточава върху предотвратяването,
защитата, подготвеността, включително прогнозите за наводнения и системите за ранно
предупреждение
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА
ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 54/29.06.2018 ГОДИНА
РЕШЕНИЕ
№ 473
На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Гълъбово, реши:
1. Дава съгласие община Гълъбово да кандидатства с проектно предложение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16M1OP002-4.004
„Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ по
приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОП
„Околна среда“ 2014-2020 г. проект – „Възстановяване и укрепване стената на
яз.“Хайдушко кладенче“ и съоръженията към нея, находящ се в землището на община
Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита
на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от
наводнения“
2. Декларира, че дейностите включени в проект – „Възстановяване и укрепване
стената на яз.“Хайдушко кладенче“ и съоръженията към нея, находящ се в землището на
община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние,
защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на
населението от наводнения“, съответстват на приоритетите на Плана за развитие на Община
Гълъбово 2014 – 2020 г., а именно:
 Стратегическа цел 2: Подобряване на жизнена среда (чрез възстановяване и
развитие на инфраструктурата, устойчиво развитие на селищната мрежа и
опазване на околната среда) и качеството на живот;
Приоритет 2.4.: Опазване на околната среда
Мярка 2.4.2.: Рационално управление и ползване на водните ресурси
Дейност: - Поддържане на язовири – общинска собственост
 Проекти за предотвратяване на наводнения и свлачища и други мероприятия
по управление на водите.
3. Задължава община Гълъбово, да спазва законодателството в областта на
държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ.
План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за
басейново управление 2016 –2021 г.включва основния проблем свързан с:
 Заливане на Жилищни и Смесени жилищни райони -гр. Гълъбово по двата
бряга на р. Сазлийка при 20 год. вълна.
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Заливане на Жилищни и Смесени жилищни райони -гр. Гълъбово по двата
бряга на р. Сазлийка при 100 год. вълна.
Заливане на Жилищни и Смесени жилищни райони -гр. Гълъбово по двата
бряга на р. Сазлийка при 1000 год. вълна
Заливане на обекти от енергийната инфраструктура -гр. Гълъбово по двата
бряга на р.Сазлийка (трафопост бр.) при 20 год.вълна.
Заливане на обекти от енергийната инфраструктура -гр. Гълъбово по двата
бряга на р.Сазлийка (трафопост 2 бр.)при 100 год.вълна.
Заливане на обекти от енергийната инфраструктура -гр. Гълъбово по двата
бряга на р.Сазлийка (трафопост 2 бр.) при 1000 год.вълна.
Катастрофална вълна от разрушаване на яз. Константиновец -Заливане на
обекти от енергийната инфраструктура -гр.Гълъбово по двата бряга на
р.Сазлийка (трафопост 4 бр.)
Заливане на обекти от ВиК -гр. Гълъбово по двата бряга на р. Сазлийка ( бр.
водовземане водохващане Сазлия бр. водонапорна кула)
Заливане на обекти от ВиК -гр. Гълъбово по двата брягана р. Сазлийка ( бр.
водовземане водохващане Сазлия бр. водонапорна кула бр. кладенец)
Заливане на обекти от ВиК -гр. Гълъбово по двата бряга на р. Сазлийка ( бр.
водовземане водохващане Сазлия бр. водонапорна кула бр. кладенец)
Заливанена обекти от ВиК -гр. Гълъбово по двата бряга на р. Сазлийка ( бр.
водовземане водохващане Сазлия бр. водонапорна кула бр. кладенец)
Заливане на обекти от ВиК -гр. Гълъбово по двата бряга на р. Сазлийка (2 бр.
водовземане водохващане Сазлия бр. водонапорна кула бр. кладенец)
Катастрофална вълна от разрушаване на яз. Мусачево гр. Гълъбово по двата
бряга на р. Блатница, гр. Гълъбово по двата бряга на р. Блатница гр. Гълъбово
по двата бряга на р. Блатница, гр. Гълъбово по двата бряга на р. Сазлийка.
Заливане на места за спорт и отдих -гр. Гълъбово р. Сазлийка
Заливане на Смесени жилищни райони -Мусачево общ. Гълъбово по двата
бряга на р.Мусачка.
Заливане на Смесени жилищни райони -Мусачево общ. Гълъбово по двата
бряга на р.Мусачка.
Заливане на Смесени жилищни райони -Мусачево общ. Гълъбово по двата
бряга на р.Мусачка.
Заливане на Смесени илищни райони -Мусачево общ. Гълъбово по двата
бряга на р.Мусачка при Катастрофална вълна от разрушаване на яз. Мусачево
и Заливане на обекти от ВиК -с. Мусачево общ. Гълъбово р. Мусачка ( бр.
водовземане)
Заливане на Смесени илищни райони -с. Мъдрец общ. Гълъбово р. Соколица
Заливане на Смесени илищни райони -с. Мъдрец общ. Гълъбово р. Соколица
Заливане на Смесени илищни райони -с. Мъдрец общ. Гълъбово р. Соколица
Заливане на Смесени илищни райони -с. Мъдрец общ. Гълъбово р. Соколица
от Катастрофална вълна от разрушаване на яз. Йовина река
Заливане на Смесени жилищни райони -с. Мъдрец общ. Гълъбово р.
Гюргеченска при 20 год. вълна
Заливане на Смесени жилищни райони -с. Мъдрец общ. Гълъбово р.
Гюргеченска при 100 год.вълна.
Заливане на Смесени жилищни райони -с. Мъдрец общ. Гълъбово р.
Гюргеченска при 1000 год вълна.
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Заливане на Смесени жилищни райони -с. Мъдрец общ. Гълъбово р.
Гюргеченска Катастрофална вълна от разрушаване на яз. Йовина река.
Заливане на комунална инфраструктура -с. Мъдрец общ. Гълъбово р.
ГюргеченскаЗаливане на обекти от енергийната инфраструктура -с. Мъдрец
общ. Гълъбово р. Гюргеченска (трафопост) Катастрофална вълна от
разрушаване на яз. Йовина река
Заливане на Смесени и жилищни райони -с. Искрица общ. Гълъбово р.
Соколица при 1000 год.вълна.
Заливане на Смесени жилищни райони -с. Искрица общ. Гълъбово р.
Соколица при катастрофална вълна от разрушаване на яз. Йовина река.

Горскостопански план 2016г. за горски територии държавна собственост и за
горите общинска собственост на община Гълъбово.
ГСУ Гълъбово – включва отдели с №№ 390-403; 423-430; 432; 433; 435; 439-477; 479;
488; 489; 491-513; 729; 732; 737; 828; 836.
Актуални регулационни планове на всички населени места в община Гълъбово
Актуален кадастър на възстановената собственост и влезли в сила кадастрални
карти в землищата на отделни населени места (ТЕЦ ЕЙ и ЕС Марица Изток 1 ЕООД,
ТЕЦ Брикел, Контур Глобал Марица Изток 3 АД, Завод на Кнауф, Сгуроотвали на ЕЙ и ЕС
Марица Изток 1 ЕООД и Сгуроотвал на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 АД)
Списък на одобрените и допуснати ПУП на територията на общината и
инвестиционни намерения на община Гълъбово за развитие на територията
3 броя СПУП за обекти с национално значение на Мини Марица Изток ЕАД –
Рудник „Трояново-3“, инвестиционни намерения, инженерни мрежи, минни дейности и др.
За постигане на интегрираност на регионалното и на пространственото развитие на
територията е необходимо обвързване на предвидените интервенции и устройствените
режими на територията. Адекватното регулиране на територията и нейното
инфраструктурно осигуряване улеснява предприемачеството и създава условия за
увеличаване на инвестиционната активност, тъй като те осигуряват плановата основа за
бъдещите инвестиционни намерения/проекти.
Устройствените режими на територията се определят в общия устройствен план на
общината. Към настоящия момент общината не разполага с действащ ОУП.
Наличните устройствени документи по населени места са следните:
Планове за регулация:
1. гр. Гълъбово – одобрен със Заповед № 2101/01.11.1985г
2. кв. „Митьо Станев“ на гр. Гълъбово – одобрен със Заповед № 662/05.08.1991г
3. с. Обручище – одобрен с Решение № 211 от Протокол № 31/05.08.2002г на
Общински съвет Гълъбово
4. с. Главан – одобрен със Заповед № 171/11.02.1981г на Председателя на
Окръжен народен съвет Стара Загора
5. с. Мъдрец – одобрен със Заповед № 550/05.07.1971г
6. с. Априлово – одобрен със Заповед № 1666/10.12.1987г
7. с. Медникарово – одобрен със Заповед № 1667/10.12.1987г
8. с. Мусачево – одобрен със Заповед № 1033/27.10.1992г на Кмета на Община
Гълъбово
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9. с. Искрица – одобрен със Заповед № 105/21.02.1996г
10. с. Разделна – одобрен със Заповед № 667/14.04.1993г и 363/02.06.1997г
11. с. Помощник – одобрен със Заповед № 100/30.03.2001г на Кмета на Община
Гълъбово
12. с. Великово – одобрен със Заповед № 109/14.01.1993г на Кмета на Община
Гълъбово
13. „Брикел“ ЕАД, площадка Електропроизводство (включващ ТЕЦ „Брикел“ и
ТЕЦ „AES Гълъбово“) – одобрен със Заповед № 68/06.03.2001г
14. „Брикел“ ЕАД, площадка Брикетопроизводство и площадка Сгуроотвали
(включващ Брикетна фабрика и сгуроотвали) - одобрен с Решение № 262 от
Протокол № 42/16.04.2003г на Общински съвет Гълъбово
15. ТЕЦ „Марица изток 3“ (включващ ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3“) –
одобрен със Заповед № 5/06.05.2004г на Кмета на Община Гълъбово и
Заповед № РД-02-14-1021/13.05.2011г на Министъра на регионалното
развитие и благоустройството
Планове за застрояване
1. гр. Гълъбово – одобрен със Заповед № 2101/01.11.1985г
2. с. Главан – одобрен със Заповед № 171/11.02.1981г на Председателя на
Окръжен народен съвет Стара Загора
3. ТЕЦ „Марица изток 3“ (включващ ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3“) –
одобрен със Заповед № 5/06.05.2004г на Кмета на Община Гълъбово и
Заповед № РД-02-14-1021/13.05.2011г на Министъра на регионалното
развитие и благоустройството
4. „Брикел“ ЕАД, площадка Електропроизводство (включващ ТЕЦ „Брикел“ и
ТЕЦ „AES Гълъбово“) – одобрен със Заповед № 68/06.03.2001г
5. „Брикел“ ЕАД, площадка „Брикетопроизводство“ и площадка „Сгуроотвали“
(включващ Брикетна фабрика и сгуроотвали) - одобрен с Решение № 262 от
Протокол № 42/16.04.2003г на Общински съвет Гълъбово
Специализирани Подробни устройствени планове
1. Специализиран Подробен устройствен план за развитие на „Мини Марица
изток“, Рудник „Трояново 3“ – в землищата на с. Мъдрец, с. Главан и с.
Помощник – одобрен със Заповед № РД – 02-14-967/10.05.2011г на
Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 1
Всички населени места имат кадастрални планове, като град Гълъбово и селата
Обручище и Помощник разполагат и с цифров кадастър.
До настоящия момент на 2014 г. за община Гълъбово или населените й места не е
изработван план на подземните комуникации или подземен кадастър. Наличието на такъв
кадастър би оказало положителен ефект върху поддържането и развитието на
инфраструктурата, свързана не само с подземните комуникации, но и с голям брой други
дейности, свързани с развитието на населените места. За създаването на този вид
специализирана кадастрална карта е необходимо взаимодействие между всички ведомства,
изграждащи и поддържащи подземни проводи и съоръжения и общината.
Към настоящия етап, имайки предвид промените в законодателството (ЗКИР, ЗУТ и
всички поднормативни документи), е необходимо изработване на нови кадастрални и
регулационни планове за всички населени места.
1

Източник: Община Гълъбово
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За постигането на тези цели е необходимо разработването на:
Общ устройствен план на община Гълъбово: следва да покаже функционално
предназначение и устройствени режими на територията;
Да се разработи Концепция за пространствено развитие на общината, която да се
синхронизира с ОПР на община Гълъбово 2014-2020 година. В контекста на ролята и
въздействието на общината върху съседно разположените прилежащи територии и
населени места е необходимо да се вземат предвид спецификата и моделите на устройство
на територията и стратегическите насоки за пространствено развитие заложени в
Концепцията, която изследва подробно функционално–йерархичната структура на мрежата
от населени места и връзките със съседните общини, урбанистичните и транспортни оси,
функционалните зони и обосновава значимостта и влиянието на град Гълъбово като
основен център (полюс) на растеж със засилени социално-икономически функции.
В териториалните границите на община Гълъбово попадат части от 4 защитени зони,
част от екологичната мрежа Натура 2000: BG0000427 „Река Овчарица“, BG0000425 „Река
Сазлийка“ и BG0000440 „Река Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна и BG0002073 BG0002022 „Язовир Розов
кладенец“ по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици. Проектът за ОУПО
Гълъбово има връзка и се изготвя в съответствие със следните стратегии, планове и
програми, имащи връзка с целите за постигането на които е обявена мрежата от защитени
зони Натура 2000.
Национална стратегия за развитие на горския сектор 2013-2020 г.
Определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на
дългосрочно и устойчиво управление на жизнени и продуктивни многофункционални гори
и нарастваща конкурентоспособност на горския сектор като основа за по-добър жизнен
стандарт, особено в планинските и селските райони.
Програма за развитие на селските райони на Република България 2014 -2020 г.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е за постигане
на следните цели:
Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и
горското стопанство и преработваща промишленост;
Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните
ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост,
предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях;
Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни
места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.
В териториалните границите на община Гълъбово попадат части от 4 защитени зони,
част от екологичната мрежа Натура 2000: BG0000427 „Река Овчарица“, BG0000425 „Река
Сазлийка“ и BG0000440 „Река Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна и BG0002073 BG0002022 „Язовир Розов
кладенец“ по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици. Проектът за ОУПО
Гълъбово има връзка и се изготвя в съответствие със следните стратегии, планове и
програми, имащи връзка с целите за постигането на които е обявена мрежата от защитени
зони Натура 2000.
Съгласно справка относно заявление № 1091/01.03.2018г за достъп до обществена
информация РИОСВ Стара Загора е предоставила с Решение № РД-16-11/12.03.2018 г
информация за ИП в границите на защитени зони BG0000427 „Река Овчарица“, BG0000425
„Река Сазлийка“ и BG0000440 „Река Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на
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природните местообитания и дивата флора и фауна и BG0002073 BG0002022 „Язовир Розов
кладенец“ по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици.
1.3.1. Инвестиционни предложения на територията на защитена зона
BG0000427 „Река Овчарица“
„Изместване на ВЛ 220 кV „Овчарица”, разположена пред фронта на водене на
минните работи в източната част на находището” в землището на с. Ковачево и с. Полски
градец, общ. Раднево. Част от инвестиционното предложение попада в защитена зона
BG0000427 "Река Овчарица”. ИГІ предвижда изместване на далекопровода ВЛ 220кV
„Овчарица”, разположен пред фронта на водене на минните работи, в източната част на
находището с обща дължина 9,486км, в участъка й от стълб № 21 до стълб № 40, като
трасето преминава през землицата на с. Ковачево и с. Полски градец, общ. Раднево. Площта,
попадаща под ограничение на територията на землището на с. Ковачево е 72,172 дка, а на
с. Полски градец е 294,618 дка. Площта, необходима за стъпките на стълбовете, на
територията на землището на с. Ковачево е 0, 871 дка, а на с. Полски градец е 3, 081 дка.
Имотите попадащи под ограничение и необходими за стъпките на стълбовете, по начин на
трайно ползване са: ниви, пасища, мери, полски пътища, пътища V клас, производство на
електроенергия, територии с разработени полезни изкопаеми, гори в земеделски земи,
дерета, канали, лозови насаждения, храсти, а по предназначение са: за селско стопанство;
за добив на полезни изкопаеми; за транспорт.
„Газоснабдяване на община Гълъбово, Преносен газопровод, инв. № TGP 15 A.1”
преминаващ през землищата на с. Тополяне, с. Знаменосец, с. Тихомирово, с. Трънково, с.
Свободен общ. Раднево, с. Априлово, с. Великово, с. Обручище, гр. Гълъбово, общ.
Гълъбово, с. Княжевско, общ. Опан, област Стара Загора и засягащо защитени зони
BG0000425 „Река Сазлийка”, BG0000427 „Река Овчарица” и BG0002022 „Язовир Розов
кладенец”.
„Изместване на ВЛ 110 кV „Знаменосец”, разположена пред фронта на водене на
минните работи в източната част на находицето” в землищата на с. Ковачево и с. Полски
градец, общ. Раднево. Част от инвестиционното предложение (ИП) попада в защитена зона
BG0000427 „Река Овчарица” и предвижда изместване на далекопровод вл 110 кV
„Знаменосец”, разположен пред фронта на водене на минните работи, в източната част на
находището с обща дължина 9,832 км, в участъка й от стълб № 25до стълб № 49. Трасето
преминава през землищата на с. Ковачево и ҫ. Полски градец, общ. Раднево. Площта,
попадаща под ограничение на територията на землището на с. Ковачево е 49,010 дка, а на
с. Полски градец е 186,668 дка. Площта, необходима за стъпките на стълбовете, на
територията на землището на с. Ковачево е 0,074 дка, а на с. Полски градец е 0,226 дка.
Имотите, попадащи под ограничение и необходими за стъпките на стълбовете, по начин на
трайно ползване са: ниви, пасища, мери, полски пътища, пътища ІV клас, производство на
електроенергия, територии с разработени полезни изкопаеми, гори в земеделски земи,
дерета, канали, лозови насаждения, храсти, а по предназначение са: за селско стопанство;
за добив на полезни изкопаеми; за транспорт.
1.3.2. Инвестиционни предложения на територията на защитена зона
BG0000425 „Река Сазлийка“
„Изграждане на ГПСОВ за отпадъчни води на гр. Раднево и реконструкция на ВиК
мрежата в „Гарова махала”, гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора.
„Изграждане на преносен газопровод с работно налягане 5.4 мра. захранващ с
природен газ автоматична газорегулаторна станция - Раднево” с дължина 26,371 км.
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преминаващ през землищата на с. Преславен, общ. Стара Загора, с. Боздуганово, с. Сърнево,
с. Диня, с. Тополяне, с. Знаменосец и гр. Раднево, община Раднево и засягащо защитени
зони BG0000441 „Река Блатница” и BG0000425 „Река Сазлийка.
„Газоснабдяване на община Гълъбово, Преносен газопровод, инв. № 3GP - 15А.1”
преминаващ през землищата на с. Toпoляне, с. Знаменосец, с. Тихомирово, с. Трънково, с.
Свободен общ. Раднево, с. Априлово, с. Великово, с. Обручище, гр. Гълъбово, общ.
Гълъбово, с. Княжевско, общ. Опан, област Стара Загора и засягащо защитени зони
BG0000425 „Река Сазлийка”, BG0000427 „Река Овчарица” и BG0002022 „Язовир Розов
кладенец”.
„Изграждане на завод за производство на гипсови строителни плоскости и площадка
за съхранение на технически гипс в имот № 001129 в землището на с .Обручище, с ЕКАТТЕ
53 134, община Гълъбово с цел промяна предназначението на земята за производствено –
складови дейности”, засягащо защитени зони: BG0002022 „Язовир Розов кладенец” и
BG0000425 „Река Сазлийка”.
1.3.3. Инвестиционни предложения на територията на защитена зона
BG0002022 „Язовир Розов кладенец"
„Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия
с мощност 300 kW” в имот № 021012 с площ 4,001 дка, в местността „Еленкин кайнак” в
землището на с. Обручище; общ. Гълъбово, обл. Стара Загора.
„Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия
с мощност 300 kW в имоти с № 0000606, 000783, 000603, 200113 и имоти за прекарване на
кабели с №№ 000699, 000608, 000996, 000568 в местността „Новите места” в землището на
с. Обручище, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора,.
„Изграждане на аварийна площадка за временно съхранение на сrуропепелина и гипс
генерирани от дейността на ТЕЦ „Ей И Ес -- 3C Марица изток 1” ЕООД” в имоти с №
18280.503.14 и 18280.503.15 в землището на гр.-Гълъбово, общ. Гълъбово,
„Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия
с мощност 750 kW” в имот № 225005 с площ 11,000 дка, в местността „Ветите лозя” в
землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора.
„Изграждане на автомивка и построяване на каравана” в имот № 000935 с площ
0,761 дка в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
„Изграждане на кабел средно напрежение 20 kV Трояново - Обручище” в землището
на с. Обручище, общ. Гълъбово. Инвестиционното предложение е предвидено да се
реализира в имот № 000042 (път ІІ клас) и № 000756 (други територии за добив на полезни
изкопаеми) в землището на с. Обручище, общ. Гълъбово. Трасето е с дължина 1447,760
метра и ще бъде подземно.
„Изграждане на кръгово кръстовище при км 40+450 на републикански път Ш –
Раднево - Гълъбово” в имоти с №№ 502002, 000042, 000034 в землището на с. Обручище,
общ. Гълъбово, обл. Стара Загора.
„Изграждане на автомивка и построяване на каравана” в имот № 000935 с площ 0,761
дка в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора.
„Изграждане на помпена станция „Сазлийка - нова и напорен тръбопровод ф 1000”
в землището на с. Обручище, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора. Инвестиционното
предложение е предвидено да се реализира в имот № 000213 по КВС на с. Обручище, като
ще се ползват и изградените в него водовземна шахта и сграда на кантон - за разполагане
на част от новите помпени агрегати. Новият напорен тръбопровод ще бъде разположен
успоредно на технологичен път и ще засегне поземлени имоти с идентификатори № 000182
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по КВС и № 53134.502.11 от кадастралната карта за землището на с. Обручище, които са с
начин на трайно ползване „за електроенергийно производство”.
„Изграждане на площадка за рециклиране на строителни отпадъци” в имот № 230011
в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора.
„Изграждане на садкова инсталация „БЧ” за отглеждане на риба в язовир „Розов
кладенец” в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово.
„Изграждане на Северен вход ТЕЦ при км 40+460 на път Ш-554 Раднево – Гълъбово
за осигуряване комуникационно -транспортна връзка при северния вход за централата, като
се обособи кръстовище между „Път депо гипс — подобект 74B” с път II-554” в имоти с №№
53134.502.13, 000034, 000042 в землището на с. Обручище, общ. Гълъбово, обл. Стара
Загора.
„Изграждане на завод за производство на гипсови строителни плоскости и площадка
за съхранение на технически гипс в имот № 001129 в землището на с. Обручище, с ЕКАТТЕ
53134, община Гълъбово с цел промяна предназначението на земята за производствено –
складови дейности”, засягащо защитени зони; BG0002022 „Язовир Розов кладенец” и
BG0000425 „Река Сазлийка”.
„Изграждане на площадка за временно съхранение на допълнително количество
варовик в имоти с №№ 18280.503.31 в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово и
53134.503.15 в землището на с. Обручище, общ. Гълъбово”
„Закриване и рекултивация на старо депо за твърди и битови отпадъци в имот №
000373 в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово
2. Съответни аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално
развитие без прилагането на плана или програмата
По смисъла на Закона за опазване на околната среда, "Околна среда" е комплекс от
естествени и антропогенни фактори и компоненти, които се намират в състояние на взаимна
зависимост и влияят върху екологичното равновесие и качеството на живота, здравето на
хората, културното и историческото наследство.
Съгласно чл. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) компонентите на
околната среда са:
 атмосферният въздух,
 атмосферата,
 водите,
 почвата,
 земните недра,
 ландшафтът,
 природните обекти,
 минералното разнообразие,
 биологичното разнообразие и неговите елементи.
Съгласно чл. 5 от ЗООС факторите, които замърсяват или увреждат околната среда,
могат да бъдат: естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове отпадъци
и техните местонахождения; рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации,
както и някои генетично модифицирани организми.
2.1. Климатични фактори и изменение на климата
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Съгласно общоприетото климатично райониране на България територията на
община Гълъбово попада в климатичния район на Източна Средна България, който е част
от преходно-континенталната климатична подобласт на Европейско континенталната
климатична област.
Районът се характеризира със сравнително мека зима и горещо лято. През зимата
Стара планина представлява естествена защита от студените континентални маси,
нахлуващи от север - североизток. В резултат на това зимата е значително мека.
Средните годишни стойности за температурата на въздуха са над 12 °С /средната
месечна лятна температура е 23-24 °С, а средната зимна е 1°С/, относителната влажност на
въздуха е около 70%.
Валежите през годината са неравномерно разпределени. Сумите на валежите през
месец май и юни, ноември и декември са най-големи. Най-сухо е през месеците август и
септември, а втори валежен минимум има през февруари и март. Зимните валежи са в
границите на 120-145 мм, а средната сума на летните валежи е в границите 110-150 мм.
Валежите от сняг са сравнително редки, а снежната покривка се задържа твърде кратко.
Режимът на мъглите зависи преди всичко от цялостната синоптична обстановка топлинен баланс, температура на въздуха, относителна влажност и развитието на
синоптичните процеси, като годишният брой на мъгливите дни в общината се движи в
рамките на нормалното. Средната облачност през зимния сезон е в границите 6,8 - 7,2 бала,
а през лятото в границите 2,7 - 4,8 бала. Средните месечни скорости на вятъра са 2-3 м/сек,
като преобладаващи почти през цялата година са ветровете от северозапад и североизток.
Град Гълъбово е административен център на общината, намира се на 44 км от
областния гр. Стара Загора. През територията на общината преминава един от най-преките
пътища между Северна и Южна България, преминаващ от Русе през Стара Загора до
Свиленград - главен път Е 85 Русе - Капитан Андреево, свързващ Румъния с Турция и
Гърция. Железопътната линия, преминаваща през Гълъбово, Раднево и Нова Загора свързва
Симеоновград с Бургас и Варна.
Валежи и снежна покривка
Валежите силно влияят на разпространението на прахо- и газообразните
замърсители. Характерно явление е "измиването" на въздуха, поради което концентрацията
на вредните примеси е най-голяма край земята и в района на източника. Паралелно
протичат процеси на преобразуване и/или поглъщане на замърсителите.
Таблица 2.1.1: Средно- месечно и годишно валежи на територията на област
Стара Загора (мм/м²), съгласно справка от Станция Стара Загора
н.м.в. Елем

I

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

год

кол. валежи

47

35

37

51

71

66

57

32

45

57

52

598

48

Валежите не са равномерно разпределени през годината. Наблюдава се един главен
максимум от 71 мм/м² през май и 66 мм/м² през юни и един второстепенен 57 мм/м²- през
ноември и 52 мм/м²- декември. Най малко са валежите през септември, а също и през
месеците февруари и март. Процентът на валежите от сняг е сравнително малък, като
образуваната снежна покривка не се задържа дълго време.
Слънце греене
Регионът на Община Гълъбово се характеризира с една от най-големите стойности
за годишна продължителност на слънчево греене в България.
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Продължителността на слънчево греене и затопляне на въздуха с температури повисоки от 10°С е в интервал от 1650÷1700 часа. Средногодишната максимална температура
на въздуха е +17,9°С, а средногодишната минимална температура е около +8,0°С.
Сравнително високите температури обуславят формирането на горещ през лятото и
сравнително мек през зимата климат.
Теоретичният потенциал за общината е 454663801 МВтч/год. , а техническият – 1030
МВтч/год.
В следващата таблица са показани данни за средно- месечните и годишната
температури в района на област Ст. Загора съгласно Климатичен справочник на България,
издаден от БАН.
Таблица 2.1.2: Средно- месечни и годишна температури
н.м.в. Елем

I

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

год

ср. тем

1

3

6,5

13

18

21

24

24

20

14

8,4

3

13

ср.макс. Т.

4,5

7,1

11

18

23

27

30

30

26

19

12

7

18

ср. Мин. т.

-2

-1

1,9

7

12

15

18

18

14

9,1

4,9

0

8

В района е отчетено наличие на приземни температурни инверсии, които понякога
са много мощни и стигат във височина 1 км, а понякога и до 2 - 2,5 км. Температурните
инверсии се отнасят към неблагоприятните годишни ситуации, характеризиращи
особеностите на стратификацията на долния слой на тропосферата. Инверсията, образувана
на определена височина от повърхността на земята, създава прегради за вертикалния
въздухообмен. Това явление е изключително опасно, защото температурата нараства, а
промишленият дим не може да се издига нагоре и се разпределя в приземния въздушен
слой, където концентрацията му се увеличава значително.
Най-много приземни инверсии са регистрирани през зимата и есента, като зимните
са два пъти повече от тези през пролетта. По месеци годишният им максимум е през
декември, следван от януари.
Влажност на въздуха
Влажността на въздуха е параметър, оказващ влияние върху разпространението на
праховите частици и при формирането на киселинни аерозоли. Киселинни вещества като
SO2 и NOX могат да престоят във въздуха в продължение на дни, през това време те влизат
в реакция с влагата във въздуха и образуват киселини, които ние вдишваме.
Влажността на въздуха в района е сравнително ниска, което не създава благоприятни
условия за хидратиране на замърсителите в други токсични съединения.
Относителната влажност на въздуха в района има стойности, характерни за
равнинната част на страната. Средната годишна относителна влажност е 70-74%.
Максимални стойности тази характеристика на влажността има през зимните месеци
8084% и минимални – през летните месеци 6062%.
Мъгли
Мъглите са състояния на въздуха при които хоризонталната видимост е по-малка от
1 км. Причиняват се от концентрация на кондензирали водни пари в приземния слой, найчесто в следствие на нахлуване на циклони. Това става при наличие на следните условия:
 понижаване на температурата на въздуха до температурата на насищане на
водните пари, или

Страница 60 от 276

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план/програма: ПРОЕКТ за




увеличаване количеството на водните пари във въздуха до степен на
насищане, или
увеличаване на концентрацията на атмосферни аерозоли до степен, при която
водните пари кондензират, без да са се променили температурата и
влажността на въздуха (мъгли, предизвикани от антропогенната дейност).

Режимът на мъглите до голяма степен зависи от топлинния баланс, минималната
температура на въздуха, високата относителна влажност и сумарно изпарение и развитието
на синоптичните процеси. Районът се характеризира с нормален брой (около 28) дни с мъгла
годишно.
Мъглите допринасят за повишаване на концентрацията на замърсителите в
атмосферния въздух, но те не оказват огромно влияние на въздушния поток в областта, тъй
като са рядко метеорологично явление.
2.2. Атмосферен въздух
Съгласно Чл. 4. на ЗООС, Компонентите на околната среда са: атмосферният
въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните
обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи.
Съгласно Чл. 5.на ЗООС, Факторите, които замърсяват или увреждат околната
среда, могат да бъдат: естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове
отпадъци и техните местонахождения; рискови енергийни източници - шумове, вибрации,
радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
Съгласно изискванията на националното и европейско законодателство територията
на България е разделена на шест района и агломерации (с население над 250 000 души) за
оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) и тяхната
категоризация в зависимост от степента на замърсяване.
Със Заповед №РД-969/21.12.2013г. на Министъра на околната среда и водите за
определяне на районите за оценка и управление на КАВ и на зоните, в които са превишени
нормите с допустимите отклонения, Община Гълъбово е включена в район за оценка и
управление на КАВ “Югоизточен” с код BG0006, и е посочена като зона/териториална
единица с превишаване нормите за показатели: серен диоксид (SO2) и фини прахови
частици (ФПЧ10).
При изготвяне на списък с РОУКАВ от Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС), съгласувано с РИОСВ – Стара Загора, Община Гълъбово попада в обхвата на чл.
30, ал. 1, т.1: Райони, в които нивата на един или няколко замърсители превишават
установените норми и/или нормите плюс определени пределно допустими отклонения от
тях (включително в райони, в които е налице превишаване на установените норми за
съответните замърсители, в случаите, когато за последните не са определени допустими
отклонения) (Наредба №7, ДВ бр. 45 от 1999г.).
Наблюдението върху качеството на атмосферния въздух и неговия контрол на
територията на община Гълъбово се осъществява от Националната система за мониторинг
на КАВ, която е част от НСМОС. Тя се обслужва от Изпълнителната агенция по околна
среда (ИАОС) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
Действаща система за мониторинг
Качеството на атмосферния въздух на територията на Община Гълъбово се
контролира чрез автоматична измервателна станция (АИС) с Eoi код BG0026A - Gal1, към
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НАСЕМ. Съгласно Заповед №РД-66/28.01.2013г. на МОСВ пунктът е класифициран като:
градски фонов пункт (ГФП) с обхват от 100 m до 2 km и като промишлено ориентиран с
обхват от 10 до 100m. Контролираните показатели са ФПЧ10, SO2, NO2, и NO.
ПМ „АИС Гълъбово“ е разположен в централна част на града с географски
координати: +042.09.16.00N и +025.54.48.00Е, и преобладаващо влияние на емисиите от
комплекса „Марица Изток“ („БРИКЕЛ“ ЕАД, „Ей И Ес – 3С Марица Изток 1“ ЕООД, „ТЕЦ
Марица Изток 2“ ЕАД, „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД) и емисиите от битовия сектор.
Разположението на ПМ е показано на фигури № I.1.2.1 ÷ № I.1.2.3). ПМ „АИС Гълъбово“ е
въведен в експлоатация през 1994 г и е с географски координати: 42°08’47.2”N и
25°5’31.20”E. ПМ „АИС Гълъбово“ контролира основните показатели за КАВ по чл. 4 от
Закона за чистотата на атмосферния въздух (Директива 96/92/ЕС): фини прахови частици
(ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид и азотен оксид, и е оборудвана със стандартен
набор метеорологични параметри (СНМП). СНМП включва: скорост и посока на вятъра.

Фиг.2.2-1. Разположение на пунктовете за мониторинг на КАВ на територията на град
Гълъбово.
2.2.1. Климатични фактори и изменение на климата
Според климатичното райониране на България, територията на община Гълъбово
попада в преходно-континенталния район на Умерено-континенталната климатична
област. Климатът се формира под влиянието на разнообразни фактори, сред които са релеф,
наличието на водни басейни, естествена горска растителност и антропогенна дейност.
Страница 62 от 276

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план/програма: ПРОЕКТ за

Средните годишни температури за района са около 12° С с незначителни различия
по територията. Годишната температурна амплитуда е 21÷23°. Средноянуарските
температури, са 1,2° С, а юлските съответно 23.9° С.
Режимът на валежите съответства на преходно-континенталния характер на климата
и показва количество в диапазона 550-650 mm. Тенденция за нарастване се наблюдава в
посока югоизток към Сакар планина, където нараства и надморската височина.
Максимумът на валежите е през пролетните (май и юни) и зимните (ноември и декември)
месеци, а минимумът в края на лятото и началото на есента (септември) и през пролетта
(февруари и март). Валежите от сняг са сравнително редки и снежната покривка се задържа
до 10÷15 дни, като на изток става по-неустойчива.
Валежите през годината са неравномерно разпределени. Сумите на валежите през
месец май и юни, ноември и декември са най-големи. Най-сухо е през месеците август и
септември, а втори валежен минимум има през февруари и март. Зимните валежи са в
границите на 120-145 мм, а средната сума на летните валежи е в границите 110-150 мм.
Валежите от сняг са сравнително редки, а снежната покривка се задържа твърде кратко.
Средно месечната относителна влажност на въздуха има стойности, които са
характерни за равнинната част на страната – около 70%. През зимните месеци тя се
увеличава до 80÷84%, а през летните спада до 60÷62%.
В равнинните и хълмистите райони засушаванията (период от поне 10 дена без
валеж) се случват средно от 5 до 12 пъти годишно. Те са най-чести и продължителни през
лятото и есента. Най-рядко засушавания се проявяват през пролетта. На много места
вътрешно годишното им разпределение не е добре изразено и те са възможни през всички
сезони. Най-много засушавания се наблюдават в Горнотракийската низина и най-южните
поречия на Марица и Тунджа. По тези места засушаванията имат и най-голяма
продължителност средно 18-20 дена, а в някои случаи и над месец.
Режимът на мъглите зависи преди всичко от цялостната синоптична обстановка топлинен баланс, температура на въздуха, относителна влажност и развитието на
синоптичните процеси, като годишният брой на мъгливите дни в общината се движи в
рамките на нормалното. Средната облачност през зимния сезон е в границите 6,8 - 7,2 бала,
а през лятото в границите 2,7 ÷ 4,8 бала. Средните месечни скорости на вятъра са 2-3 m/ѕ,
като преобладаващи почти през цялата година са ветровете от северозапад и североизток.
Полезни метеорологични данни за целите на моделирането на КАВ
Тук са представени данни за 2017 г. и по-специално онези от тях, които имат
отношение към използвания модел за дисперсионно моделиране AERMOD при оценката на
качеството на атмосферния въздух в района на Гълъбово, на базата на постоянно
действащите източници на вредни емисии.
За целите на настоящото изследване са използвани метеорологични данни,
предоставени от НИМХ към БАН, във вид на почасови метеорологични файлове за 2017 г.
(от 1 часа на 1 януари до 24 часа на 31 декември) с 8760 записа и честота 1 час за
календарната година. Всеки запис (за всеки час от годината) съдържа информация за
скоростта и направлението на вятъра, температура на въздуха и множество други
специфични данни, необходими за прилагането на модела на US EPA ISC-Aermod. Чрез
допълнителна специализирана обработка бяха получени категориите на устойчивост на
атмосферата и средната височина на зоната на смесване за градска и извънградска местност.
Както е известно, тези категории определят способността на атмосферата да пренася
замърсителите във вертикална посока и тяхното познаване е от изключително значение за
коректното определяне на приземните концентрации. Височината на слоя на смесване
определя границата на пространството във вертикална посока, в което замърсителите могат
да се разсейват.
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Таблица 2.2.1.1: Разпределение на вятъра за 2017 г. по скорост и направление за
района на Гълъбово
Скоростни интервали, m/s

Направление
на вятъра 0.51 – 1.80
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
Сума:

0.0436
0.0339
0.0196
0.0113
0.0099
0.0079
0.0100
0.0169
0.0267
0.0361
0.0315
0.0227
0.0190
0.0184
0.0251
0.0341
0.3668

1.80 – 3.34

3.34 – 5.40

5.40 – 8.49

8.49 – 11.06

> 11.06

Сума:

0.0378
0.0388
0.0416
0.0279
0.0185
0.0059
0.0057
0.0168
0.0161
0.0137
0.0158
0.0170
0.0244
0.0153
0.0113
0.0253
0.3318

0.0236
0.0228
0.0272
0.0221
0.0095
0.0019
0.0050
0.0094
0.0113
0.0108
0.0088
0.0095
0.0129
0.0082
0.0083
0.0110
0.2024

0.0042
0.0031
0.0032
0.0039
0.0015
0.0002
0.0002
0.0032
0.0086
0.0040
0.0000
0.0011
0.0023
0.0023
0.0008
0.0018
0.0404

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0014
0.0007
0.0000
0.0003
0.0008
0.0002
0.0000
0.0000
0.0034

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0003
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0003

0.1092
0.0986
0.0916
0.0652
0.0394
0.0160
0.0210
0.0462
0.0644
0.0653
0.0561
0.0507
0.0594
0.0444
0.0455
0.0723
0.9452

Розата на вятъра за същия период за района на Гълъбово е показана на Фиг. 2.2.1-1,
а повторяемостта на вятъра по скоростни интервали и направление е показана на Таблица
2.2.1.1
Анализът на данните за скоростта на вятъра показват, че случаите „тихо” са с
относително малка повторяемост (Таблица 2.2.1.2). За района те са 5.5% (в случая под
“тихо” се разбират едночасовите времеви интервали, през които скоростта на вятъра е била
под 0.5 m/s).
Таблица 2.2.1.2: Средна скорост на вятъра и случаи “тихо” по данни на НИХМ при
БАН за района на Гълъбово
Параметър

2017 г.

Средна скорост, m/s

2.55

Случаи “тихо”, %

5.48
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Легенда: С различни цветове са показани скоростните
интервали на вятъра

Фиг. 2.2.1-1. Роза на вятъра за 2017 г. по данни на НИМХ при БАН за района на
Гълъбово
Доколкото скоростта на вятъра е основен фактор за оценка на разсейването, анализът
на данните по скоростни интервали може да даде полезна допълнителна информация. Както
е известно, триенето на вятъра по земната повърхност създава така наречената механична
турбулентност. В близост до земната повърхност тя създава завихряне, което в общия
случай благоприятства разсейването на замърсителите. Колкото по-силен е вятърът,
толкова по-голяма е механичната турбулентност (по-силни са създадените вихри) и
разсейването на замърсителите се подобрява. Тази констатация е в сила за всички
газообразни замърсители при всички скорости на вятъра. Когато става дума за разсейване
на частици (в случая на ФПЧ10) тази констатация следва да се оцени по различен начин.
Когато скоростта на вятъра надвиши някаква критична скорост, в процеса на триене
частиците също придобиват кинетична енергия. Когато тя превиши силите на сцепление
частиците се отделят от земната повърхност и започват да се придвижват свободно в
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направлението на вятъра. Явлението се нарича „ветрова ерозия” и предизвиква вторично
замърсяване. Критичната скорост зависи основно от масата и формата на частиците, както
и от силата на сцепление, която ги придържа към земната повърхност. В пустинни и степни
области това явление предизвиква т.нар. „прашни бури”.
В урбанизираните територии механичната турбулентност също предизвиква
вторично замърсяване, както от пътните платна с напластен пътен нанос, така и от всякакви
други площи (строителни площадки, лошо поддържани паркинги и др.) без трайна
настилка. Първите признаци на „унасяне” на частици от пътните платна могат да се
наблюдават при скорост на вятъра около 4 m/s. При скорост над 6 m/s запрашаването е
видимо с просто око и често значително. Ефектът се усилва, ако е съпроводен с трафик на
автомобили или други строителни машини и техника. Подобно явление се наблюдава и от
лошо поддържани „зелени” площи, при които вятърът влиза в директен контакт със земната
повърхност. Такива площи като правило са покрити с частично разпрашена почва, която
лесно се отнася от вятъра. Веднага трябва да се отбележи, че добре затревената площ не
може да бъде източник на вторично замърсяване с прах в резултат на ветрова ерозия.
От представените в Таблица 2.2.1.1 данни може да се види, че случаите със скорост
на вятъра над 8.5 m/s са много редки (по-малко от 0.4%). Преобладаващи са били ветровете
със скорост в границите от 0.5 да 1.8 m/s, които са били малко над 36% от случаите. Със
почти същата повторяемост са били и ветровете със скорост от 1.80 до 3.34 m/s (около 33%).
На трето място са ветровете със скорост в границите от 3.34 до 5.4 m/s (около 20%). Най
редки са били ветровете със скорост над 11 m/s (много под 1%).
По отношение на посоката, преобладаващи са били ветровете от североизточната
четвърт (около 30% от случаите). За района ветровете от югозападната четвърт (в това
число запад и югозапад) са с по повторяемост (около 23% от случаите). С най-малка
повторяемост са ветровете от от югозападната четвърт, които са около 15%. Най-редки са
били ветровете от югоизточната четвърт, които достигат едва около 8%.
При дисперсионното моделиране, способността на атмосферата за движение във
вертикална посока се определя чрез въведените за целта категориите на устойчивост на
атмосферата. В качествено отношение категориите на устойчивост на атмосферата са
известни със следните означения:
 A – най-неустойчива атмосфера;
 B – умерено неустойчива атмосфера;
 C - неустойчива атмосфера;
 D - неутрална атмосфера;
 E – слабо устойчива атмосфера;
 F - устойчива атмосфера.
През деня, когато постъпващата слънчева радиация е голяма, а скоростта на вятъра
малка, устойчивостта на атмосферата се определя като клас А. При силна слънчева
радиация и скорост на вятъра над 6 m/s устойчивостта на атмосферата се определя като клас
С, тъй като силният вятър препятства развитието на естествена термична конвекция,
каквато се наблюдава при безветрие или много слаб вятър. Клас А съответства на найнеустойчива атмосфера, а клас В на умерено неустойчива. Това са най-благоприятните за
разсейване условия, тъй като част от замърсителите се пренасят във височина и не
позволяват достигането на високи приземни концентрации. Клас D предполага наличие на
облачност и през деня и през нощта и се определя като неутрална атмосфера. Клас Е - слабо
устойчива атмосфера, а клас F - на най-устойчива атмосфера.
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Легенда: С различни цветове са показани регистрираните
категории на устойчивост

Фиг. 2.2.1-2. Роза на категориите на устойчивост на атмосферата за 2017 г., изчислени
по данни на НИМХ при БАН за района на Гълъбово
Условията за съществуване на категория А и В са ясно небе, слаб вятър, слънцето се
е издигнало над хоризонта на повече от 60о, типичен летен слънчев ден след пладне.
Атмосферата е силно конвективна. Условията за съществуване на категория С са подобни,
но слънчевата радиация е намалена поради слаба разпокъсана облачност. В слънчевите
летни дни, следобед или преди залез слънце и височина на слънцето над хоризонта от 15 до
35о са типични за категориите на устойчивост С и D. При липса на слънчева радиация (нощ)
преобладават категориите D, E и F, като категорията D е характерна за скорости на вятъра
над 4-5 m/s. Категория F е характерна за ясни нощи със скорост на вятъра по-малки от 2
m/s.
Наличието на вертикални движение при неустойчива атмосфера благоприятства
разсейването на замърсителите и обратно, при устойчиво състояние преносът на
замърсители силно се забавя. В такива случаи вероятността от поява на инверсии силно
нараства.
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Розата на категориите на устойчивост за 2017 г. е показана на Фиг.2.2.1-2, а
относителното им разпределение по направление и скорост на вятъра е представено в
Таблица 2.2.1.3.
За 2017 г. е характерно, че относителният дял на случаите с неустойчива атмосфера
(категория на устойчивост А, В и С) е бил около 31%. За тях е характерно, че замърсителите
бързо се разсейват и на далечни разстояния приземните концентрации силно намаляват.
Например това са случаите, при които влиянието на даден източник в направлението на
вятъра ще бъде значително само върху териториите, разположени в непосредствена близост
до него.
Видно е, че за периода случаите на устойчива атмосфера (класове E и F) са били
близо 33%. Те се наблюдават основно през тъмната част от денонощието. Предполага се, че
в този период от денонощието интензивността на постоянните източници е минимална.
Категория на устойчивост D създава условия за пренос на по-големи разстояния. В
съответствие с данните от Таблица 2.2.1.3, на тези условия са отговаряли около 18% от
метеорологичните случаи за годината. Тази категория отговаря на неутрална атмосфера,
при която се създават много добри условия за пренос на големи разстояния в
непосредствена близост до земната повърхност. Такива условия се създават най-често през
нощта при наличие на облачност.
Таблица 2.2.1.3: Разпределение на категориите на устойчивост на атмосферата
за 2017 г. по данни на НИМХ към БАН за района на Гълъбово
Категории на устойчивост на атмосферата
A

B

C

D

E

F

Сума:

N

0.0006

0.0057

0.0120

0.0211

0.0215

0.0484

0.1092

NNE

0.0003

0.0080

0.0146

0.0179

0.0207

0.0371

0.0986

NE

0.0015

0.0131

0.0190

0.0219

0.0187

0.0174

0.0916

ENE

0.0025

0.0143

0.0158

0.0158

0.0095

0.0074

0.0652

E

0.0048

0.0086

0.0123

0.0076

0.0033

0.0027

0.0394

ESE

0.0002

0.0057

0.0043

0.0029

0.0010

0.0018

0.0160

SE

0.0002

0.0048

0.0057

0.0030

0.0025

0.0048

0.0210

3SSE

0.0019

0.0107

0.0106

0.0104

0.0049

0.0076

0.0462

S

0.0011

0.0106

0.0084

0.0193

0.0068

0.0180

0.0644

SSW

0.0016

0.0096

0.0104

0.0121

0.0072

0.0244

0.0653

SW

0.0015

0.0071

0.0112

0.0068

0.0064

0.0231

0.0561

WSW

0.0017

0.0091

0.0091

0.0078

0.0075

0.0154

0.0507

W

0.0011

0.0062

0.0090

0.0110

0.0100

0.0220

0.0594

WNW

0.0006

0.0048

0.0059

0.0083

0.0092

0.0155

0.0444

NW

0.0007

0.0049

0.0053

0.0074

0.0064

0.0209

0.0455

NNW

0.0007

0.0046

0.0087

0.0086

0.0152

0.0346

0.0723

Сума:

0.0211

0.1277

0.1623

0.1818

0.1509

0.3013

0.9452

Както е известно, височината на слоя на смесване (ВСС) се дефинира с пресечната
точка на стандартния и реалния температурен градиент. Тя трябва да се подразбира като
невидима с просто око повърхност, над която замърсителите не проникват. Следователно
ВСС определя обема, в който замърсителите могат да се разреждат чрез дифузия. Тази
невидима граница може да бъде разположена на различна височина – от няколко десетки
метра над земната повърхност до няколко километра. Първият случай е характерен по време
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на приземни инверсии. Най-често потребителите на дисперсионни модели не разполагат с
данни за реалния температурен градиент и това поражда сериозни трудности за изчисляване
на ВСС. В конкретния случай ВСС е изчислена чрез модел на US EPA.
Данните от Таблица 2.2.1.4 показват, че за района на Гълъбово случаите с малка ВСС
(под 100 и под 300 метра) за 2017 г. са малко над 1%. В открити условия (извън населените
места) тези стойности са значително по-големи и съответно са в границите от 1.83 до 6.67
%. Както беше пояснено по-горе, при тези условия разсейването на замърсителите в
атмосферния въздух е затруднено и вероятността от високи приземни концентрации е
значително по-голяма.
Таблица 2.2.1.4: Височина на слоя на смесване за района на Гълъбово за 2017 г.
Брой часове

Процент

Градски условия
Под 100 метра

0

0.00

Под 300 метра

109

1.24

Извънградски условия
Под 100 метра

160

1.83

Под 300 метра

584

6.67

2.2.2. Топография на територията
Релефът на общината е хълмист ниско планински, като територията ѝ попада в
пределите на Горнотракийската низина и планината Сакар.
Около 2/3 от територията на община Гълъбово се заема от източната, хълмиста част
на Горнотракийската низина. Средната надморска височина е 171 m, с абсолютни височини
в границите от 100 до 370 m. На юг се издигат северозападните ниски части на Бранишката
планина с височина 150-200 m и купена на Сакар планина с най-високи части 700-800 m. и
северозапад-югоизточно простиране. Град Гълъбово е разположен на двата бряга на р.
Сазлийка, при средна надморска височина 95 m. Градът е ограден с ниски склонове от
всичките му страни.
На 2 km южно от град Гълъбово, на границата с община Симеоновград, в коритото
на река Сазлийка се намира най-ниската ѝ точка – 84 m н.в.
В югоизточният район на общината, южно от долината на река Соколица (ляв
приток на Сазлийка) се простират крайните северни части на ниската планина Сакар. На
700 m южно от село Главан се издига най-високата точка – връх Чуката 543,4 m н.в.
Използваната при моделирането базова карта представлява сателитна снимка от
височина 31.33 km с нанесни лнии на постоянна надмоска височина. Тя отразява реалния
релеф на местността, попадаща в изследванте граници с размери от 36 km в направление
изток-запад и 32 km в направление север-юг. Обхващането на територия с площ над 1150
квадратни километра се налага от необходимостта да се включи основната част от Община
Гълъбово, в това число зоните, в които е съсредоточен добивът на въглища (Мини Марица
изток) и разположените в близките околности ТЕЦ-ове: Брикел, Марица изток 1, 2 и 3.
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Топография на местността

АИС Гълъбово

Път ІІ-55

Гълъбово

Фиг. 2.2.2-1. Базова моделна карта на района на Гълъбово и околностите му (сателитна
снимка от височина 31.33 km) с нанесена топография (линии с постоянна надморска
височина)
В границите на изследваната територия влиза и значителна част от третокласен път
ІІІ-554, който преминава през Гълъбово и свързва Раднево със Симеоновград. В източната
част на общината преминава второкласен път ІІ-55 (непосредствено до мини Марица изток
2) и продължава в южно направление до Свиленград. Град Гълъбово е разположен на
надморска височина в границите от 90 до 120 m. Територията на Община Гълъбово може
да се определи като хълмиста. В източно направление надморската височина достига до
около 200-220 m, а в югоизточно направление до около 300-350 m. За по-добро
локализиране на конкретните източници на емисии са използвани още пет карти (сателитни
снимки от по-малка височина), които ще бъдат коментирани по-долу.
2.2.3. Състояние на атмосферния въздух по показателя ФПЧ10 в ПМ „АИС
Гълъбово“ за периода 2010÷2017 г.
Характеристика и нормиране на замърсяването на атмосферния въздух.
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„ФПЧ10" са всички частици, преминаващи през размерно-селективен сепаратор,
определен съгласно референтния метод за вземане на проби и измерване нивата на ФПЧ 10,
с 50%-на ефективност на задържане при аеродинамичен диаметър на частиците до 10
микрона;
„Норма за качество на атмосферния въздух" е всяко ниво, установено с цел
избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на
населението и/или околната среда, което следва да бъде постигнато в определен за целта
срок, след което да не бъде превишавано;
„СЧК“ – средночасова (еднократна) концентрация е средната стойност
регистрирана при непрекъснато пробовземане в течение на един час;
„МЧК“ – максимално часова концентрация е най-високата от средночасовите
(еднократни) концентрации за определен замърсител, регистрирани за определен период от
време
„СДК" – средно денонощна концентрация е средната стойност от броя на
еднократните концентрации, регистрирани няколкократно в течение на денонощието, или
тази, отчетена при непрекъснато пробовземане в течение на 24 часа;
„ПДК" – пределно допустима концентрация на вредни вещества в атмосферния
въздух на населените места, която не оказва нито пряко, нито косвено въздействие върху
организма на човека, включително отдалечени последствия за настоящото и бъдещото
поколение, и да не намалява неговата работоспособност, самочувствие и дълголетие;
„Качество на атмосферния въздух" – състоянието на въздуха на открито в
тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и
съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен или
антропогенен произход;
„Приземен слой" – атмосферния въздух на височина до 100 м. от повърхността на
Земята;
„Замърсяване на атмосферния въздух" – всяко постъпване на вредни вещества
/замърсители/ в него;
„Вредно вещество (замърсител)" – всяко вещество, въведено пряко или косвено от
човека в атмосферния въздух, което е в състояние да окаже вредно въздействие върху
здравето на населението и/или околната среда.
„Ниво" – определена стойност на концентрацията на даден замърсител в
атмосферния въздух;
„Оценка" е всеки метод за измерване, изчисляване (вкл. чрез дисперсионно
моделиране), прогнозиране или приблизително определяне на ниво на даден замърсител в
атмосферния въздух;
„Норма за качество на атмосферния въздух" е всяко ниво, установено с цел
избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на
населението и/или околната среда, което следва да бъде постигнато в определен за целта
срок, след което да не бъде превишавано;
„Горен оценъчен праг" (ГОП) е ниво на съответния замърсител, под което за
оценка на качеството на атмосферния въздух е достатъчно използването на комбинация от
методи за постоянни измервания и дисперсионно моделиране и/или индикативни
измервания;
„Долен оценъчен праг" (ДОП) е ниво на съответния замърсител, под което за
оценка на качеството на атмосферния въздух е достатъчно използването само на методи на
дисперсионно моделиране или инвентаризация на емисиите и други представителни
методи;
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„Постоянни измервания" означават непрекъснати или периодични измервания,
направени в постоянен пункт за мониторинг, в съответствие с поставените изисквания за
качество на данните;
„Индикативни измервания" означават измервания, към които не се поставят
толкова строги изисквания по отношение качеството на данните в сравнение с постоянните
измервания;
„Градски фонови пунктове за мониторинг" са тези пунктове за мониторинг, които
са разположени в застроената част на града и където измерените нива на отделните
замърсители са представителни за експозицията на по-голямата част от населението;
„Емисии от природни източници" са емисиите на замърсители, които не са
причинени пряко или косвено от човешка дейност и включват такива явления, като
вулканичните изригвания, сеизмичната активност, геотермалната активност, пожарите,
силните ветрове, атмосферните отлагания или преноса на природни частици от сухи
райони.
„Алармен праг" е всяко ниво, чието превишаване е свързано с риск за здравето на
населението, включително при кратковременна експозиция, и при превишаването на което
се предприемат незабавни мерки.
Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в
приземния слой, съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗЧАВ, са концентрациите на ФПЧ10, Серен
диоксид, Азотен диоксид, Въглероден оксид, Озон, Олово (аерозол), Бензен, полициклични
ароматни въглеводороди, тежки метали – кадмий, никел и живак, арсен. Съгласно чл.4, ал.2.
от същия закон: За отделни райони, в зависимост от характера на източниците на емисии и
характерния здравен риск, министърът на околната среда и водите по собствена
инициатива, както и по предложение на министъра на здравеопазването или на общинските
органи може да определя допълнителни показатели извън тези по ал. 1.
Качеството на атмосферния въздух (КАВ) се оценява чрез норми и пределно
допустими концентрации (ПДК), т.е. определени пределни нива на основните замърсители
в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа, 1
година), установени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни
въздействия върху здравето на населението и/или околната среда, като тези нива e следвало
да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат превишавани.
Нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и измерените
концентрации за отделните показатели се определят като маса, съдържаща се в един
кубически метър въздух при нормални условия за определено време
Наредба №12/15.07.2010 г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови
частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, издадена от
Министъра на околната среда и водите и Министъра на здравеопазването, в сила от
30.07.2010 г. (Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010 г.) определя следните норми за опазване на
човешкото здраве и съответните оценъчни прагове:
Таблица 2.2.3.1. Норми за опазване на човешкото здраве и оценъчни прагове за
показателя ФПЧ10
Фини прахови частици –
ФПЧ10
Средноденонощна норма за
опазване на човешкото здраве
(СД НОЧЗ)

Период на осредняване
24 часа

Стойност
Прагова стойност от 50 µg/m3 ФПЧ10,
която да не бъде превишавана повече
от 35 пъти в рамките на една
календарна година
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Средногодишна норма за
опазване на човешкото здраве
(СГ НОЧЗ)

Една календарна година

Горен оценъчен праг (ГОП) на
СДК на ФПЧ10

24 часа

Долен оценъчен праг (ДОП) на
СДК на ФПЧ10

24 часа

40 µg/m3 ФПЧ10
35 µg/m3 ФПЧ10, която да не бъде
превишавана повече от 35 пъти в
рамките на една календарна година
55 µg/m3 ФПЧ10, която да не бъде
превишавана повече от 35 пъти в
рамките на една календарна година

Горен оценъчен праг (ГОП) на
Една календарна година
28 µg/m3 ФПЧ10
СГК на ФПЧ10
Долен оценъчен праг (ДОП) на
Една календарна година
20 µg/m3 ФПЧ10
СГК на ФПЧ10
Норми за опазване на човешкото здраве и оценъчни прагове за показателя SО 2
SО2
Период на осредняване
Стойност
Прагова стойност от 350 µg/m3 SО2,
Средночасова норма за опазване
която да не бъде превишавана повече
1 час
на човешкото здраве (СЧ НОЧЗ)
от 24 пъти в рамките на една
календарна година (КГ)
Прагова стойност от 125 µg/m3 SО2,
Средноденонощна норма за
която да не бъде превишавана повече
опазване на човешкото здраве
24 часа
от 3 пъти в рамките на една
(СД НОЧЗ)
календарна година (КГ)
Норма за опазване на природните
Една календарна година и
екосистеми (не се прилага в
зима (от 1 октомври до 31
20 µg/m3 SО2
непосредствена близост до
март)
източниците)
Средноденонощна стойност
Стойност за опазване на
Оценъчен праг
за опазване на човешкото
растителността
здраве
3
60% от СД НОЧЗ (75 µg/m
Горен оценъчен праг (ГОП на СД – да не бъде превишавана
60% от зимната норма (12 µg/m3)
НОЧЗ)
повече от 3 пъти за една
календарна година)
40% от СД НОЧЗ (50 µg/m3
Долен оценъчен праг (ДОП на
– да не бъде превишавана
40% от зимната норма (8 µg/m3)
СД НОЧЗ)
повече от 3 пъти за една
календарна година)
Измерени през три
последователни часа в ПМ,
които са представителни за
КАВ в не по-малко от 100
Алармен праг
500 µg/m3 SО2
km2 или целия район или
агломарация, в зависимост
от това коя от посочените
територии е най-малка

Концентрация на даден атмосферен замърсител, определена като средногодишна,
средноденонощна или еднократна за период от време 1 час (СЧК), при която съществува
риск за здравето на хората при кратковременна експозиция и се налага да се предприемат
спешни мерки, се определя като алармен праг.
За характеристика на състоянието са ползвани данни и информация от РИОСВ-Стара
Загора, ИАОС, Община Гълъбово (Актуализация на програмата за управление на
качеството на атмосферния въздух в Община Гълъбово, разработена за
замърсителите: фини прахови частици (ФПЧ10 ) и серен диоксид (SO2) 2019 – 2023 г.)
и публична информация на съответните институции и ведомства.
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От фиг. 2.2.3-1 се вижда, че средногодишните концентрации на ФПЧ10 за периода
2010-2017 г. са близки или надвишават (2011 г.) нормата за опазване на човешкото здраве
(НОЧЗ) по Наредба 12/2010 г. от 40 µg/m3. С изключение на 2017 г., СГ концентрации на
ФПЧ10 системно превишават горния оценъчен праг (ГОП) по същата наредба, който е 28
µg/m3.
Другият важен показател за КАВ по отношение на ФПЧ10 е броя на превишенията
на СД НОЧЗ по Наредба 12/2010 г. от 50 µg/m3, който е 35 пъти в рамката на една
календарна година. Информация за този показател е представена на фиг. 2.2.3-2 От нея се
вижда, че с изключение на 2017 г. този показател се превишава значително.
Регистрирани СГК на ФПЧ10 в ПМ „АИС Гълъбово“ за
периода 2010÷2017 г.
Концентрация [µg/Nm3]
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28
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Фиг. 2.2.3-1
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Регистрирани СДК на ФПЧ10 в ПМ „АИС - Гълъбово“ за периода
2010÷2017 г. с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ
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Допустима норма

Фиг. 2.2.3-2
Внимателният анализ на данните за ФПЧ10 показва, че през студеното полугодие
(месеците от първото и четвъртото тримесечие) регистрираните нива на средно месечните
концентрации на ФПЧ10 са значително по-високи от тези през топлото полугодие. Така
например: стойностите на регистрираните средно месечни концентрации през студените
месеци: януари, февруари, март, ноември и декември са близо два пъти по-високи от тези
регистрирани през трите най-топли месеци – юни, юли и август. Зависимостта е постоянна
и е характерна за целия период 2010 ÷ 2017 г. СДК на ФПЧ10 с нива превишаващи ПС на
СД НОЧЗ са регистрирани през всеки един от месеците в годината, но най-често през
зимните месеци.
Връзката на температурата на околния въздух с регистрираните средно денонощни
и средно месечни концентрации на ФПЧ10 за община Гълъбово е свързана с факта, че с
понижаване на температурите през отоплителния сезон се повишава използването на
енергия за отопление (в това число и повишаване количествата на твърди горива). Това
завишаване на изгаряните горива води автоматически до повишаване и на масовите потоци
на атмосферните емисии на ФПЧ10, формирани при горивните процеси. Анализът на
регистрираните резултати, обаче не дава повод за извод, че съществува еднозначна
зависимост между средно месечната температура и нивата на осреднените месечни
концентрации на ФПЧ10 регистрирани в ПМ „АИС Гълъбово“ за съответен месец.
Изводи по отношение показателя ФПЧ10 за периода 2010-2017 г.
1. В периода се наблюдава ясно изразена тенденция за понижаване регистрираните
в ПМ „АИС Гълъбово“ нива на СГК на ФПЧ10 и трайно задържане на тези СГК под нивото
на СГ НОЧЗ. През 2017 г. регистрираната СГК е с ниво по-ниско и от ГОП на СГ НОЧЗ за
ФПЧ10.
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2. В периода се наблюдава тенденция на редуциране броя на регистрираните СДК с
нива над ПС на СД НОЧЗ в рамките на една календарна година, като единствено през 2017
г. регистрираният брой на СДК с нива над ПС на СД НОЧЗ е в размер на 26 (който е около
2,5 пъти по-нисък от регистрирания брой през 2016 г.) и е под нормативно определения
брой.;
3. В периода се наблюдава ясно изразена тенденция за понижаване регистрираните
в ПМ „АИС Гълъбово“ СЧ, СД, СМ и СГ скорости на вятъра и задържане им под 1,5 m/ѕ.
На този факт до голяма степен се дължи както ниската стойност на регистрираната през
2017 г СГК на ФПЧ10, така и малкия брой на СДК с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ.
Запазва се сезонната зависимост в разпределението на СДК надхвърлящи ПС на СДН от
50µg/m3 . Основната част от СДК с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ през 2017 г. са
регистрирани през студеното полугодие – приблизително между 75÷84,62% от общия им
брой;
5. През месец февруари 2017 г. са измерени едни от най-високите нива на СМ и СД
концентрации за целия изследван период съответно: максимална СМК с ниво от 55,87 µg/m 3
(единствено през 2011 г.е измерена максимална СМК с ниво от 66,7 µg/m 3 ) и максимална
СДК с ниво от 194,8 µg/m3 (единствено през 2010 и 2016 г. са измерени максимални СДК с
ниво съответно от 271 и 219,3 µg/m3 ).
2.2.4. Състояние на атмосферния въздух по показателя SО2 в ПМ „АИС
Гълъбово“ за периода 2010÷2017 г.
От представените на фигури № 2.2.4-1÷2.2.4-4 ясно се вижда, че нормите,
определени с Наредба 12/2010 г. системно се нарушават.
От фиг. 2.2.4-1 става ясно, че СД НОЧЗ от 350 µg/m3 се превишава за всички години
от изследвания период. В някои от тях максималните измерени СЧ концентрации на серни
оксиди превишават тази норма повече от 5 пъти. Като тенденция, по-скоро може да се
говори за нарастване на регистрираните максимални СД концентрации, отколкото за
задържане или намаляване.
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Регистрирани в ПМ „АИС - Гълъбово“ максимални нива на СЧК на
SО2
2000

Концентрация [µg/Nm3]

1800
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Фиг. 2.2.4-2
За честотата на превишенията на СЧ НОЧЗ може да се съди от данните, представени
на фиг. 2.2.4-3. Наредба 12/2010 г. определя допустим брой превишения на СЧ НОЧЗ до 24

Страница 77 от 276

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план/програма: ПРОЕКТ за

пъти в рамките на календарна година. От фигура хх-9 се вижда, че тази граница се
превишава ежегодно, като за някои години превишението е от 4 до пет пъти.
Максимали 24-часови концентрации на серни оксиди
макс. СДК
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Фиг. 2.2.4-3
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Фиг. 2.2.4-4
Анализът на данните за серни оксиди от АИС „Гълъбово“ по отношение на СД
норми по Наредба №12/2010 г. (фиг. 2.2.4-3 и фиг. 2.2.4-4) също потвърждават системното
им нарушаване с тенденция към нарастване. Така например, максималната СД
концентрация на серни оксиди през 2017 години е достигнала около 3 пъти СД НОЧЗ от
125 µg/m3. Отчетеният брой на превишаване на СД НОЧЗ от 125 µg/m3 и СД ГОП (фиг.
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2.2.4-4) също е много голям (допустимият брой превишения на СД НОЧЗ и СД ГОП по
Наредба 12/2010 г. е 3 в границите на календарна година).
Анализът на регистрираните СЧ и СД концентрации на показателя SО 2 показва, че
основната причина за наличието на екстремни концентрации с нива превишаващи ПС на
съответните СЧ НОЧЗ и СД НОЧЗ са друга група източници, различна от „Битовото
отопление“. Това е групата източници „Промишленост“ (горивни процеси във
промишлеността свързани с производството на електроенергия и топлоенергия). Така
например през топлото полугодие, когато групата източници „Битово отопление“ е
изключено, се регистрират СЧК, СДК и СМК с нива по-високи от тези регистрирани през
някои от зимните месеци.
Стойностите на регистрираните СЧК и СДК на SО2 с нива превишаващи ПС на
съответните СЧ и СД НОЧЗ определено са свързани и с анормални ситуации при работата
на СОИ в трите ТЕЦ, разположени на територията на Община Гълъбово и ТЕЦ „Марица
Изток 2“.
Изводи по отношение на показателя SО2 за периода 2010-2017 г.
1. В периода се наблюдава ясно изразена тенденция към нарастване на
регистрираните максимални СЧК и максимални СДК (фигури № 2.2.1-6 и 2.2.1-8);
Наблюдава се също така и ясно изразена тенденция към нарастване на броя на
регистрираните СЧ и СД концентрации с нива превишаващи съответните ПС на СЧ и СД
НОЧЗ (фигура № 2.2.1-7 и 2.2.1-9)
3. През целия изследван период ПМ „АИС Гълъбово“ регистрира, че не се спазва СЧ
НОЧЗ, като през 2017 г. регистрирания брой СЧК с нива превишаващи ПС на СЧ НОЧЗ е
около 5 пъти по-висок от нормативно допустимия;
4. За целия период ПМ „АИС Гълъбово“ регистрира, че не се спазва СД НОЧЗ, като
през 2017 г. регистрирания брой СДК с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ е също 5 пъти
по-висок от нормативно определения.
2.2.5. Съществуващи източници на замърсяване
Източниците на замърсяване на атмосферния въздух, както и конкретния вид на
замърсителите, са много и по тази причина е прието да се обединяват в групи. В конкретния
случай основните групи източници в Община Гълъбово са отделени в три относително
самостоятелни групи:
 Битово отопление
 Автомобилен транспорт
 Промишленост
Доколкото КАВ в общината се нарушава за два замърсителя, представените по-долу
данни касаят емисиите на фини прахови частици с аеродинамичен диаметър под 10 микрона
(ФПЧ10) и серни оксиди (SO2).
Битово отопление
За да се оценят емисиите от битовото отопление на дадено населено място е
необходимо да се разполага с точна информация за броя на домакинствата, тяхното
разпределение по жилищни квартали и комплекси, начина на отопление и консумацията на
течни, газообразни и твърди (дърва, въглища, брикети) горива от всяко домакинство. С
такава информация, не разполага нито една община в България, тъй като няма изградена
единна система за инвентаризация на горивата, ползвани от населението за отопление и
други битови нужди.
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Населението в селата на Община Гълъбово се отоплява изцяло с твърдо гориво. В
град Гълъбово всички общински сгради са свързани с централната топлофикация. Твърдо
гориво използват обществените сгради в селата. Към централната топлофикация на град
Гълъбово са включени около 2000 домакинства.
По наше мнение, най-точната статистика в това отношение се води от НСИ, който
ежегодно отчита разхода на горива и енергия от 100 средностатистически домакинства.
Такава справка е представена на фиг.2.2.5-1. От нея ясно се виждат няколко тенденции.
След 2005 г. консумацията на електроенергия от домакинствата непрекъснато нараства и
към 2017 г. това нарастване е около 55%. Увеличението на разхода на дърва от населението
се увеличава по-плавно, но през последните две години увеличението е рязко и достига
около 100% спрямо 2005 г. Обратно, консумацията на течни горива плавно намалява,
докато консумацията на въглища се запазва относително постоянна с тенденция към
намаляване.
Средна годишна консумация на горива и енергия на 100
домакинства за периода 2001-2017 г. по данни на НСИ
Дърва тон
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Фиг. 2.2.5-1
Годишният разход на енергия от 100 домакинства за 2016 г. по видове енергия (НСИ)
е показан на фиг.2.2.5-2. За целите на настоящата програма обаче ще бъдат използвани само
данните за консумацията на дърва и въглища. Консумацията от населението на течни горива
и природен газ е много малка, поради което не участва в изчислението на емисиите.
От фиг. 2.2.5-2 се вижда, че все още дървата са основния енергиен източник на
населението с около 62% дял. На второ място е електроенергията с дял около 30%. Делът
на каменните въглища е едва около 7%.
Изходните данни за изчисляване на емисиите на ФПЧ10 и серни оксиди от битовото
отопление са представени в Таблица 2.2.5-1. Броят на домакинствата е определен на базата
на тяхното население при среден брой членове на едно домакинство (НСИ за Област Стара
Загора) 2.4, а количествата изгорени дърва и въглища на базата на данните от НСИ за
консумация на горива от населението за 2017 г.
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Годишен разход на енергия от 100 домакинства по данни на
НСИ за 2017 г. по видове енергийни ресурси

Газ ПБ

28.98

Ел.енергия

1525.64

Въглища

366.00
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3210.90
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3500

Фиг. 2.2.5-2
Таблица 2.2.5-1: Данни за населените места в Община Гълъбово, включени в
групата източници от битовото отопление
Разстояние
км
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Гълъбово
Априлоно
Великово
Главан
Искрица
Медникарово
Мусачево
Мъдрец
Обручище
Помощник
Разделна
Сума

0
6.3
2.9
21.2
14.9
1.6
4.4
17.5
4.1
18.2
8.1

Надм. вис.
м
83
153
150
388
143
155
93
135
107
270
150

Жители
брой
8 387
239
42
819
153
404
197
787
1444
226
81
12779

Домакинства
брой
3495
100
18
341
64
168
82
328
602
94
34
5325

Дърва
т/год
8003
228
40
781
146
385
188
751
1378
216
77
12193

Въглища
629
18
3
61
11
30
15
59
108
17
6
958

Емисиите на ФПЧ10 от изгарянето на дърва и въглища са определени на базата на
емисионни фактори, предлагани от ЕЕА. В това отношение двата вида гориво са
конкурентни и генерират почти еднакви количества емисии за единица изгорена маса.
Съвсем естествено, отделените емисии на територията на град Гълъбово са значително
повече от тези при селата и това се дължи на голямата разлика в населението. В тази
светлина, битовото отопление на селата в околностите на Гълъбово влияе слабо върху КАВ
на територията на града и би следвало да се приема като фоново замърсяване.
Емисиите на серни оксиди се установяват също чрез емисионни фактори, но в случая
водещо е съдържанието на сяра в конкретното гориво. Обикновено максималното
съдържание на сяра в дървата е под 0.2%, докато използваните в Гълъбово брикети са със
средно съдържание на сяра над 2.5%. Съгласно EMEP/EEA emission inventory guidebook
2013, емисионният фактор за дърва, изгаряни в обикновена домашна печка е 11 g/GJ. Това
е препоръчителната стойност, тъй като съгласно същия източник този емисионен фактор
може да се движи в границите от 8 до 40 g/GJ. Аналогичният емисионен фактор за изгаряне
на въглища в домашна печка е 900 g/GJ с граници от 540 до 1000 g/GJ. Прилагането на тези
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емисионни фактори силно зависи от топлотворната способност на конкретното гориво. В
конкретния случай се приема, че населението основно гори въздушно суха дървесина с
влажност в границите от 15% до 20%. При тези условия топлотворната способност на
дървата е приета за 7 GJ/t. За сравнение, абсолютно сухата дървесина има топлотворна
способност около 19 GJ/t. Топлотворната способност на каменните въглища (в случая
брикетите) варира в широки граници в зависимост от вида и качеството им. У нас
обикновено населението използва кафяви каменни въглища и по тази причина е прита
топлотворна способност 20 GJ/t.
Годишни емисии на ФПЧ-10 от битовото отопление на
населените места в Община Гълъбово за 2017 г. (138 t/y)
100

90,81

90
80

Емисия, t/y

70
60
50
40
30
15,63

20

8,87

10

2,59 0,45

1,66 4,37 2,13

8,52
2,45 0,88

Разделна

Помощник

Обручище

Мъдрец

Мусачево

Медникарово

Искрица

Главан

Великово

Априлоно

Гълъбово

0

1,71
0,93

Разделна

Помощник

0,27 0,10

Обручище

Мъдрец

Мусачево

0,18 0,48 0,23

Медникарово

Главан

Великово

0,28 0,05

Искрица

0,97

Априлоно

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Годишни емисии на серни оксиди от битовото отопление на
Община Гълъбово (10.91 t/y)
5,70

Гълъбово

Емисия, kg/y

Фиг. 2.2.5-3

Фиг. 2.2.5-4
Конкретните стойности на емисиите от ФПЧ-10 и серни оксиди по населени места
са показани съответно на фиг. 2.2.5-3 и фиг. 2.2.5-4.

Страница 82 от 276

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план/програма: ПРОЕКТ за

Има всички основания да се очаква, че относителният дял на изгаряните брикети в
Община Гълъбово от общата маса на твърдите горива е изместено към брикетите, но това
няма как точно да се установи. Увеличаването на този дял веднага ще доведе и до
увеличаване на емисиите от серни оксиди.
Транспорт
Автомобилният транспорт продължава да се развива с високи темпове в световен
мащаб вече няколко десетилетия. В България тези темпове са още по-високи, но основно за
сметка на употребявани автомобили (леки, лекотоварни, тежкотоварни и автобуси), чийто
стандарти не отговарят на съвременните условия (Euro 6). По данни на КАТ към 1-07.2016
г. Разпределението на моторните превозни средства:
 Над 20 г. – 43.4%;
 Между 15 и 20 г. – 27.9%;
 Между 10 и 15 г. – 16.4%;
 Между 6 и 10 г. – 8.5%;
 До 5 г. – 3.8%;
Към същата дата, разпределението на автомобилите по вида на използваното гориво
е показан в таблица 2.2.5-2. Тя ясно показва, че алтернативните (екологичните) начини за
задвижване са с незначителен относителен дял и реално могат да бъдат пренебрегвани към
момента. Основен принос към емисиите от ФПЧ10 имат автомобилите, използващи
дизелово гориво. Добре известно е, че дизеловите двигатели предизвикват така наречената
димност в отработените газове, което се дължи на по-високото съдържание на сажди.
Изследвания показват, че 95% от изхвърляните сажди са под 10 μm, а 93% под 2.5 μm.
Таблица 2.2.5-2: Разпределение на автомобилите в България по вид на
използваното гориво към 1.7.2016 г. по данни на КАТ
Гориво

Брой

%

Бензин

1851331

52.05

Дизел

1639619

46.10

63617

1.79

Електричество

217

0.01

Хибрид (бензин)

1862

0.05

Хибрид (дизел)

58

0.00

3556704

100.00

Газ

Сума:

Въпреки, че в развитите страни автотранспорта има най-голям дял в замърсяването
на въздуха, в България с най-висок относителен дял е битовото отопление (през
отоплителния сезон), а автотранспортът заема второ място (първо място в периода извън
отоплителния сезон).
Суспендиране на прах от пътните платна
В населените места автотранспортът представлява непрекъснато действащ източник
на ФПЧ (широка фракция, в това число с аеродинамичен диаметър около и под 10 микрона).
Неговата интензивност е пропорционална на автомобилния трафик и следва неговите
изменения – сезонни и денонощни. По тази причина в големите населени места с
интензивен градски трафик максималната концентрация на ФПЧ10 в атмосферния въздух
Страница 83 от 276

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план/програма: ПРОЕКТ за

обикновено съвпада с часовете на пиков трафик. През нощните часове неговото влияние
върху КАВ силно намалява до пренебрежимо ниски нива. Независимо от това, в градските
зони с интензивен трафик, автотранспортът е в състояние да поддържа високи
средноденонощни концентрации на ФПЧ10. Към момента това следва да се разглежда като
световен, в това число национален и регионален проблем.
Основните механизми, по които автотранспортът генерира частици в атмосферния
въздух могат да се разделят на три:
Горивен процес в двигателя – поради непълното изгаряне на тежките компоненти
в горивото се образуват сажди, които през изпускателната система на автомобила се
изхвърлят в атмосферата. Доколкото бензина и газовите горива не съдържат тежки
въглеводороди, изгарянето им в двигателите с вътрешно горене обикновено не е
съпроводено с отделяне на сажди. По тази причина се приема, че работата на бензиновите
двигатели не води до образуване на сажди. Изключение правят силно износени бензинови
двигатели, при които в горивната камера прониква смазочно масло. Изгарянето на дизелово
гориво обаче в много случаи води до генериране на сажди. Този процес е особено силен,
когато към горивните камери се подава силно обогатена на гориво смес (процес на
ускоряване). Независимо, че през последните десетилетия дизеловите двигатели се
усъвършенстваха много, процесът на непълно горене в процеса на ускоряване не е овладян.
Като техническо решение, към изпускателна система на новите дизелови автомобили се
монтира филтър за частици. Автомобилите, отговарящи на екостандарт Euro 5 и Euro 6 са
произведени с филтри за частици, който периодично трябва да се подменя. У нас
задължително изискване за наличие на филтър за частици към дизеловите автомобили няма.
Процеси на механично триене – това са процесите на триене на автомобилните
гуми в пътното платно и триене между спирачните накладки на спирачната уредба.
Независимо, че тези процеси протичат реално, относителният им дял при формиране на
емисиите от ФПЧ10 може да се приеме за пренебрежимо малък.
Суспендиране на прах от пътните платна – това е основния механизъм, по който
автотранспортът предизвиква вторично замърсяване с ФПЧ10. Предизвиква се
едновременно от два фактора: предаване на кинетична енергия на частиците върху пътното
платно от въртящите се автомобилни гуми и завихряне на вече придобилите енергия
частици в аеродинамичната диря на движещия се автомобил. Картината става още посложна при едновременното движение на няколко автомобила, каквато е картината в
градски условия. За пътните условия в България може с увереност да се приеме, че
относителният дял на суспендирания прах от пътните платна представлява повече от 95%
от общите емисии на ФПЧ10 от автотранспорта.
За да се води успешна борба с това явление е необходимо да се познават добре не
само механизмите за суспендиране, но и основните фактори които определят неговата
интензивност. Независимо, че тези фактори са много, над тях изпъкват два с първостепенно
значение: пътен нанос и тегло на автомобилите.
Пътен нанос
Това е сумарното количество несвързани помежду си твърди частици (най-често
почва, пясък и др.), попаднали върху пътното платно по всички възможни начини. Този
нанос се измерва в грам на квадратен метър от пътното платно и представлява осреднена
величина. За нанос се считат само частици с аеродинамичен диаметър до 30 микрона (чрез
предварително пресяване, по-големите частици се отделят). Пътният нанос е разпределен
неравномерно върху пътното платно. Той е най-малко около осевата линия на пътя и се
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увеличава в направление към банкета на пътя или бордюра на улицата. В градски условия
бордюрът играе задържаща роля, поради което плътността на наноса там може да достигне
много високи стойности. При движението си автомобилите непрекъснато суспендират този
нанос във въздуха и причиняват замърсяване. Ако върху пътните платна не се внася нов
нанос, интензивното движение води до „почистване” на пътното платно. Интензивността
на това „самопочистване” е пропорционална на интензивността на движение. Този ефект се
наблюдава най-силно при дневен трафик над 5000 МПС/24 часа (висок трафик). При трафик
под 5000 МПС/24 часа (слаб трафик) и равни други условия, задържащия се върху пътните
платна нанос е повече. Чрез осредняване на данни е установено, че от общото количество
суспендиран от пътя прах, около 20% са ФПЧ10. Не е известно за сега в България да са
правени подобни измервания. По тази причина информация за подобни изследвания и
измервания могат да се намерят само в чуждестранни източници. Представената в
настоящата оценка информация е заимствана от изследвания на U.S. EPA. Compilation of
Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. (AP-42).
Влияние на пътния нанос върху емисионния фактор за ФПЧ-10 при
различно тегло на МПС в тона

1 тон

2 тона

3 тона

5 тона

Емисионен фактор, г/км

18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

Пътен нанос, г/м2

Фиг. 2.2.5-5
От казаното по-горе става ясно, че в реални условия пътният нанос е една
непрекъснато променяща се величина. Нейните стойности могат да варират в твърде
широки граница (от 0.02 до 400 g/m2) и това зависи от твърде много фактори, които не могат
да бъдат свързани в универсална корелация. По тази причина за целите на моделирането се
използват референтни стойности, получени чрез осредняване на голям брой преки
измервания. При първокласни пътни условия и липса на постоянни източници за пренос на
кал и тиня към пътя минималният нанос за път с висок трафик е 0.1 g/m2, който нараства до
0.4 g/m2 за условията на нисък трафик. Приема се, че суспендирания при тези условия прах
не може да доведе до превишаване на СД НОЧЗ за ФПЧ10 от 50 µg/m3. Към тези условия
можем да отнесем първокласните пътища от РПМ, които са реконструирани през
последните 5 години, имат добре оформени банкети и канавки, подходите към тях са
асфалтирани и пътната настилка е в много добро състояние (отсъствие на дупки и
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пукнатини). Даже и при първокласни пътища, при които не се допуска непрекъснато
внасяне на замърсяване, след проливни дъждове и бури наносът бързо се увеличава до нива
0.5 – 3 g/m2. Зависимостта на емисията на ФПЧ10 в g/km от количеството на пътния нанос
при автомобили с различна маса и средна скорост 50 km/h е получена чрез числено
симулиране с използване на модела U.S. EPA. Compilation of Air Pollutant Emission
Factors,5th ed. (AP-42), Vol I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.1 Paved Roads:
Measurement Policy Group Office of Air Quality Planning and Standards U.S. Environmental
Protection Agency, January 2011. На фиг. 2.2.5-5 е показано изменението на базовия
емисионен фактор при промяна на пътния нанос в границите от 0.1 до 3 g/m2 за автомобили
с тегло 1, 2, 3 и 5 тона. На фиг. 2.2.5-6 е показано влиянието на теглото на автомобила при
изменението му от 1 до 25 тона за път с нанос 0.1, 0.4, 0.8 и 1 g/m2.
Влияние на теглото на МПС върху емисионния фактор за ФПЧ-10 при
розличен пътен нанос в г/м2
Нанос 0.1

Нанос 0.4

Нанос 1

Нанос 0.8

80,0

Емисионен фактор, г/км.

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Тегло на МПС, тона

Фиг. 2.2.5-6
От фиг. 2.2.5-5 лесно може да се оцени, че даже автомобил с тегло 1 тон и пътен
нанос 0.1 g/m2 води до емисия от 0.13 g/km. При трафик от 1000 МПС/час (типичен за
улиците с натоварен трафик) води до емисия от 130 g/h (130 млн. µg) от километър. При
нанос 1, 2 и 3 g/m2 тази емисия нараства съответно на 564, 885 и 1152 g/h за километър. В
случая пътното платно се превръща в непрекъснато действащ линеен източник на нивото
на земята. За разлика от високите източници, те нямат междинно пространство за
разсейване и бързо създават високи приземни концентрации. Картината се усложнява
значително, когато на ограничено пространство са разположени множество такива линейни
източници (улична мрежа в средни и големи населени места). В такива случаи и в
зависимост от конкретните метеорологически условия се създават предпоставки в отделни
точки и зони на територията да се достига до много високи моментни приземни
концентрации. Те от своя страна водят и до получаване на високи СД концентрации.
От Фиг. 2.2.5-6 се вижда, че с нарастването на теглото на автомобила и при
постоянно ниво на пътния нанос, емисията нараства нелинейно. Така например, докато при
пътен нанос 1 g/m2 автомобил с тегло 1 тон предизвиква емисия от 0.564 g/km, то при
същите условия тежкотоварен автомобил с тегло 25 тона предизвиква емисия от 70.5 g/km
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(нарастване около 125 пъти). Този пример илюстрира защо движението на тежкотоварни
автомобили по уличната мрежа на населените места трябва да се свежда до абсолютно
необходимия минимум. Това обяснява и защо по-тежки замърсявания със суспендиран прах
се наблюдават в райони с усилено движение на товарни автомобили (големи строителни
обекти, кариери за добив на инертни материали, и др. подобни обекти), около които
пътищата не са в добро състояние и имат високо ниво на пътния нанос.
По първокласните пътища от РПМ този ефект силно се редуцира поради ниския
относителен дял на тежкотоварните автомобили от общия автомобилен трафик и ниското
ниво на пътния нанос.
Как се образува пътния нанос:
Основните причини за замърсяването на пътните платна с частици могат да се
класифицират като естествени (природни) и антропогенни (предизвикани от различни
видове човешка деятелност).
Към естествените причини спадат процесите на непрекъснато утаяване на частици с
разнообразен произход от атмосферата върху земната повърхност. Освен това, пръст, кал,
тиня и пясък попадат върху пътните платна при екстремни метеорологични условия като
проливни дъждове, порои, свлачища, ураганни ветрове и др. Възможностите на хората да
влияят върху тези процеси е минимална.

Илюстрация 2.2.5-1
Антропогенните причини са твърде много на брой, и тук ще бъдат посочени само
някои от тях, които са характерни за населените места у нас.
 Директно разсипване на различни строителни материали (пясък, инертни
материали) и разтвори (вар, хоросан, бетон) върху пътните платна от
транспортните средства, които ги превозват; Основната причина е свързана с
неспазване на задължителните изисквания за транспорт на такива типове
материали);
 Изкопни работи на строителни обекти – извозването на изкопаната земна
маса е съпроводено с разкалване на прилежащите райони. Задължителното
измиване на гумите на автомобилите е много рядка практика, а на повечето
места това не се прилага. Количеството пръст, която се изнася по този начин
води до увеличаване на пътния нанос многократно, а неговото
самопочистване е свързано с високи емисии на прах и ФПЧ10;
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Изграждане на подземни мрежи (канализационни, електрически, телефонни
и др.) – обикновено изкопаната пръст се натрупва върху пътното платно. По
време на целия строителен период тя непрекъснато се разнася от превозните
средства и дъждовете в обширен район и допринася за значително
увеличаване на пътния нанос;
Малки и средни ремонти на фасади на сгради – след завършване на ремонтите
(частична топлоизолация, запълване на фуги, ремонт на покриви и др.)
прилежащите тротоари обикновено силно замърсени с различни остатъци от
строителни разтвори и материали. Независимо, че строителните фирми
извозват едрогабаритните отпадъци, тротоарите остават непочистени
(задължително измиване на замърсените тротоари след ремонтни работи не
се практикува). Постепенно всички замърсявания попадат на пътното платно
и допринасят за увеличаване на пътния нанос;
Натрупване на пътен нанос до бордюрите (Илюстрация 2.2.5-1 и 2.2.5-2) –
това е често срещана картина. Земната маса постепенно се уплътнява и
разширява. Става неподатлива на машинно, даже и на ръчно измиване. При
всеки дъжд тя се изнася към уличните платна;
Лошо състояние на тротоарите (Илюстрация 2.2.5-3) – в редица случаи
тротоарите са в лошо състояние и върху тях от дъждовете непрекъснато се
намива земна маса от прилежащите зелени площи. От там тя непрекъснато се
пренася върху прилежащите пътни платна.
Лошо състояние на територии, определени за зелени площи (Илюстрация
2.2.5-4) – при всеки дъжд, дълго време неподдържаните зелени площи стават
източник за пренос на земна маса към тротоарите, а от там към пътните
платна.
Паркиране в зелени площи (Илюстрация 2.2.5-5) – това е типична картина за
много от кварталите, в които жителите паркират автомобилите си за
пренощуване. Недостигът на паркоместа (и ниската екологична култура на
водачите) води до постепенно „превземане” на зелени площи.

Представените илюстрации от Гълъбово показват само няколко от многото
възможни пътища за попадане на почва, кал, тиня, остатъци от строителни материали,
разтвори и др. върху пътните платна. Ако многобройните източници за това не бъдат силно
намалени или ликвидирани, върху пътните платна системно ще се поддържа високо нива
на наноса и следователно, високо ниво на емисии от прах, в това число и на ФПЧ10. С
периодично (даже системно) измиване на част от градските улици, без да бъдат прекъснати
източниците за пренос на нов нанос върху тях, не може да бъде постигнато трайно и
устойчиво намаляване на замърсяването с ФПЧ10. Това означава също, че мерките на
общините за намаляване на транспортното замърсяване с ФПЧ 10 следва да бъдат
ориентирани основно към постепенно намаляване и ликвидиране на пътищата за попадане
на нанос върху пътните платна по всички антропогенни начини, в това число чрез
замърсени с кал автомобилни гуми и чрез дъждовните води от лошо поддържани зелени
площи, нерегламентирани паркинги и други лошо поддържани площи за обществено
ползване.
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Илюстрация 2.2.5-2

Илюстрация 2.2.5-3

Илюстрация 2.2.5-4

Илюстрация 2.2.5-5

Оценката на емисиите на ФПЧ10 в резултат на движението на транспортните
средства по пътната мрежа зависи в голяма степен и от вида и качеството на пътните
настилки. Към момента няма специална методика за изчисляване на емисиите на ФПЧ 10 от
пътен унос в резултат на движението на автомобилите. По тази причина, за оценка на
емисиите на ФПЧ10 от транспорта е използвана методика на US EPA, основаваща се на
математическото моделиране – “Supplemental D to Compilation of Air Pollutant Emission
Factors, Volume 1 Stationary Point and Area Soutces, Ap-42, 5th Edition”. В основата на
математическия модел е уравнението:
Еf= k (sL/2)0.91 х (W/3)1.02 , където:
Ef - прогнозен емисионен фактор, (g/km); sL - унос по пътната настилка, (g/m2); kосновен емисионен фактор; W - средна маса на моторните превозни средства, които пътуват
по пътя, (t).
Горното уравнение (актуализирано няколко пъти) е разработено на базата на
изследвания, доказващи, че при движението си автомобилите суспендират в атмосферата
частици с широк дисперсионен състав. Предвид факта, че състоянието на уличното платно
не може да бъде стандартно определено, US ЕРА допуска моделите за оценка на емисиите
от прах да се правят при равновесни условия, при които количеството на постъпващите
върху пътната настилка отлагания са равни на всички суспендирани в атмосферния въздух
и така се елиминират условията, при които процесът на отлагане е нарушен: лед, сняг, дъжд
и др.
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Вторичният унос върху пътното платно зависи от много фактори, между които са
средната скорост на движение на моторните превозни средства, среднодневния трафик,
широчината на пътните платна, наличието или отсъствието на бордюри, канавки и платна
за паркиране и други.
За специфичните стойности на вторичния унос US EPA предлага критерии за избор.
За целта улиците се разделят на две групи: главни (от 500 до 5000 моторни превозни
средства за 24 часа) и малки (под 500 моторни превозни средства за 24 часа). За първият
случай се предлагат стойности на sL в границите от 0.015 до 1 g/m2, а за втория случай от 1
до 2 g/m2. Ниските стойности предполагат отлично състояние на асфалтовото покритие,
докато високите стойности отговарят на лошо състояние. Стойностите са съобразени и с
правилото, че отлаганията върху пътната настилка в градовете са по-големи в сравнение с
тези за извънградските територии
Годишни емисии на ФПЧ10 и серни оксиди от автотранспорта
Влиянието на автотранспорта върху КАВ и особено върху емисиите на ФПЧ10 има
съществено значение, т.к. той е най-динамично развиващият се източник на емисии в
атмосферния въздух както в световен, така и в регионален мащаб. Този извод е от особено
значение за населените места и силно урбанизираните територии, поради това, че в тези
райони се съчетават множество неблагоприятни фактори:
 Нарастване с високи темпове на броя МПС на 1000 жители;
 Непрекъснато нарастване на средната мощност на леките и товарните
автомобили;
 Увеличаване на относителния дял на автомобилния транспорт пред
останалите видове транспорт;
 Висок относителен дял на автомобилите “втора употреба” с
нефункциониращи катализаторни устройства;
 Висока средна възраст на МПС в експлоатация;
 Изоставане на пътната инфраструктура в сравнение с бързо увеличаващия се
брой на МПС.
Факторите, обуславящи количествено вредното влияние на автомобилния транспорт
върху качеството на атмосферния въздух в градска среда са: степента на автомобилизация,
вида и състоянието на уличната мрежа, структура на автопарка по типове автомобили и
използвано гориво, организация на движението.
Транспортната мрежа в община Гълъбово заема 0,74% от територията на общината
и е представена от републиканска и общинска пътна мрежа, като дължината на
републиканските пътища е 47,2 км, а на общинските – 29,8 км. През територията на
общината (с дължина 11 км) преминава второкласният път II-55, свързващ Русе със
Свиленград (Кап. Андреево). Третокласната пътна мрежа включва:
 път III-554 – от Нова Загора – (граница на община) - Обручище - Гълъбово
(граница на община) – посока Харманли. Дължината му на територията на
община Гълъбово е 9,9 км;
 път III-5031 – от път III-503 южно от Опан – (граница на община) - Венец Разделна - Гълъбово. Дължината му на територията на общината е 11,8 км;
 път III-5504 – свързва републикански път III-554 с II-55 – Обручище –
Медникарово – Искрица – Мъдрец. Общата му дължина, която изцяло влиза
в границите на община Гълъбово е 15,5 км.
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Най-сериозният проблем на транспортната пътна инфраструктура в община
Гълъбово, подобно на останалите общини в областта и в страната, е свързан с недостига на
финансов ресурс за поддръжка и ремонт на отделните отсечки. В по-голямата си част
третокласната пътна мрежа на територията на общината не отговаря на съвременните
изисквания и нормативи. Четвъртокласната пътна мрежа е в задоволително състояние, но
независимо от това, липсата на финансови средства предопределя недостатъчното
поддържане на пътните настилки и нарастващите нужди от текущи и основни ремонти.
Доколкото третокласен път ІІІ-554 преминава непосредствено по източната и
южната част на Гълъбово, неговото влияние върху КАВ в града се очаква да бъде значимо.
По данни от автоматичните преброителни камери на КАТ, средното натоварване на път ІІІ554 през юли достига 4492 МПС/24 часа, което отговаря на максимална часова
интензивност 356 МПС/24 часа в 10 часа. Промяната на относителната интензивност на
движение по часове в денонощието по път ІІІ-554 за 2016 г. е показана на фиг. 2.2.5-7. Тези
коефициенти са особено важни за моделирането на транспортното замърсяване, тъй като
дават възможност да се определи интензивността на движение във всеки час от
денонощието.
Разпределението на автомобилите по типове показва, че основният поток е от леки
и лекотоварни автомобили (91%). Тежкотоварните автомобили, в това число и с ремарке,
са около 4.5%, а автобусите съответно 1.35%. За целите на моделирането, тежкотоварните
автомобили са обединени с автобусите. Участъкът от път ІІІ-554 в рамките на моделната
карта е с дължина 34.5 km.
Относителни коефициенти на часова интензивност по
третокласен път ІІІ-554 за 2016 г.
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Фиг. 2.2.5-7
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Относителни коефициенти на часово натоварване за 2016 г.
по път ІІ-55
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Фиг. 2.2.5-8
Вторият по значение път ІІ-55, който преминава през източната част на общината.
По данни от автоматичните преброителни камери на КАТ, средното натоварване на път ІІ55 през юли достига 1454 МПС/24 часа, което отговаря на максимална часова интензивност
96 МПС/24 часа в 8 часа. Промяната на относителната интензивност на движение по часове
в денонощието по път ІІ-55 за 2016 г. е показана на фиг. 2.2.5-8.
В град Гълъбово уличната мрежа е съставена предимно от главни улици – ІV клас, с
широчина от 7.0 и 12.0 метра. Състоянието на пътните настилки, тротоарите и зелените
площи около тях на много места са в лошо или много лошо състояние.
Описанието на линейните източници, включени в моделното изследване за
влиянието на транспорта е показано в таблица 2.2.5-3. Пътят ІІІ-554 Обручище –
Симеоновград (SLINE2) на практика включва и околовръстния път на Гълъбово. От
уличната мрежа са включени три главни артерии, предоставящи връзка с различните
пътища от РПМ. Седмият линеен източник (SINE7) покрива пътя за тежкотоварни камиони
от претоварната станция на ТЕЦ МИ 1 до съоръжението за депониране на отпадъци. Общата
дължина на пътната и уличната мрежа, включена в моделното изследване, е около 76 km.
Интензивността по пътищата от РПМ е на базата на данните от автоматизираните
преброителни пунктове на АПИ. Интензивността по уличната мрежа на Гълъбово никога
не е измервана, поради което тя е заимствана от действаща програма на общината.
Очакваното нарастване на трафика по уличната мрежа е прогнозирано на базата на данните
на НСИ за разхода на горива и масла от 100 домакинства за периода 2009-2017 г. (Фиг.2.2.59).
Таблица 2.2.5-3: Дължина и максимален часов трафик по основната улична и
пътна мрежа на Гълъбово
№
1
2
3
4
5
6
7

Условно
име
SLINE1
SLINE2
SLINE3
SLINE4
SLINE5
SLINE6
SLINE7

Официално наименование
Път ІІІ-554 Раднево-Обручище
Път ІІІ-554 Обручище Симеоновград
Път ІІ-55 Раднево-Главан
Бул. Република
Ул. Пенчо Славейков
Ул. Априлово-Гълъбово
МИ 1 - СДО

Дължина
км
20.93

Трафик
МПС/час
356

13.59

356

30.77
1.95
1.39
1.96
5.20

310
581
400
600
28
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Сума:

75.79

Разход на горива и масла за МПС от 100 домакинства в
литри по данни на НСИ за периода 2009 - 2017 г.
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Литри 15900 15005 14491 15494 18728 21798 25660 24675 25112
%
100,0 94,4 91,1 97,4 117,8 137,1 161,4 155,2 157,9

Фиг. 2.2.5-9
Изменението на интензивността на движение в градски условия е заимствана от град
Бургас, където са проведени контролни измервания (изменението на интензивността на
движение в рамките на денонощието се различава значително в градски и извънградски
условия). Часовите коефициенти са показани на фиг.2.2.5-10. За градското движение е
характерна висока интензивност в интервала от 8 до 20 часа и бързо снижаваща се
интензивност в нощните часове.

Относителни коефициенти за часово натоварване по
основните магистрали на Бургас (вътрешен трафик)
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Часове в денонощието

Фиг. 2.2.5-10
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Относителни коефициенти на сезонно изменение на трафика в
градски условия
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Фиг. 2.2.5-11
Неминуемите сезонни промени в трафика са отразени при моделирането чрез сезони
изменения на интензивността на трафика. Те също са опитно измерени в условията на
градския трафик в Бургас.
Таблица 2.2.5-4: Емисии на ФПЧ10 чрез суспендиране от пътните платна от
транспорта в Гълъбово
г/сек
кг/час
кг/24
т/год

Лято
24.0
86.5
929.5
84.6

Есен
19.7
71.0
762.3
74.4

Зима
16.7
60.1
645.7
69.4

Пролет
19.4
69.9
751.0
71.9

Сума

300.3

Очакваните годишни емисии от ФПЧ10 от включените в изследването пътни артерии
на Гълъбово съгласно Таблица V-04 са изчислени с отчитане както на денонощното
изменение на трафика, така и с неговото сезонно изменение. Те са представени в Таблица
2.2.5-4.
Таблица 2.2.5-5: Емисии на ФПЧ10 от дизеловите двигатели на автомобилите в
Гълъбово
г/сек
кг/час
кг/24
т/год

Лято
2.593
9.333
117.917
10.730

Есен
2.088
7.517
94.975
8.643

Зима
1.769
6.367
80.447
7.321

Пролет
2.057
7.405
93.560
8.514

Сума

35.208

Емисиите от сажди, съпътстващи работата на дизеловите двигатели са изчислени на
базата на емисионен фактор, предоставен от България на ЕЕА, с отчитане на измененията
на трафика по часове в денонощието и по сезони. Крайните стойности са представени в
Таблица 2.2.5-5.
Сравнението на данните от Таблица 2.2.5-4 и Таблица 2.2.5-5 ясно показва, че
основният механизъм за генерирането на ФПЧ10 от транспорта е суспендирането им от
пътните платна. Относителният дял на саждите в общата емисия на частици е по-малък от
10%. Независимо от това, за целите на моделирането са използвани моментни емисии като
сума от частиците генерирани чрез суспендиране и сажди.
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Промишленост
Организирани източници
Основните източници на емисии от серни оксиди и ФПЧ10 на територията на Община
Гълъбово са топлоелектрическите централи (ТЕЦ) „Ей И Ес - 3С Марица Изток 1“ ЕООД,
„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД и „Брикел“ ЕАД, втова
число и брикетната фабрика на Брикел. Независимо, че ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД е
разположена на територията на Община Раднево, нейната площадка граничи
непосредствено с Община Гълъбово и участва в общото замърсяване на атмосферния
въздух на територията й.
Годишните емисии от серни оксиди и ФПЧ10 от всички ТЕЦ са представени по-долу.
Те са получени на базата на системите за непрекъснати измервания (СНИ) за 2016 г. с
използване на средномесечните данни за дебити и емисии с последващо обобщаване за
годишен период. По тази причина, представените данни се доближават максимално до
реалните емисии за календарната година, които най-често са по-ниски от допустимите по
комплексните разрешителни (КР) на фирмите емисии.
Годишните емисии на серни оксиди и ФПЧ10 от технологичните съоръжения на
брикетната фабрика към „Брикел“ ЕАД са представени в таблица 2.2.5-7. Разположените на
територията на фабриката 23 изпускателни устройства (ИУ) са обединени на технологичен
принцип (по цехове) и са получени 7 интегрирани ИУ (еднакви диаметри и височини).
Доколкото измервания там не са правени, за изчисление на емисиите са използвани НДЕ за
всяко ИУ при 7920 работни часа годишно. Ако не се нарушават условията за НДЕ, така
изчислените емисии могат да се приемат като максимални.
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Схема на „Мини Марица – изток“ ЕАД
Таблица 2.2.5-7: Годишни емисии на серни оксиди и ФПЧ10 от брикетната фабрика
към „Брикел“ ЕАД по нормативно допустими емисии (НДЕ)
Годишни емисии
Брой ИУ

SO2

ФПЧ10

t/y

t/y

Шлайф участък

2

1.66

1.01

Цех „Технологично-транспортен“

7

131.16

42.13

цех „Основно производство“ 1 - нова част

3

18.65

12.52

цех „Основно производство“ 1 - стара част

3

24.02

16.12

цех „Основно производство“ 2 - нова част

2

9.35

0.33

цех „Основно производство“ 2 - стара част

2

9.29

6.24

цех „Подготвителен

4

68.83

22.64

Сума:

23

262.96

100.98

Неорганизирани източници
Най-големият неорганизиран източник на емисии от ФПЧ10 на територията на
Община Гълъбово е „Мини марица-изток“ ЕАД. Основната дейност на дружеството е добив
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на лигнитни въглища по открит способ от три рудника: „Трояново 1”, „Трояново Север” и
„Трояново 3”, които са предназначени за топлоелектрическите централи от енергийния
комплекс „Марица Изток“. На територията на Община Гълъбово се намират откритите
рудници - „Трояново 3” и част от рудник „Трояново 1”. Оценката им като неорганизирани
източници на емисии от ФПЧ10 не е условията им от издаденото им КР. На базата на
годишните доклади (за пример е използван доклада от 2013 г.) е направена оценка на
очакваните емисии от добива на въглища и отнемане на откривката по методика на US EPA
(U.S. EPA. Compilation of Air Pollutant Emission Factors,5th ed. (AP-42), Vol I: Stationary Point
and Area Sources. Section 11.9 Western Surface Coal Mining. Measurement Policy Group Office
of Air Quality Planning and Standards U.S. Environmental Protection Agency, January 2011),
разработено специално за открит добив на въглища. Резултатите са показани в таблица
2.2.5-8. Реалните емисии вероятно са значително по-големи, тъй като използваната
методика включва само емисиите от изкопаването и насипването на материала.

Открит добив на въглища в „Мини Марица изток“
Таблица 2.2.5-8 Очаквани емисии на ФПЧ10 от довива на въглища по открит способ
в „Мини марица-изток“ ЕАД
Въглища
Рудници
Трояново 1

t/y

Емисия
PM10
t/y

Откривка
t/y

Емисия
PM10
t/y

Сума eмисии
PM10

10384937

110.54

27496560

243.89

354.43

Трояново Север

7966257

84.79

30442296

270.02

354.81

Трояново 3

7116681

75.75

28374720

251.68

327.43

25467875

271.08

86313576

765.59

1036.67
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Лентов насипообразувател

Багер за открит добив на въглища в „Мини Марица изток“
Насипища за открито съхранение на производствени отпадъци
Таблица 2.2.5-9: Изчислени емисии на ФПЧ10 от ДНО с КР за 2016 г. в
съответствие методика на EEA
Депониран
отпадък

Емисия
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t/y

t/y

ДНО "Обединени северни насипища"

2546833

2.664

ДНО "Насипище Медникарово"

2144365

2.243

0

0.000

1584769

1.658

ДНО ТЕЦ "Марица изток 2" (гипс от СОИ)
Депо за сгуропепелина и гипс „ЕЙ И ЕС МИ 1”
Сума:

6.565

В насипищата се депонират сгурия, пепел, гипс и откривка от добива на въглища. В
различните насипища съотношението е различно, но общото за всички е, че не се извършва
собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух (не
се изисква от издадените КР). Всички емисии, отделени в атмосферния въздух от тези депа
за неопасни отпадъци са с характер на неорганизирано изпускане по смисъла на § 1, т.10 от
Допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух. За
ориентировъчно количествено определяне на годишните емисии от ФПЧ10 би следвало да
се използва "Методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха“ за
изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества (замърсители),
изпускани в атмосферния въздух (съгласно EMEP/CORINAIR 1997 и 2000 г., 3-то издание
от септември 2004 г.), утвърдена със Заповед №РД-165/20.02.2013 г. на МОСВ) по чл.25,
ал.6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, но там не е посочен емисионен фактор
за замърсителя ФПЧ10. В такъв случай годишните количества на замърсителя ФПЧ10 във
въздуха от СДО се изчисляват в съответствие с изискването на Европейския регистър за
изпускане и пренос на замърсителите (ЕРИПЗ) като е използвано ръководството на
Европейската Агенция по Околна Среда „EMEP/EEA air pollutant emission inventory
guidebook 2016“ (виж: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 ; 5A. Solid
Waste disposal on Land; 3.2 Tier1 default approach, Table 3-1. Tier 1 emission factors for source
category 5.A Biological treatment of waste – Solid waste disposal on land). От своя страна
предоставя формула, заимствана от ръководството на US EPA (U.S. EPA. Compilation of Air
Pollutant Emission Factors,5th ed. (AP-42), Vol I: Stationary Point and Area Sources. Section
13.2.4 Aggregate Handling And Storage Piles. Measurement Policy Group Office of Air Quality
Planning and Standards U.S. Environmental Protection Agency, January 2011). Тази формула,
разработена за общински депа за твърди отпадъци, води до емисионен фактор за ФПЧ10 със
стойност:
EFPM10=0.001046054 kg/t депонирани отпадъци
Очевидно е, че тази методика води до получаването на много ниски годишни емисии,
което вероятно не възпроизвежда реалните емисии. По тази причина, представените в
годишните отчети емисии на ФПЧ10 от СДО са много ниски или изобщо не се изчисляват.
Изчислените чрез горния емисионен фактор годишни емисии от четирите ДНО с КР
са представени в таблица 2.2.5-9. Те отразяват производствената дейност на фирмите за
2016 г., описана в годишните доклади за околната среда. Сумарната емисия от около 6.6 t/y
е незначителна на фона от емисиите от откритите рудници и ТЕЦ на територията на Община
Гълъбово.
Описаните по-горе неорганизирани източници не са свързани с емисии от серни
оксиди.
2.2.6. Прогнозна оценка на КАВ към момента
Методи за оценка
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В основата на изходните данни за оценка на емисиите от индивидуални източници
са използвани основно емисионни модели, основаващи се на емисионни фактори
(промишленост, битово отопление, транспорт) и на емпирични емисионни модели за
суспендиране на прах от пътните платна при транспорта, генериране на емисии на прах при
добив на въглища по открит способ, емисии при експлоатация на насипища. Те от своя
страна използват реални измервания на различни параметри, които позволяват прилагането
им.
При оценката на замърсяванията от промишлеността са използвани предоставени от
РИОСВ Гълъбово данни от системите за непрекъснати измервания (СНИ) от
топлоелектрическите централи „Ей И Ес - 3С Марица Изток 1“ ЕООД, „ТЕЦ Марица Изток
2“ ЕАД, „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД и „Брикел“ ЕАД, втова число и брикетната
фабрика на Брикел. Допълнителни данни за четирите ТЕЦ бяха получени от издадените им
комплексни разрешителни. Данни за работата на „Мини Марица изток“ ЕАД бя ха получени
от ежегодните им доклади за обем на откривката и производството на въглища. Тези данни
включват всички контролирани от РИОСВ Гълъбово промишлени източници на емисии с
конкретни данни за изпускащите устройства, физическите им размери, работните часове в
годината и други полезни данни. Независимо, че „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД е
разположена на територията на друга община, емисиите от нея са включени в изследването
с цел да се установи преноса на замърсители от по-далечни разстояния (около 25 km по
въздушна линия).
В основата на оценката на битовото отопление стои официалната статистика на
Националния статистически (НСИ) за консумацията на горива от населението за 2017 г., по
видове, отнесени към 100 домакинства. По наше мнение, това е най-достоверната
информация, тъй като тя елиминира необходимостта да се познават конкретните
особености на начините за отопление на населението в различните населени места (среден
разход на консумация на дърва и въглища, отнесени на 100 домакинства, независимо от
това как се отоплява отделното домакинство). Емисионните фактори за изгаряне на дърва в
домашни печки и камини са заимствани от (EMEP/EEA Air pollutant emission inventory
guidebook 2013). В случая са елиминирани по-новите домашни печки и камини (с
катализаторни устройства, с изгаряне на пелети и сертифицирани екологични печки), тъй
като те все още не намират приложение в България (у нас производителите на домашни
печки и камини не сертифицират продукцията си в зависимост от емисиите на вредни
вещества). Емисионните фактори за изгаряне на въглища в домашни печки са заимствани
от същия източник (EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 2013). Трябва да
се има предвид, че Европейската агенция по околна среда (EEA) предоставя обобщен
емисионен фактор за въглища без да отчита вида на въглищата. Като се има предвид, че
относителната степен на централна топлофикация в град Гълъбово е значително по-висока
от средната за страната, броят на домакинствата, включени нея бяхя изключени от общия
брой домакинства в града.
Оценката на емисиите от транспорта е направена едновременно чрез емисионен
модел за суспендиране на прах пътните платна и емисионен фактор за оценка на емисиите
от сажди. Първият модел е заимстван от US EPA (U.S. EPA. Compilation of Air Pollutant
Emission Factors, 5th ed. (AP-42), Vol I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.1
Paved Roads: Measurement Policy Group Office of Air Quality Planning and Standards U.S.
Environmental Protection Agency, January 2011), а емисионният фактор за сажди от EEA
(EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 2013). Доколкото тези емисионни
фактори се различават както за различните видове МПС и различните видове автомобилни
горива, крайният емисионен фактор е преизчислен за условията в България: разпределение
на МПС по вид гориво, разпределение на МПС по видове (леки, лекотоварни,
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среднотоварни, тежкотоварни, автобуси) в съответствие с националната база данни на КАТ
към 1.07.2016 г. (последни актуализирани данни). Включените в модела крайни резултати
съответстват на сумата от суспендиран прах и сажди.
Интензивността на движение по основната улична мрежа на Гълъбово е оценена на
базата на на данните, от действащата ПРОГРАМА за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и
достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община
Гълъбово за периода 2011-2014 г. Те са коригирани на базата на данните на НСИ за 2017 г.
за средната консумация на горива и масла от населението (на 100 домакинства) в сравнение
с 2011 г. Данните за трафика по третокласен път ІІІ-554 Раднево - Симеоновград и
второкласен път ІІ-55 Раднево - Главан е на базата на данни от автоматизираните
преброителни пунктове на Агенция „Пътна инфраструктура“, публикувани в официалния
им сайт. Интензивността на движение по четвъртокласните пътища (не са включени в
националната преброителна система на АПИ) е оценена на базата на данните на АПИ за
очаквана интензивност на движение по четвъртокласната пътна мрежа на страната към 2017
г.
Оценката на емисиите от ФПЧ10 при открития добив на въглища е направена с
помощта на емпиричен модел, предлаган от US EPA (U.S. EPA. Compilation of Air Pollutant
Emission Factors, 5th ed. (AP-42), Vol I: Stationary Point and Area Sources. Section 11.9
Western Surface Coal Mining: Measurement Policy Group Office of Air Quality Planning and
Standards U.S. Environmental Protection Agency, January 2011),
За комплексна оценка на разсейването на емисиите от различни типове източници
на територията на Община Гълъбово е използван лицензиран модел на Американската
агенция за опазване на околната среда (EPA) ISC-Aermod (Industrial Source Complex) с
интерфейс на канадската софтуерна фирма Lakes Environmental за работа в операционна
система Windows и актуализирана към 2016 г. Това е Гаусов модел за оценка на
разсейването от комплексни източници за краткосрочни и дългосрочни периоди,
включително многогодишни периоди. Крайните резултати се представят във вид на
концентрации на замърсителя в мрежа от предварително избрани рецептори или чрез
изчисляване на отлаганията (сухи, мокри или общо сухи и мокри). За изчислителните
процедури са използвани множество модификации на гаусовото уравнение, включително с
отчитане на релефа на терена (равнинен и пресечен). Осредняването на резултатите
(концентрациите) може да се осъществява за различни периоди от време, в това число за
1,2,3,6,8,12 и 24 часа. Дълговременните осреднявания могат да се изчисляват месечно,
годишно и за целия изследван период (включително няколко години). Всеки източник може
да се дефинира като точков, открита площ с неправилен периметър, площ с форма на кръг,
площ с форма на квадрат или многоъгълник, обемен, открит пламък, факел, линеен
източник. Броят на едновременно изследваните източници от всички типове е практически
неограничен и зависи от възможностите на използваната компютърна система. Те могат да
се групират по определени признаци и по този начин да се проследява влиянието на отделни
групи източници. За всеки източник е необходимо да се въведе надморска височина,
височина на източника над земята, масова емисия на замърсителя, температура на газа на
изход от източника и други. В зависимост от типа на източника част от входните данни се
модифицират. Към основните данни се включва стойността на масовата емисия, отразяваща
максималното натоварване на източника по време на изследвания период. Отчитането на
неравномерността на емисията става чрез въвеждане на система от коефициенти,
характеризиращи почасовото (по часове в денонощието), седмичното, (по дни от
седмицата), месечното, (за всеки месец от годината) сезонното (пролет, лято, есен, зима) и
годишното натоварване на източника (ако изследвания период е по-дълъг от една година).
За целта е необходимо да се разполага с детайлна информация за интензивността на работа
на източниците (при линейни източници - интензивността на движението на МПС за всеки
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източник). За да се отчете влиянието на прилежащите сгради върху разсейването е
необходимо да се знаят техните габаритни размери (ширина, дължина и височина) и
ориентацията им спрямо използваната система координати. Ако се изследва разсейването
и утаяването на частици към основните данни трябва да се добави средния диаметър за
всяка фракция, относителния й дял в масови части и плътността.

Път ІІІ-554

Път ІІ-55

МИ 1

Брикел
АИС Брикел

АИС Гълъбово

Гълъбово

Фиг. 2.2.6-1 Втори слой на базовата моделна карта на района на Гълъбово и
околностите му (сателитна снимка от височина 8.49 km)
Първата стъпка при подготовката на системата за работа е да се определи
териториалния обхват на изследваната територия. В случая е прието, че територия с площ
1150 квадратни километра е достатъчна да обхване изцяло града с всичките му жилищни
райони, всички електроцентрали, откритите рудници и разположените около тях насипища.
В обхвата на базовата карто влиза също уличната мрежа на Гълъбово и основната част от
селата на разстояние до 15 km от централните градски части. За целта е използвана
сателитна снимка на местността с размери 36х22 km. Въвеждането на карта във вида на
сателитна снимка позволява най-точно да се локализират всички населени места, пътната
инфраструктура и отделните жилищни зони. Това позволява да се работи и с локална
координатна система, синхронизирана с географската координатна система. По този начин
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най югозападната точка моделната карта има координати х=0 и y=0, а най-североизточната
точка съответно х=36000 и y=32000 m. Подобряването на детайлността върху изследваната
територия става чрез монтирани на няколко сателитни снимки от по-малка височина,
привързани към базовата карта в препокриващи се точки. Наличието на няколко слоя карти
позволява точна локализация на отделните източници в съответствие с мащаба.
Илюстрация на втория слой на базовата карта е показана на фиг.2.2.6-1.

Път ІІІ-554

АИС Брикел

АИС Гълъбово

Фиг. 2.2.6-2 Трети слой на базовата моделна карта на района на Гълъбово и
околностите му (сателитна снимка от височина 3.20 km)
В конкретния случай е използвана карта с три слоя за Община Гълъбово и град
Гълъбово и още няколко подслоя за локализиране на източниците на територията на
електроцентралите и откритите рудници. Те могат да се подреждат във всякаква
последователност. Детайлизираните карти се използват по време на внасяне на източниците
на емисии и помагат за по-прецизното им позициониране (локализиране). Илюстрация на
третия, четвъртия и петия слой са представени на фиг.2.2.6-2, фиг. 2.2.6-3 и фиг. 2.2.6-4.
Така например, третият слой на базовата карта (фиг. 2.2.6-2) позволява добре да се
разграничи основната пътна мрежа в града, отделните жилищни квартали и други детайли

Страница 103 от 276

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план/програма: ПРОЕКТ за

от инфраструктурата, които са необходими за коректното въвеждане на отделните видове
източници (точкови, площни, линейни).

Ей и Ес МИ 1

Път ІІІ-554

Брикетна фабрика

Склад за
въглища
ТЕЦ Брикел

Гълъбово

Фиг. 2.2.6-3. Четвърти слой на базовата моделна карта на района на ТЕЦ Брикел и ТЕЦ
МИ1 (сателитна снимка от височина 2.13 km)
Четвъртият слой (фиг. 2.2.6-3) показва детайлно изображение на разположените на
ТЕЦ Ей и Ес Марица изток 1 и ТЕЦ Брикел с разположената в непосредствена близост
брикетна фабрика. Аналогична карта (сателитна снимка) на територията на „Контур
глобал“ МИ 3 е показана на фиг. 2.2.6-4. Подобни сателитни снимки са вградени като
отделни слоеве и за района на ТЕЦ „Марица изток 3“, „Мини Марица изток“, включващи
рудниците „Трояново 1“, „Трояново Север“ и „Трояново 3“, насипището на „Ей и Ес
Марица изток 1“ и др. Последните не са показани с цел да се сведат до минимум повтаряща
се информация.
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Склад за
въглища

Контур Глобал МИ 3

Фиг. 2.2.6-4. Пети слой на базовата моделна карта на района на ТЕЦ Контур глобал МИ
3 (сателитна снимка от височина 1.95 km)
Следващата стъпка при подготовката на програмната система за работа е
въвеждането на мрежа от рецептори (въображаеми точки, за които се изчисляват
концентрациите). В случая е използвана правоъгълна координатна система с ориентация
изток (ос Х), север (ос У), запад (ос -Х) и юг (ос -У). Броят на рецепторите е практически
неограничен и се избира от потребителя. Рецепторите се разполагат в различни рецепторни
координатни системи, в това число равномерни и неравномерни картезиански координати,
равномерни и неравномерни полярни координати, дискретни картезиански и полярни
координати, координати с неравномерни граници и т.н. Възможно е да се разполагат
няколко мрежи от рецептори, всяка в отделен вид координати.
За начало на използваната рецепторната координатна система е избрана найюгозападната част на базовата карта х=0; y=0). Тя покрива цялата изследвана територия
като мрежа с разстояние между две съседни точки 1000 метра (1221 дискретни рецептора).
Съгласно указания на US EPA за прилагане на модела Aermod View, при извънградски
местности се препоръчва гъстота на рецепторите до 1000 метра. Върху територията на
Гълъбово е разположена втора рецепторна мрежа от 42 рецептора с разстояние между два
съседни рецептора също 1000 m. Тя обаче е изместена спрямо основната рецепторна мрежа
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на 500 m. Това означава, че оценката на разсейването в границите на града се оценява от
рецепторна мрежа с гъстота 500 m, докато останалата територия на общината от рецепторна
мрежа с гъстота 1000 m.
В основата на изчисленията на разсейването стоят метеорологичните файлове,
подготвени в НИМХ при БАН. Те са честота на данните един час и обхващат пълна
календарна година. Те позволяват метеорологичните условия да се описват с помощта на
теорията за граничния планетарен слой. Освен данни за годината, месеца, деня и часа,
направлението и силата на вятъра, температура на въздуха, относителна влажност,
атмосферно налягане, метеорологичните файлове съдържат данни за скоростта на вятъра
на границата с повърхността, височината на механично формирания и конвективно
формирания граничен слой, топлинния поток, вертикалния температурен градиент, данни
за средната грапавост на повърхността, данни за механизма на топлопренасянето, средни
данни за отражателната способност на повърхността и др. Сервизните програми на модела
позволяват да се изчисли височина на слоя на смесване (за извънградски и градски район),
категория на устойчивост на атмосферата. Последните отразяват устойчивостта на
атмосферата в шест степенна скала (a,b,c,d,e,f) и се изчисляват по корелационни
съотношения в зависимост от силата на вятъра и интензивността на слънчевото греене.
Доколкото метеорологичния файл съдържа данни за скоростта на вятъра на височина 10
метра, преизчисляването и за различни височини става на базата на уравнението за
стандартния метеорологичен профил на скоростта на вятъра. Скоростта на вятъра
непосредствено на земната повърхност се определя чрез стандартния коефициент на
грапавост на повърхнината, характерен за урбанизирани (или неурбанизирани) местности.
Изменението на интензивността на всеки източник в рамките на годината се определя от
коефициентите на часово, дневно и сезонно натоварване. Стойностите на тези коефициенти
за всички източници се въвеждат в отделен файл. Те служат за коригиране на максималната
интензивност на източниците за период от една година. Видът и обемът на крайните
резултати може да се задава със специални опции. За всеки от зададените периоди на
осредняване (1,2,3,4,6,8,12,24 часа, месец, година, зададен период) могат да се съставят
таблици (файлове) с първи, втори, трети, четвърти, пети и шести по стойност концентрации
за всеки рецептор. Max-файловете съдържат всички концентрации, чиято стойност
превишава зададена граница с информация за координатите на рецептора, час, дата, месец
и година. Treshold-файловете съдържат информация за превишаване на друга
предварително зададена концентрационна граница (определя броя на превишаванията на
дадена норма в продължение на една година). Дневните файлове съдържат информация за
разпределението на концентрациите поотделно за всички дни от изследвания период.
Обработката на получените електронни таблици става с помощта на други сервизни
програми, най-важните от които са Contour и Percent. Програмата Contour чертае
концентрационните граници (контури) на точките (рецепторите) с еднаква концентрация.
Така могат да се обработват данните за всички източници или по групи източници, за
всички осреднения и за всички периоди. За онагледяване на концентрационните полета като
“подложка” може да се въведе карта на района, ако тя предварително се приведе в
електронен вид. Програмата Persent прави серийни хистограми за всеки рецептор като
фиксира всеки ден (или час) с регистрирано въздействие и подрежда изчислените
концентрации по големина. Крайните резултати от обработката на данните са представени
във вид на контурни графики, серийни хистограми, табулограми или други типове графики.
Принципната последователност на изчисленията е следната:
 Изчисляват се приземните концентрации на замърсителя, предизвикани от
първия източник, по време на работата му през първия час на годината, за
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всички рецептори, а резултатите се съхраняват в едночасов информационен
масив;
Изчисляват се приземните концентрации на замърсителя, предизвикани от
втория източник, по време на работата му през първия час на годината, за
всички рецептори и резултатите се сумират (по рецептори) в едночасов
информационния масив;
Изчисляват се приземните концентрации на замърсителя, предизвикани от
третия, четвъртия и т.н. източници, по време на работата им през първия час
на годината, за всички рецептори. Резултатите се сумират в едночасов
информационния масив – получават се окончателни нива на приземните
концентрации за първия час на годината и за всички рецептори;
Повтарят се изчисленията по предходните три точки, съответно за втория,
третия и т.н. часове, до изчерпване на всички едночасови периоди на
изследваната година. Полученият едночасов информационен масив съдържа
данни за окончателните приземни концентрации за всеки рецептор и за всеки
час от годината;
На базата на получените едночасови концентрации се изчисляват
средноденонощните концентрации за всеки рецептор и за всеки ден от
годината. Получените резултати се съхраняват в т.н 24-часов
информационен масив;
На базата на средноденонощните концентрации, за всеки рецептор се
изчисляват средногодишните концентрации (или средните концентрации за
изследвания период, ако той не е една година), а резултатите се съхраняват в
годишен информационен масив.

На базата на получените информационни масиви могат да се извличат чрез
“филтруване” голям брой вторични информационни масиви в зависимост от поставените
крайни цели. Контурните графики представляват серия от неправилни линии, свързващи
рецептори с еднаква концентрация и нанесени с различни цветове върху информационната
карта на изследвания район. От многото възможности, които предоставя симулиращата
система бяха подбрани:
 Първи и шести по стойност едночасови концентрации на серни оксиди представлява контурна карта на най-високите едночасови концентрации за
всички рецептори в границите на изследваната година;
 Първи и трети по стойност 24-часови концентрации на серни оксиди;
 Първи и шести по стойност 24-часови концентрации ФПЧ10;
 Средни концентрации на ФПЧ10 за изследвания период - тъй като
изследвания период е едногодишен (моделирането е извършено за 2017г. представлява контурна карта на средногодишните концентрации за всички
рецептори.
Горните контурни карти се получават както за едновременната работа на всички
източници, така и за всяка дефинирана отделно група източници. За настоящия доклад бяха
използвани три групи източници:
 Група 1 – „Битово отопление” - гр. Гълъбово и 10 населени места в Община
Гълъбово, на различно разстояние от централните градски части
(представени са като 11 площни източника).
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Група 2 – “Транспорт” – 7 линейни източника (републиканска пътна мрежа,
първостепенна улична мрежа, части от улици и входно - изходни магистрали)
с обща дължина 75.8 km.;
Група 3 – “Промишленост” – в тази група са включени всички изпускащи
устройства на топлоелектрическите централи „Ей И Ес - 3С Марица Изток 1“
ЕООД, „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД и
„Брикел“ ЕАД, втова число и брикетната фабрика на Брикел и откритите
рудници на „Мини Марица изток“.
Група 4 – всички изпускащи устройства на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД;
Група 5 – всички изпускащи устройства на ТЕЦ „Контур Глобал Марица
Изток 3“ АД;
Група 6 – всички изпускащи устройства на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД и
брикетната фабрика;
Група 7 – всички изпускащи устройства на ТЕЦ „Ей И Ес - 3С Марица
Изток 1“ ЕООД;
Група 8 – трите открити рудника на „Мини Марица изток“ ЕАД.

Неопределеност на резултатите от моделирането
Еднозначно количествено дефиниране на неопределеността на резултатите от
моделирането практически е невъзможно. Както е известно, неопределеността следва да
бъде изчислявана за всеки конкретен случай като сложна функция от неопределеността на
всички фактори, които влияят върху крайния резултат. В конкретния случай тези групи
фактори са:
 Моментна емисия на всеки един източник, в това число и на група източници;
 Изменение на интензивността на емисиите на всеки източник (или група
източници) във времето;
 Метеорологични данни;
 Топографски данни.
 Точност на използвания математическия модел
В общия случай точността на тези групи данни е неизвестна или трудно подлежи на
определяне. По тази причина е прието да се правят общоприети допускания (например,
средностатистически разход на горива от населението, средно тегло на автомобилите,
средна стойност на пътния нанос и т.н.), които внасят допълнителна неопределеност. На
този въпрос са посветени стотици изследвания, публикувани в специализирания научен
печат. По-конкретни данни могат да се получат от специален технически доклад на USE PA
(A Review of Dispersion Model Inter-comparison Studies Using ISC, R91, AERMOD and ADMS
R&D Technical Report P353 D.J. Hall,* A.M. Spanton, F. Dunkerley, M. Bennett and R.F.
Griffiths. Publishing Organisation: Environment Agency, Rio House, Waterside Drive, Aztec
West, Almondsbury, Bristol BS32 4UD, October 2000 ISBN 1 85705 276 5.)
Неопределеността силно зависи също така и от периода за осредняване на
концентрациите. Най-голяма неопределеност се наблюдава при изчисляване на
едночасовите концентрации. С увеличаване на периода за осредняване тази неопределеност
намалява и е най-ниска при средногодишните концентрации. В тази светлина интерес
представляват публикувани през 2010 г. данни за прилагане на AERMOD в градски условия
за оценка на концентрациите на серен диоксид в градски условия. (Performance of AERMOD
at different time scales. Bin Zou a,c, F. Benjamin Zhan, J. Gaines Wilson d, Yongnian Zeng ,
Simulation Modelling Practice and Theory 18 (2010) 612–623). Част от тези данни са
представени таблично и към тях допълнително е добавена колона с изчислената от нас
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относителна грешка. Тя е сравнително голяма, тъй като оценяваните концентрационни нива
(около 2 мкг/м3) са ниски. При високи нива на оценка относителните грешки в проценти
(примерно 50 или 100 мкг/м3) следва значително да намалеят. Данните в таблицата
позволяват да се потвърди и друга особеност на моделирането: в общия случай изчислените
чрез модела стойности на концентрациите са по-ниски от установените чрез измерване и
това е валидно за повечето известни и наложили се в практиката модели (Coupling of the
Weather Research and Forecasting Model with AERMOD for pollutant dispersion modeling. A
case study for PM10 dispersion over Pune, India. Amit P. Kesarkara, ,Mohit Dalvia, Akshara
Kaginalkara and Ajay Ojhab, Atmospheric Environment, Volume 41, Issue 9, March 2007, Pages
1976-1988).
Таблица 2.2.6-1: Оценка на точността на модела при определяне на
концентрацията на серен диоксид в градски условия по данни на F. Benjamin Zhan, J. Gaines
Wilson d, Yongnian Zeng
Осреднение

мкг/м3

1 час

Измерена
Изчислена
Измерена
Изчислена
Измерена
Изчислена
Измерена
Изчислена

8 часа
24 часа
Година

Концентрация
мкг/м3

Стандартно
отклонение

2.35
1.16
2.36
1.39
3.7
2.97
2.39
2.32

Абсолютна
разлика
мкг/м3

Относителна
грешка
%

4.6

1.19

50.6

3.19

0.97

41.1

2.53

0.73

19.7

0.07
2.9
Източник:
Performance of AERMOD at different time scales. Bin Zou a,c, F. Benjamin Zhan, J. Gaines Wilson d,
Yongnian Zeng , Simulation Modelling Practice and Theory 18 (2010) 612–623.

На базата на гореизложеното и въз основа на множество други изследвания в тази
област може да се приеме, че неопределеността при моделиране на максималните 24-часови
концентрации на ФПЧ10 в относителни единици не надхвърля 20%, а при средногодишните
концентрации съответно 2% до 3%.
2.2.7. Дисперсионно моделиране на приноса на група „Битово отопление“
Серни оксиди
Крайните стойности на моментните емисии от серни оксиди са представени в
таблица 2.2.7-1. (населените места в община Гълъбово) Те са получени чрез разделяне на
моментните емисии като точков източник на ориентировъчната площ на съответното
населено място и жилищните квартали на гр. Гълъбово
Таблица 2.2.7-1: Моментни емисии на SО2 от битовото отопление на населените
места в Община Гълъбово заложени като площни източници
Населено място

Моментна
емисия SО2
g/s

Площ на
източника
m2

1

гр. Гълъбово

2.03E+01

3250000

Емисия от
площен
източник SО2
g/m2.s
6.25E-06

2

с.Априлово

5.79E-01

200000

2.89E-06

3

с.Великово

1.02E-01

40000

2.54E-06
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4

с.Главан

1.98E+00

1500000

1.32E-06

5

с.Искрица

3.70E-01

300000

1.23E-06

6

с.Медникарово

9.78E-01

1200000

8.15E-07

7

с.Мусачево

4.77E-01

175000

2.73E-06

8

с.Мъдрец

1.91E+00

1400000

1.36E-06

9

с.Обручище

3.50E+00

2400000

1.46E-06

10

с.Помощник

5.47E-01

247000

2.21E-06

11

с.Разделна

1.96E-01

96000

2.04E-06

Разпределението на максималните едночасови концентрации на серни оксиди,
емитирани от битовото отопление на Гълъбово и населените места от Общината е
представено на фигура 2.2.7-1.
Зоните с превишаване на ПС на алармения праг (АП) от 500 μg/Nm 3 е щрихована в
червено. Жълтата (по-бледо червена) щрихована област показва териториите в които се
превишава средно часовата норма за опазване на човешкото здраве (НОЧЗ) от 350 μg/m3.
Щрихованата в червено зона (над 500 μg/m3) покрива на практика малка част от
Гълъбово, където са разположени АИС Гълъбово и АИС Брикел. Тя е с диаметър около
1600 m. Жълтата (по-бледо червената) територия излиза значително извън пределите на
града във всички направления. Тя е с дължина в направление север-юг около 7500 m и
широчина в направление изток-запад около 5000 m. Абсолютният максимум е разположен
близо до западната част на язовир „Розов кладенец“ в източната част на града. Изчислената
му стойност е 641 μg/m3.
Районът на ПМ: „АИС Гълъбово“ и „АИС Брикел“ също попада в щрихованата в
червено зона, което означава че се превишава СЧ НОЧЗ от 350 μg/m3.
Разпределението на шестите по стойност едночасови концентрации на серни оксиди,
генерирани от битовото отопление на град Гълъбово и селата в Община Гълъбово е
показано на фиг.2.2.7-1. При сравнението с фиг. 2.2.7-2 се вижда, че щрихованата в червено
зона (над 350 μg/m3) се е свила до размери в направление север-юг около 5600 m и широчина
в направление изток-запад около 2700 m. Абсолютният максимум запазва
местоположението си, но намалява до 613 μg/m3. Липсата на втора щрихована зона говори,
че превишаване на АП от 500 μg/m3 се отчита само в единичен рецептор и това не позволява
на графичната система на модела да оформи самостоятелна зона.
Резултатите показват, че на територията на град Гълъбово едночасовите
концентрации на серни оксиди превишават едночасовата НОЧЗ най-малко шест пъти в
годината при допустими по Наредба 12/2010 г. 24 превишения годишно. Без съмнение, тези
високи приземни концентрации се очакват през отоплителния сезон, който продължава
шест месеца.
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Над АП
Абсолютен максимум
641 μg/m3

ТЕЦ МИ 2
Над НОЧЗ

Ей И Ес МИ 1
Контур Глобъл МИ 3

Брикел

Гълъбово

АИС Гълъбово

ФФиг. 2.2.7-1. Максимални едночасови концентрации на SО2 от група източници
“Битово отопление”
Разпределението на първите по стойност 24-часови концентрации на серни оксиди,
генерирани от битовото отопление на град Гълъбово и селата в Община Гълъбово е
показано на фиг.2.2.7-2. В случая, щрихованата в червено зона показва превишение на
горния оценъчен праг (ГОП) от 75 μg/m3, а щрихованата в жълто зона показва превишение
на долния оценъчен праг (ДОП) от 50 μg/m3. Щрихованата в червено зона е с размери в
направление север-юг около 4800 m и широчина в направление изток-запад около 2600 m и
покрива по-голямата част от града. Щрихованата в жълто зона е с размери в направление
север-юг около 7200 m и широчина в направление изток-запад около 4700 m и излиза извън
границите на град Гълъбово. Абсолютният максимум ат 125.2 μg/m3 разположен на около
500 m източно от АИС Гълъбово и АИС Брикел. В останалата част от Община Гълъбово
битовото отопление не може самостоятелно да доведе до превишаване на ДОП от 50 μg/m3.
В районите на повечето от селата максималните 24-часови концентрации на серни оксиди
се очаква да бъдат в границите от 15 до 25 μg/m3.
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Над ГОП
Абсолютен максимум
125.2 μg/m3

ТЕЦ МИ 2
Над ДОП

Ей И Ес МИ 1
Контур Глобъл МИ 3

Брикел

Гълъбово

АИС Гълъбово

Фиг. 2.2.7-2. Максимални 24-часови концентрации на серни оксиди от група източници
“Битово отопление”
Фини прахови частици (ФПЧ10)
Както при серните оксиди, битовото отопление на Гълъбово и селата в околностите
му е представени чрез площни източници. Крайните стойности на моментните емисии са
представени в Таблица 2.2.7-2. Те са получени чрез разделяне на моментните емисии като
точков източник на ориентировъчната площ на селата и жилищните квартали на Гълъбово.
Таблица 2.2.7-2: Моментни емисии на ФПЧ10 от битовото отопление на
населените места в Община Гълъбово като площни източници
Населено
място
1
2
3
4
5
6

Гълъбово
Априлоно
Великово
Главан
Искрица
Медникарово

Моментна
емисия
ФПЧ10
g/s
11.68
0.33
0.06
1.14
0.21
0.56

Площ
Емисия от
на
площен източник
източника
ФПЧ10
m2
g/m2.s
3250000
3.593E-06
200000
1.664E-06
40000
1.462E-06
1500000
7.603E-07
300000
7.101E-07
1200000
4.688E-07
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7
8
9
10
11

Мусачево
Мъдрец
Обручище
Помощник
Разделна
Сума:

0.27
1.10
2.01
0.31
0.11
17.794

175000
1400000
2400000
247000
96000

1.567E-06
7.827E-07
8.378E-07
1.274E-06
1.175E-06

Разпределението на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10, емитиране от
битовото отопление на Гълъбово и прилежащите села е представено на фиг.2.2.7-3.
Зоните с превишаване на НОЧЗ от 50 μg/m 3 е щрихована в червено. Жълтата
щрихована област показва териториите в които се превишава горния оценъчен праг (ГОП)
от 35 μg/m3, а щрихованата в зелено територия фиксира зоните с превишен долен оценъчен
праг (ДОП) от 25 μg/m3.
Щрихованата в червено зона (над 50 μg/m3) покрива на практика цялата територия
на града, в това число и част от територията на язовир „Розов кладенец“. Тя е с размери в
направление запад-изток около 2700 m и в направление север-юг малко над 4300 m.
Жълтата и зелената щриховани територии излизат значително извън пределите на града във
всички направления. Абсолютният максимум е разположен близо в североизточната част
на града (на около 650 m североизточно от АИС Брикел) Изчислената му стойност е 77.9
μg/m3.
Районът на АИС Гълъбово и АИС Брикел също попада в щрихованата в червено
зона, което означава, че се превишава НОЧЗ от 50 μg/m3.
„Зелените“ зони с очаквани максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 над 25
μg/m3 са три. Голямата зелена зона в южно направление достига село Мусачево. Двете помалки зелени зони са в близост до селата Априлово и Великово.
Радиално на град Гълъбово, максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10 спадат
и на растояние около 7-10 km спадат до около 10 μg/m3. В периферията на изследваната
територия тези концентрации се понижават до около 5 μg/m3.
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Над НОЧЗ

Над ГОП
Над ДОП

АИС Гълъбово

Абсолютен максимум
77.9 μg/m3

Фиг. 2.2.7-3. Максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници
“Битово отопление”
Разпределението на шестите по стойност максимални 24-часови концентрации на
ФПЧ10 е показано на фиг.2.2.7-4. Ясно се вижда, че общата площ на щрихованите зони
значително намалява, но тенденцията към превишаване на НОЧЗ и оценъчните прагове се
запазва. Абсолютният се измества малко на юг (На около 600 m в югоизточно направление
от АИС Гълъбово) с тенденция към намаляване (55.8 μg/m3). „Червена“ зони липсва, тъй
като превишение на СД НОЧЗ от 50 μg/m3 се превишава само в отделен рецептор.
„Жълтата“ зона (превишаване на СД ГОП от 35 μg/m3) покрива почти цялата площ на
Гълъбово. Тя е с размери в направление запад-изток около 2400 m и в направление северюг малко над 4200 m. „Зелената“ щрихована територия излиза значително извън пределите
на града във всички направления.
Щрихованата в жълто зона (превишение на ГОП от 35 μg/m3) е значително по-голяма
от червената. Тя е с размери в направление запад-изток около 3500 m и в направление северюг малко над 6300 m.
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Над НОЧЗ

Над ГОП
Над ДОП

АИС Гълъбово

Абсолютен максимум
55.8 μg/m3

Фиг.2.2.7-4. Шести по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници
“Битово отопление”
Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10, генерирани от
битовото отопление на Гълъбово и прилежащите села, е показано на фиг.2.2.7-5. Основният
извод от тази картина е, че битовото отопление не може самостоятелно да доведе до
превишаване на средногодишната (СГ) НОЧЗ от 40 μg/m3. Над по-голямата част от
територията на града СГ концентрации на ФПЧ10 се запазват в границите от 5 до 10 μg/m3.
Само в района на абсолютния максимум СГ концентрация е 12.2 μg/m3, но остава по-ниска
ДОП от 25 μg/m3. Основната причина за това е, че битовото отопление е източник с
периодично действие. В съответствие със заложените в модела данни е прието, че то работи
шест месеца в годината (в отоплителния сезон) и по 12 часа в денонощието. Това означава,
че то ще генерира замърсители само в една четвърт от часовете в годината (през останалите
часове 24-часовите концентрации на ФПЧ10 от битовото отопление ще са нулеви).
Осредняването на всичките дни в годината (реални с нулеви стойности) естествено води до
получаване на значително по-ниски средногодишни концентрации.
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Над НОЧЗ

Над ГОП
Над ДОП
АИС Гълъбово

Абсолютен максимум
12.2 μg/m3

Фиг.2.2.7-5. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 от група източници “Битово
отопление”
2.2.8. Дисперсионно моделиране на приноса на група „Транспорт“
Серни оксиди
Таблица 2.2.8-1: Емисии на серни оксиди от дизеловите двигатели на
автомобилите в Гълъбово
г/сек
кг/час
кг/24
т/год

Лято
9.67E-06
2.69E-06
3.39E-05
0.0031

Есен
7.93E-06
2.20E-06
2.78E-05
2.50E-03

Зима
6.72E-06
1.87E-06
2.36E-05
2.12E-03

Пролет
7.81E-06
2.17E-06
2.74E-05
2.47E-03

Сума

0.0101

Съгласно наредбата за качествата на горивата у нас (НАРЕДБА за изискванията за
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, изм. и
доп., бр. 88 от 24.10.2014 г., в сила от 24.10.2014 г.), съдържанието на сяра в найразпространените автомобилни горива е до 10 mg/kg. Това прави нивата на емисиите на
серни оксиди от автомобилите много ниски. Това може да се види и от Таблица 2.2.8-1,
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където са показани емисиите от серни оксиди за трафика в Община Гълъбово, заложен в
във входните данни на моделиращата система. Очевидно е, че тези емисии са пренебрежимо
малки и по тази причина оценка на разсейването на серни оксиди от автотранспорта не е
правена.
Фини прахови частици (ФПЧ10)

ТЕЦ МИ 2

Ей И Ес МИ 1
Контур Глобъл МИ 3

Път ІІІ-554

Брикел

Път ІІ-55

АИС Гълъбово
Път към СДО на МИ 1

Фиг.2.2.8 -1. Схема на линейните източници от транспортната схема на Община
Гълъбово, включени в дисперсионния модел.
Влиянието на транспорта върху КАВ в Гълъбово е оценено чрез транспортното
замърсяване от трафика по преминаващ в непосредствена близост третокласен път път ІІІ554, второкласен път ІІ-55 и най-натоварените градски улици.
Подробни данни за параметрите на линейните източници са представени в Таблица
2.2.8-2. Те включват дължината на всеки пътен участък, трафика в час пик и изчислените
стойности на моментните емисии на ФПЧ10 от суспендиране и ФПЧ10 под формата на
сажди. Известно е, че 95% от саждите на дизеловите двигатели са с аеродинамичен
диаметър под 10 μm, а 93% са с диаметър под 2.5 μm. В случая обаче е прието, че всички
сажди се приемат за ФПЧ10. За целите на моделирането са използвани сумираните емисии,
представени в последната колонка на Таблица 2.2.8-2. Общата дължина на обхванатата
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пътна и улична мрежа е 75.8 km. Моделната схема на линейните източници върху базовата
карта на модела е представена на Фиг.2.2.8-1.
Таблица 2.2.8-2: Моментни максимални емисии на ФПЧ10 и сажди от включените
в моделирането линейни източници от транспортната схема на Гълъбово
Емисионен
Сума
фактор
ФПЧ10 Сажди
МПС/h
g/s
g/s
g/s
356 11.830
0.77 12.60

Дължина Трафик

SLINE1 Път ІІІ-554 Раднево-Обручище
Път ІІІ-554 Обручище SLINE2
Симеоновград
SLINE3 Път ІІ-55 Раднево-Главан
SLINE4 Бул. Република
SLINE5 Ул. Пенчо Славейков
SLINE6 Ул. Априлово-Гълъбово
SLINE7 МИ 1 - СДО
Сума:

km
20.93
13.59

356

7.682

0.50

8.18

30.77
1.95
1.39
1.96
5.20
75.79

310
581
400
600
28.00

2.496
0.310
0.221
0.277
1.224

0.99
0.12
0.06
0.12
0.03

3.49
0.43
0.28
0.40
1.25
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Над НОЧЗ

Над ГОП
Над ДОП

АИС Гълъбово

Абсолютен максимум
367 μg/m3

Фиг.2.2.8-2. Максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници
“Транспорт”
Разпределението на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10, емитирани от
транспорта на Гълъбово и прилежащите републикански пътища е представено на фиг. 2.2.82.
В съответствие с приетите означения, наличието на щриховани в червено зони
показва, че транспортът самостоятелно може да доведе до превишаване на НОЧЗ от 50
μg/m3. В конкретния случай те са три и са разположени по протежение на път ІІІ-554. Найголямата „червена“ зона е разположена на територията на град Гълъбово. Тя се дължи на
преминаващия през града трафик от път ІІІ-554 по булевард Република (за целите на
моделирането продължена с Ангел Стефанов). Околовръстният път на Гълъбово е включен
в трафика по път ІІІ-554, а булевард Пенчо Славейков е продължен с улица Симеон Втори.
Градската „червена“ зона е с дължина около 3900 m и широчина около 1600 m. Влиянието
на транспорта върху КАВ в град Гълъбово се засилва преди всичко от лошото състояние на
пътните настилки, позволяващи натрупването на значителен пътен нанос.
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Над НОЧЗ

Над ГОП
Над ДОП

АИС Гълъбово

Абсолютен максимум
327 μg/m3

Фиг.2.2.8-3. Шести по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници
“Транспорт”
Абсолютният максимум от 367 μg/m3 е разположен в най-южната „червена“ зона по
път ІІІ-554. Проверката в топографския масив показа, че вероятно се дължи на характерната
денивелация на терена в този район. Тя е с диаметър около 1700 m и се дължи изцяло на
трафика по път ІІІ-554. Аналогична е причината и за образуването на третата „червена“ зона
с диаметър около 1200 m.
В транспортната схема е включен и пътя от претоварната станция до СДО на „Ей и
Ес МИ 1“. Моделните изчисления показват, че неговото влияние е слабо, тъй като пътят е
асфалтиран и в добро състояние, а трафикът се определя само от движението на товарните
автомобили, извозващи отпадъка. Техният трафик не надхвърля 30 МПС/час.
Влиянието на път ІІ-55 е с локално значение и това се вижда добре на фиг.2.2.8-2.
Трафикът по този път е слаб и предизвиква максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10
по неговото протежение в границите от 5 до 10 μg/m3.
В границите на град Гълъбово максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10 като
резултат транспорта се движат в границите от 35 до над 50 μg/m3. Конкретните стойности
на локалните максимуми ще бъдат определени чрез дискретни рецептори.
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В останалата част от територията на Община Гълъбово влиянието на транспорта
върху максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10 е слабо и се ограничава в границите
от 3 до 5 μg/m3.

Над НОЧЗ

Над ГОП
Над ДОП

АИС Гълъбово

Абсолютен максимум
92 μg/m3

Фиг.2.2.8-4. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 от група източници “Транспорт”
Разпределението на шестите по стойност максимални 24-часови концентрации на
ФПЧ10 е показано на фиг.2.2.8-3. Абсолютният максимум (327 μg/m3) запазва локацията
си, но остава около шест пъти над НОЧЗ от 50 μg/m3. Сравнително малката промяна в
стойността на абсолютния максимум (от 367 на 327 μg/m3) показва, че въздействието на
транспорта е устойчиво с повторяемост на стойностите над 50 μg/m3 повече от шест пъти.
В град Гълъбово, щрихованите области покриват почти целия град, но „червената“
зона е съсредоточена около основните пътни магистрали. Районът на АИС Гълъбово попада
в границите около и над 50 μg/m3. По външните граници на жилищната територия на
Гълъбово шестите по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 постепенно се
понижават до 35 μg/m3 и 25 μg/m3. Влиянието на транспорта извън границите на град
Гълъбово намалява по-бързо в северно направление и по-бавно в южно направление.
При оценката на влиянието на транспорта върху КАВ във вътрешността на общината
следва да се има предвид, че при моделирането не е включена мрежата от общински
пътища, свързваща отделните селища. Това не е направено, тъй като преброяване на
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трафика по четвъртокласната пътна мрежа никога не е правено. Тя не е включена и в новата
система на АПИ за контрол на трафика чрез автоматизираните преброителни пунктове
(преброителни камери). От тази гледна точка, получените чрез моделиране концентрации
на ФПЧ10 за град Габрово и за вътрешността на общината трябва да се приемат за малко пониски от реалните.
Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10, генерирани от
транспорта на Гълъбово и прилежащите села, е показано на фиг.2.2.8-4. Основният извод
от тази картина е, че в град Гълъбово транспортът не може самостоятелно да доведе до
превишаване на средногодишната (СГ) НОЧЗ от 40 μg/m3. Абсолютният максимум от 92
μg/m3 е разположен извън населените места и не попада под изискванията на Наредба
№12/2010 г. В някои части на града средногодишните концентрации на ФПЧ10 в резултат
от въздействието на транспорта могат да достигнат 20 μg/m3. АИС Гълъбово попада в зона
със СГ концентрации в границите между 15 и 20 μg/m3.
Макар и не много силно, влиянието на транспорта е устойчиво, тъй като въздейства
през цялата година. Осреднените концентрации са значително по-ниски от
средноденонощните, тъй като интензивността на движение в рамките на денонощието и в
годишен план е силно променлива. Влиянието на транспорта силно зависи от
интензивността на трафика, а в Община Гълъбово той не е висок. От друга страна обаче,
състоянието на пътните настилки както на общинската пътна мрежа, така и на уличната
мрежа не е добро.
2.2.9. Дисперсионно моделиране на приноса на група „Промишленост“
Серни оксиди
Оценката на разсейването на серните оксиди от промишлеността е направена
поотделно за всеки ТЕЦ с последваща оценка на комбинираното им (съвместното им)
въздействие. Емисиите от серни оксиди са представени в два варианта:
 По данни от СНИ за 2016 г., групирани по месеци в годината (средномесечни
емисии);
 По данни от КР (максимални допустими емисии), също групирани по месеци
в съответствие с работата им през 2016 г.
Представените по-долу резултати от дисперсионното моделиране са получени по
данните от СНИ, които отразяват най-точно реалните емисии за една календарна година.
Резултатите от моделирането при максимални емисии (по КР) са използвани само за
оценяване на потенциалния риск от замърсяване при хипотезата, че ТЕЦ работят
целогодишно при максимално разрешено натоварване.
Представените резултати от дисперсионното моделиране отразяват реалните
атмосферни условия за 2017 г. Оценката на разсейването при същите входни данни, но при
други метеорологични може да се различава значително.
ТЕЦ Марица изток 2
Таблица 2.2.9-1: Моментни емисии на серни оксиди от ИУ на „ТЕЦ Марица изток
2“ разпределени по месеци за 2016 г. по данни от системите за непрекъснати измервания
(СНИ)

Януари

Комин №1
(СОИ 1)

Комин №2
(СОИ 2)

Комин №5,6
(СОИ 5 и 6)

g/s

KM

g/s

KM

g/s

245.0

0.88

297.2

1.00

306.7

Комин №7
(СОИ 7)

Комин №8
(СОИ 8)

KM

g/s

KM

g/s

KM

0.93

321.3

0.88

221.6

0.75
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Февруари

194.0

Март

0.70

205.1

0.69

169.9

0.51

350.4

0.96

227.9

0.77

0.00

240.9

0.81

154.1

0.47

365.9

1.00

256.6

0.87

Април

139.4

0.50

189.7

0.64

103.3

0.31

303.4

0.83

256.6

0.87

Май

234.4

0.84

133.1

0.45

128.3

0.39

329.9

0.90

254.7

0.86

Юни

186.0

0.67

0.00

224.8

0.68

308.3

0.84

205.6

0.69

Юли

105.9

0.38

0.00

154.6

0.47

320.1

0.87

212.3

0.72

Август

111.1

0.40

153.1

0.52

305.1

0.92

280.5

0.77

223.8

0.76

Септември

138.6

0.50

145.7

0.49

236.4

0.71

269.5

0.74

184.3

0.62

Октомври

278.1

1.00

115.4

0.39

330.6

1.00

302.4

0.83

257.5

0.87

Ноември

254.9

0.92

107.8

0.36

308.2

0.93

260.2

0.71

296.1

1.00

Декември

231.4

0.83

94.0

0.32

288.0

0.87

293.1

0.80

197.2

0.67

Средно:
192.6
0.63
165.6
0.47
225.8
Забележка:
КМ – коефициенти на месечна интензивност на ИУ

0.68

309.0

0.84

232.4

0.79

ТЕЦ Марица изток 2 е разположена на територията на Община Раднево,
непосредствено до границата с Община Гълъбово, и е на около 25 km по въздушна линия
от град Гълъбово. Като ТЕЦ с най-голяма мощност в района тя оказва по-малко или поголямо влияние върху КАВ в Община Гълъбово. Неговите ИУ са пет и са с височина 135 m.
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Над АП
ТЕЦ МИ 2
Над НОЧЗ

Ей И Ес МИ 1

Абсолютен максимум
3432 μg/m3
Брикел
Контур Глобал МИ 3

Гълъбово

АИС Гълъбово

Фиг.2.2.9-1. Максимални едночасови концентрации на серни оксиди от група източници
“ТЕЦ Марица изток 2” по данни от СНИ
Моментните емисии от серни оксиди за всички ИУ от ТЕЦ Марица изток 2 са
представени в таблица 2.2.9-1. Те са получени чрез обработка на данните от СНИ за 2016 г.
(данните от 2017 г. не ни бяха предоставени). Празните полета отговарят на случаите,
когато съответното ИУ не е изхвърляло емисии. Безразмерните коефициенти КМ отразяват
промяната на средната месечна интензивност на всяко ИУ. Те са въведени в моделиращата
система с цел да се отразява реалната интензивност по месеци. Така например за Комин №1
максимална емисия е регистрирана през месец октомври и тогава КМ=1. За останалите
месеци от годината се коригира с КМ за съответния месец.
Разпределението на максималните едночасови концентрации на серни оксиди,
емитирани от ИУ на ТЕЦ Марица изток 2 е представено на фиг. 2.2.9-1.
Зоните с превишаване на алармения праг (АП) от 500 μg/m3 е щрихована в червено.
Жълтата (по-бледо червена) щрихована област показва териториите в които се превишава
едночасовата норма за опазване на човешкото здраве (НОЧЗ) от 350 μg/m3.
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Над НОЧЗ
ТЕЦ МИ 2
Над ГОП

Над ДОП

Ей И Ес МИ 1

Абсолютен максимум
582 μg/m3

Контур Глобал МИ 3
Брикел

Гълъбово

АИС Гълъбово

Фиг.2.2.9-2. Максимални 24-часови концентрации на серни оксиди от група източници
“ТЕЦ Марица изток 2” по данни от СНИ
От фиг.2.2.9-1 може да се види, че въздействието на ТЕЦ Марица изток 2 е много
силно и покрива цялата източна част от изследваната територия. Абсолютният максимум е
3432 μg/m3и е разположен на около 6000 m южно от централата. В цялата „червена“ зона
най-малко за един час в годината ще бъде правишен АП за информиране на обществеността
от 500 μg/m3. В нея попада селата Помощник, Главан, Мъдрец и Искрица. Зоната с
превишаване на едночасовата НОЧЗ (по-бледо червената зона) преминава през средата на
територията на „Мини Марица изток“. В западно направление влиянието на ТЕЦ Марица
изток 2 отслабва и в района на Гълъбово и АИС Гълъбово максималните едночасови
концентрации на серни оксиди достигат границите от 200 до 250 μg/m3.
Разпределението на първите по стойност 24-часови концентрации на серни оксиди,
генерирани от ТЕЦ Марица изток 2 е показано на фиг.2.2.9-2. В случая, щрихованата в
червено зона показва превишение на СД НОЧЗ от 125 μg/m 3, щрихованата в жълто зона
показва превишение на горния оценъчен праг (ГОП) от 75 μg/m 3, а щрихованата в зелено
зона показва превишение на долния оценъчен праг (ДОП) от 50 μg/m 3. Абсолютният
максимум от 582 μg/m3е отново южно от ТЕЦ Марица изток 2. „Червената“ щрихована
област обхваща почти цялата източна част от изследваната територия. В нея влизат селата
Главан и Помощник. Селата Искрица и Мъдрец попадат в зоната между ГОП и ДОП.
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Влиянието на ТЕЦ Марица изток 2 при формиране на максималните 24-часови
концентрации на серни оксиди в района на град Гълъбово е в границите от 25 до 50 μg/m 3.
Следователно, ТЕЦ Марица изток 2 не е в състояние самостоятелно да предизвика
превишаване в град Гълъбово, както на едночасовата НОЧЗ от 350 μg/m3, така и на СД
НОЧЗ от 125 μg/m3. Основна причина за това може да бъде както голямото разстояние
(около 25 km по въздушна линия от ТЕЦ Марица изток 2 до град Гълъбово), така и
характерната за 2017 г. роза на вятъра.
„Контур Глобал Марица Изток 3“ АД
Таблица 2.2.9-2: Моментни емисии на серни оксиди от ИУ на „Контур Глобал
Марица Изток 3“, разпределени по месеци за 2016 г. по данни от системите за
непрекъснати измервания (СНИ)
Комин №2 (СОИ 1)
g/s

KM

Комин №3 (СОИ 2)
g/s

KM

Януари

253.99

0.73

271.13

0.85

Февруари

160.29

0.46

154.56

0.49

Март

173.68

0.50

130.68

0.41

Април

116.96

0.33

191.51

0.60

Май

134.73

0.39

256.32

0.81

Юни

125.95

0.36

184.64

0.58

Юли

158.14

0.45

271.11

0.85

Август

178.43

0.51

233.42

0.74

Септември

280.63

0.80

210.98

0.66

Октомври

290.98

0.83

289.65

0.91

Ноември

317.80

0.91

278.37

0.88

Декември

349.94

1.00

317.37

1.00

Средно:
211.79
0.61
232.48
Забележка:
КМ – коефициенти на месечна интензивност на ИУ

0.73

„Контур Глобал Марица Изток 3“ АД е втората по мощност ТЕЦ в района и е
разположен на около 10 km източно от границите на град Гълъбово. Разпределението на
неговите моментни месечни емисии от серни оксиди по данни от СНИ е показано в Таблица
2.2.9-2. Те се изпускат в атмосферата чрез два комина с височина 150 m.
Разпределението на максималните едночасови концентрации на серни оксиди,
емитирани от ИУ на ТЕЦ „Контур глобал Марица изток 3“ е представено на фиг. 2.2.9-3.
От фиг.2.2.3-16 може да се види, че въздействието на ТЕЦ „Контур глобал Марица
изток 3“ е силно в югоизточно направление и щрихованите зони излизат извън южните
граници на изследвания район. Абсолютният максимум е 655 μg/m3 и е разположен на около
12300 m югоизточно от централата в зоната между селата Главан и Помощник. В цялата
„червена“ зона най-малко за един час в годината ще бъде правишен АП за информиране на
обществеността от 500 μg/m3. В нея попада селата Помощник и Главан. Зоната с
превишаване на едночасовата НОЧЗ (по-бледо червената зона) се образува на около 10000
m в източно направление и на около 8600 m в югоизточно направление. В западно
направление влиянието на ТЕЦ „Контур глобал Марица изток 3“ е много по-слабо и в
района на Гълъбово и АИС Гълъбово максималните едночасови концентрации на серни
оксиди достигат границите от 100 до 150 μg/m3.
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Над АП
ТЕЦ МИ 2
Над НОЧЗ

Ей И Ес МИ 1
АИС Гълъбово

Брикел
Абсолютен максимум
655 μg/m3

Контур Глобал МИ 3

Гълъбово

Фиг.2.2.9-3. Максимални едночасови концентрации на серни оксиди от група източници
“ТЕЦ Контур глобал Марица изток 3” по данни от СНИ
Разпределението на първите по стойност 24-часови концентрации на серни оксиди,
генерирани от ТЕЦ „Контур глобал Марица изток 3“ е показано на фиг.2.2.9-4. В случая,
щрихованата в червено зона показва превишение на СД НОЧЗ от 125 μg/m3, щрихованата в
жълто зона показва превишение на горния оценъчен праг (ГОП) от 75 μg/m3, а щрихованата
в зелено зона показва превишение на долния оценъчен праг (ДОП) от 50 μg/m 3.
Абсолютният максимум от 131 μg/m3 е отново югоизточно от ТЕЦ „Контур глобал Марица
изток 3“ на около 12400 m. „Червена“ щрихована област не се образува, което показва, че
превишението на СД НОЧЗ от 125 μg/m3 е в отделен рецептор. Селата Главан и Помощник
попадат между жълтата и зелената зона, което означава, че максималните 24-часови
концентрации на серни оксиди са в границите от 50 до 75 μg/m3.
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Над НОЧЗ
ТЕЦ МИ 2
Над ГОП

Над ДОП

Ей И Ес МИ 1
Брикел

Контур Глобал МИ 3
АИС Гълъбово

Гълъбово

Абсолютен максимум
131 μg/m3

Фиг.2.2.9-4. Максимални 24-часови концентрации на серни оксиди от група източници
“ТЕЦ Контур глобал Марица изток 3” по данни от СНИ
Влиянитео на ТЕЦ „Контур глобал Марица изток 3“ в западно направление е много
по-слабо. В района на град Гълъбово и АИС Гълъбово влиянието на ТЕЦ „Контур глобал
Марица изток 3“ при формирането на максималните 24-часови концентрации от серни
оксиди е в границите от 15 до 25 μg/m3.
ТЕЦ „Брикел“ ЕАД
ТЕЦ „Брикел“ ЕАД е разположена на територията на Община Гълъбово,
непосредствено до северния бряг на язовир „Розов кладенец“. Отстои на около 1600 m по
въздушна линия от източната граница на град Гълъбово. Като ТЕЦ с най-малката мощност
в района тя оказва по-малко влияние върху КАВ в Община Гълъбово. Неговите ИУ са три,
но при нормална експлоатация се използва само комин с височина 80 m (вторият комин
също с височина 80 m стои в резерв). Третият комин е с височина 150 m, но се използва
само при аварийни ситуации, когато по някаква причина СОИ излезе временно от строя.
Таблица 2.2.9-3: Моментни емисии на серни оксиди от ИУ на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД,
разпределени по месеци за 2016 г. по данни от системите за непрекъснати измервания
(СНИ)
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Комин №1 (СОИ 1)
g/s

KM

Януари

72.68

0.76

Февруари

62.42

0.65

Март

53.01

0.55

Април

60.75

0.64

Май

95.63

1.00

Юни

72.51

0.76

Юли

86.29

0.90

Август

91.17

0.95

Септември

72.74

0.76

Октомври

77.79

0.81

Ноември

85.44

0.89

Декември

80.26

0.84

Средно:
75.89
0.79
Забележка:
КМ – коефициенти на месечна интензивност на ИУ

Таблица 2.2.9-4: Моментни емисии на серни оксиди от брикетната фабрика към
„Брикел“ ЕАД по нормативно допустими емисии (НДЕ)
Брой ИУ

g/s

Шлайф участък

2

1.01

Цех „Технологично-транспортен“

7

4.60

цех „Основно производство“ 1 - нова част

3

0.65

цех „Основно производство“ 1 - стара част

3

0.84

цех „Основно производство“ 2 - нова част

2

0.33

цех „Основно производство“ 2 - стара част

2

0.33

цех „Подготвителен

4

2.41

Сума:

23

8.89

Моментните емисии от серни оксиди от ТЕЦ „Брикел“ са представени в таблица
2.2.9-3. Те са получени чрез обработка на данните от СНИ за 2016 г. (данните от 2017 г. не
ни бяха предоставени). Безразмерните коефициенти КМ отразяват промяната на средната
месечна интензивност на всяко ИУ. Те са въведени в моделиращата система с цел да се
отразява реалната интензивност по месеци. Така например за Комин №1 максимална
емисия е регистрирана през месец май и тогава КМ=1. За останалите месеци от годината се
коригира с КМ за съответния месец.
Емисиите на серни оксиди от брикетната фабрика на фирмата не подлежат на
изискване за непрекъснати измервания, поради което те са изчислени на базата на НДЕ.
Прието е, че фабриката не работи един месец в годината и през този месец емисии не се
генерират. При моделирането е прието, този месец да е август. Моментните емисии на
серни оксиди от брикетната фабрика по цехове са представени в таблица 2.2.9-4.
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Над АП
ТЕЦ МИ 2
Над НОЧЗ

Ей И Ес МИ 1
АИС Гълъбово

Контур Глобал МИ 3

Брикел

Гълъбово

Абсолютен максимум
323 μg/m3

Фиг.2.2.9-5. Максимални едночасови концентрации на серни оксиди от група източници
“ТЕЦ Брикел” по данни от СНИ
Разпределението на максималните едночасови концентрации на серни оксиди,
емитирани от ИУ на ТЕЦ „Брикел“ е представено на фиг. 2.2.9-5.
Зони с превишаване на алармения праг (АП) от 500 μg/m 3 (щриховани в червено),
както и жълти (по-бледо червена) щриховани области не се наблюдават.
От фиг.2.2.9-5 може да се види, че въздействието на ТЕЦ „Брикел“, в това чисро и
брикетната фабрика, е умерено и не може самостоятелно да доведе до превишаване на
едночасовата НОЧЗ от 350 μg/m3. Абсолютният максимум е 323 μg/m3 и е разположен на
около 7300 m югоизточно от централата. В района на град Гълъбово и АИС Гълъбово,
максималните едночасови концентрации на серни оксиди, в резултат от работата на ТЕЦ
„Брикел“ е в границите от 100 до 150 μg/m3.
Разпределението на първите по стойност 24-часови концентрации на серни оксиди,
генерирани от ТЕЦ „Брикел“ е показано на фиг.2.2.9-6. В случая, щрихованата в червено
зона показва превишение на СД НОЧЗ от 125 μg/m3, щрихованата в жълто зона показва
превишение на горния оценъчен праг (ГОП) от 75 μg/m3, а щрихованата в зелено зона
показва превишение на долния оценъчен праг (ДОП) от 50 μg/m3. Тъй като такива зони не
се наблюдават, то следва, че ТЕЦ „Брикел“ не може самостоятелно да доведе до
превишаване на ДОП от 50 μg/m3. Абсолютният максимум от 55.2 μg/m3 е на около 3500 m
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източно от централата. Липсата на щрихована в зелено зона показва, че такава
концентрация се регистрира в отделен рецептор.

Над НОЧЗ
ТЕЦ МИ 2
Над ГОП

Над ДОП

Ей И Ес МИ 1
Брикел

Абсолютен максимум
55.2 μg/m3

Контур Глобал МИ 3
АИС Гълъбово

Гълъбово

Фиг.2.2.9-6. Максимални 24-часови концентрации на серни оксиди от група източници
“ТЕЦ Брикел” по данни от СНИ
Влиянието на ТЕЦ „Брикел“ при формиране на максималните 24-часови
концентрации на серни оксиди в района на град Гълъбово е в границите от 10 до 15 μg/m3.
Следователно, ТЕЦ „Брикел“ не е в състояние самостоятелно да предизвика превишаване в
град Гълъбово, както на едночасовата НОЧЗ от 350 μg/m3, така и на СД НОЧЗ от 125 μg/m3.
Основна причина за това могат да бъдат ниските абсолютни стойности на емисиите и
характерната за 2017 г. роза на вятъра.
„Ей И Ес Марица Изток 1“ ЕООД
Таблица 2.2.9-5: Моментни емисии на серни оксиди от ИУ на ТЕЦ „Ей И Ес Марица
Изток 1“, разпределени по месеци за 2016 г. по данни от системите за непрекъснати
измервания (СНИ)
Комин №1 (СОИ 1)
g/s

KM
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Януари

235.05

0.82

Февруари

139.01

0.48

Март

110.32

0.38

Април

215.09

0.75

Май

79.45

0.28

Юни

153.80

0.54

Юли

270.56

0.94

Август

96.88

0.34

Септември

86.15

0.30

Октомври

230.31

0.80

Ноември

176.59

0.61

Декември

287.35

1.00

Средно:
173.38
0.60
Забележка:
КМ – коефициенти на месечна интензивност на ИУ

Таблица 2.2.9-6: Моментни емисии на серни оксиди от спомагателните котли към
„Ей И Ес Марица Изток 1“, по нормативно допустими емисии (НДЕ)
Брой ИУ
Спомагателен котел №1

1

g/s
0.42

Спомагателен котел №2

1

0.42

Сума:

2

0.84

„Ей И Ес Марица Изток 1“ ЕООД е третата по мощност ТЕЦ в района и е разположен
на около 2300 m източно от границите на град Гълъбово. Разпределението на неговите
моментни месечни емисии от серни оксиди по данни от СНИ е показано в Таблица 2.2.9-5.
Те се изпускат в атмосферата на височина 130 m. На територията на фирмата работят и
спомагателни котли (таблица 2.2.9-6), но техните емисии са незначителни спрямо
основните.
Разпределението на максималните едночасови концентрации на серни оксиди,
емитирани от ИУ на ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“ е представено на фиг. 2.2.9-7.
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Над АП
ТЕЦ МИ 2
Над НОЧЗ

Ей И Ес МИ 1
АИС Гълъбово

Брикел

Контур Глобал МИ 3

Гълъбово

Абсолютен максимум
376 μg/m3

Фиг.2.2.9-7. Максимални едночасови концентрации на серни оксиди от група източници
ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“ по данни от СНИ
От фиг.2.2.9-7 може да се види, че въздействието на ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“
е по-забележимо в южно и югоизточно направление, но щрихованите зони не се
наблюдават. Абсолютният максимум е 376 μg/m3 и е разположен на около 7600 m югюгоизточно от централата в зона без населени места. Липсата на щрихована зона означава,
че абсолютният максимум се регистрира в единичен рецептор (диаметърът на невидимата
зона е под 500 m, тъй като рецепторите в тази зона са на разстояние 1000 m. В западно
направление влиянието на ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“ е умерено и в района на Гълъбово
и АИС Гълъбово максималните едночасови концентрации на серни оксиди достигат
границите от 100 до 150 μg/m3.
Разпределението на първите по стойност 24-часови концентрации на серни оксиди,
генерирани от ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“ е показано на фиг.2.2.9-8. Липсата на
щриховани зони показва, че превишение на СД НОЧЗ от 125 μg/m 3 няма. Не се очаква и
превишение на горния оценъчен праг (ГОП) от 75 μg/m3 и превишение на долния оценъчен
праг (ДОП) от 50 μg/m3. Абсолютният максимум от 42.2 μg/m3 е югоизточно от ТЕЦ „Ей И
Ес Марица Изток 1“ на около 19400 m.
Влиянитео на ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“ в западно направление е много послабо. В района на град Гълъбово и АИС Гълъбово влиянието на ТЕЦ „Ей И Ес Марица
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Изток 1“ при формирането на максималните 24-часови концентрации от серни оксиди е в
границите от 10 до 15 μg/m3.

Над НОЧЗ
ТЕЦ МИ 2
Над ГОП

Над ДОП

Ей И Ес МИ 1
Брикел

Контур Глобал МИ 3

АИС Гълъбово

Гълъбово

Абсолютен максимум
44.2 μg/m3

Фиг.2.2.9-8. Максимални 24-часови концентрации на серни оксиди от група източници
ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“ по данни от СНИ
Комплексно въздействие на група източници „Промишленост“
Под комплексно въздействие следва да се разбира едновременното въздействие на
всички промишлени източници на серни оксиди на територията на Община Гълъбово и ТЕЦ
„Марица изток 2“. Моментните им емисии бяха дадени поотделно и както беше пояснено,
те са изчислени по реалните данни от СНИ. Тези данни бяха обработени по месеци, което
означава, че при моделирането интензивността на емисиите от всеки източник се променят
за всеки календарен месец в зависимост от определения коефициент на интензивност КМ.
Това прави картината по-реалистична и по-близка до действителната.
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Над АП
ТЕЦ МИ 2
Над НОЧЗ

Ей И Ес МИ 1
АИС Гълъбово

Брикел
Контур Глобал МИ 3

Гълъбово

Абсолютен максимум
3432 μg/m3

Фиг.2.2.9-9. Максимални едночасови концентрации на серни оксиди от група източници
“Промишленост” по данни от СНИ
Разпределението на максималните едночасови концентрации на серни оксиди,
емитирани от група източници „Промишленост“ е представено на фиг. 2.2.9-9. От нея се
вижда, че цялата западна част от изследваната територия е покрита с щриховани области с
голям обхват. Сравнението с въздействието на ТЕЦ „Марица изток 2“ показва, че те са
почти идентични. Абсолютният максимум е 3432 μg/m3 е същия по стойност и е разположен
на същото място – на около 6000 m южно от централата. В зоната на превишаване на АП от
500 μg/m3 попадат селата Горица, Мъдрец, Главан и Помощник. Зоната на превишаване на
едночасовата НОЧЗ от 350 μg/m3 е още по-голяма и покрива източната част от територията
на „Мини Марица изток“. В района на град Гълъбово и АИС Гълъбово влиянието на
промишлеността при формиране на максималните едночасови концентрации на серни
оксиди е в границите от 200 до 250 μg/m3. Подобно е влиянието и върху селата в западната
част от територията на Община Гълъбово.
Разпределението на шестите по стойност едночасови концентрации на серни оксиди,
емитирани от група източници „Промишленост“ е представено на фиг. 2.2.9-10. От нея се
вижда, че цялата западна част от изследваната територия продължава да е покрита с
щриховани области с голям обхват. Това означава, че над всички щриховани области
превишението на съответния АП и НОЧЗ повторяемостта е най-малко шест пъти в една
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календарна година. Абсолютният максимум е 3156 μg/m3 е разположен на същото място –
на около 6000 m южно от ТЕЦ „Марица изток 2“. В зоната на превишаване на АП от 500
μg/m3 остават селата Горица, Мъдрец, Главан и Помощник. В западно направление зоната
на превишаване на НОЧЗ от 350 μg/m3 достига западните граници на „Мини Марица изток“.
В района на град Гълъбово и АИС Гълъбово влиянието на промишлеността при формиране
на шестите по стойност едночасови концентрации на серни оксиди е в границите от 100 до
150 μg/m3. Подобно е влиянието и върху селата в западната част от територията на Община
Гълъбово.

Над АП
ТЕЦ МИ 2
Над НОЧЗ

Ей И Ес МИ 1
АИС Гълъбово

Брикел
Контур Глобал МИ 3

Гълъбово

Абсолютен максимум
3156 μg/m3

Фиг.2.2.9-10. Шести по стойност едночасови концентрации на серни оксиди от група
източници “Промишленост” по данни от СНИ
Разпределението на първите по стойност 24-часови концентрации на серни оксиди,
генерирани от група източници „Промишленост“ е показано на фиг.2.2.9-11. В случая,
щрихованата в червено зона показва превишение на СД НОЧЗ от 125 μg/m3, щрихованата в
жълто зона показва превишение на горния оценъчен праг (ГОП) от 75 μg/m3, а щрихованата
в зелено зона показва превишение на долния оценъчен праг (ДОП) от 50 μg/m 3. Зоната на
превишаване на СД НОЧЗ от 125 μg/m3 („червената“ зона) е разположена изцяло в
източната част на изследваната територия, но засяга и част от територията на Община
Гълъбово. Там е разположен и абсолютния максимум от 581 μg/m3. Там се намират селата
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Главан и Помощник. „Жълтата“ зона (превишаване на ГОП от 75 μg/m 3) е изместена в
източно направление. В нея попадат селата Мъдрец и Искрица.

Над НОЧЗ
ТЕЦ МИ 2
Над ГОП

Над ДОП

Ей И Ес МИ 1
Брикел

Абсолютен максимум
581 μg/m3

Контур Глобал МИ 3
АИС Гълъбово

Гълъбово

Фиг.2.2.9-12. Максимални 24-часови концентрации на серни оксиди от група източници
“Промишленост” по данни от СНИ
Разпределението на третите по стойност 24-часови концентрации на серни оксиди,
генерирани от група източници „Промишленост“ е показано на фиг.2.2.9-13.
Зоната на превишаване на СД НОЧЗ от 125 μg/m3 („червената“ зона) е разположена
изцяло в източната част на изследваната територия и намалява по площ, но продължава да
засяга и част от територията на Община Гълъбово. Там е разположен и абсолютния
максимум от 428 μg/m3. В тази зона остават селата Главан и Помощник. „Жълтата“ зона
(превишаване на ГОП от 75 μg/m3) е изместена в източно направление. В нея остават селата
Мъдрец и Искрица.
Град Гълъбово и АИС Гълъбово остават между две „зелени“ зони (на границата на
превишаване на ДОП от 50 μg/m3). Това означава, че влиянието на групата източници
„Промишленост“ върху формирането на най-високите 24-часови концентрации на серни
оксиди е в границите от 25 до 50 μg/m3 и промишлеността самостоятелно не може да доведе
до превишаване на СД НОЧЗ от 125 μg/m3.
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Над НОЧЗ
ТЕЦ МИ 2
Над ГОП

Над ДОП

Ей И Ес МИ 1
Брикел

Абсолютен максимум
428 μg/m3

Контур Глобал МИ 3
АИС Гълъбово

Гълъбово

Фиг.2.2.9-13. Трети по стойност 24-часови концентрации на серни оксиди от група
източници “Промишленост” по данни от СНИ
Оценка на разсейването на ФПЧ10
Битово отопление
Доколкото битовото отопление на Гълъбово и селата в околностите му са
представени чрез площни източници, крайните стойности на моментните емисии са
представени в Таблица 2.2.9-7. Те са получени чрез разделяне на моментните емисии като
точков източник на ориентировъчната площ на селата и жилищните квартали на Гълъбово.
Таблица 2.2.9-7: Моментни емисии на ФПЧ10 от битовото отопление на
населените места в Община Гълъбово като площни източници
Населено
място

Моментна
емисия
ФПЧ10
g/s

1
2
3

Гълъбово
Априлоно
Великово

11.68
0.33
0.06

Площ
на
източника
m2
3250000
200000
40000

Емисия от
площен източник
ФПЧ10
g/m2.s
3.593E-06
1.664E-06
1.462E-06
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4
5
6
7
8
9
10
11

Главан
Искрица
Медникарово
Мусачево
Мъдрец
Обручище
Помощник
Разделна
Сума:

1.14
0.21
0.56
0.27
1.10
2.01
0.31
0.11
17.794

1500000
300000
1200000
175000
1400000
2400000
247000
96000

7.603E-07
7.101E-07
4.688E-07
1.567E-06
7.827E-07
8.378E-07
1.274E-06
1.175E-06

Разпределението на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10, емитиране от
битовото отопление на Гълъбово и прилежащите села е представено на фиг.2.2.9-14.
Зоните с превишаване на НОЧЗ от 50 μg/m3е щрихована в червено. Жълтата
щрихована област показва териториите в които се превишава горния оценъчен праг (ГОП)
от 35 μg/m3, а щрихованата в зелено територия фиксира зоните с превишен долен оценъчен
праг (ДОП) от 25 μg/m3.
Щрихованата в червено зона (над 50 μg/m3) покрива на практика цялата територия
на града, в това число и част от територията на язовир „Розов кладенец“. Тя е с размери в
направление запад-изток около 2700 m и в направление север-юг малко над 4300 m.
Жълтата и зелената щриховани територии излизат значително извън пределите на града във
всички направления. Абсолютният максимум е разположен близо в североизточната част
на града (на около 650 m североизточно от АИС Брикел) Изчислената му стойност е 77.9
μg/m3.
Районът на АИС Гълъбово и АИС Брикел също попада в щрихованата в червено
зона, което означава, че се превишава НОЧЗ от 50 μg/m3.
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Над НОЧЗ

Над ГОП
Над ДОП

АИС Гълъбово

Абсолютен максимум
77.9 μg/m3

Фиг.2.2.9-14. Максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници
“Битово отопление”
Районът на АИС Гълъбово и АИС Брикел също попада в щрихованата в червено
зона, което означава, че се превишава НОЧЗ от 50 μg/m3.
Щрихованата в жълто зона (превишение на ГОП от 35 μg/m3) е значително по-голяма
от червената. Тя е с размери в направление запад-изток около 3500 m и в направление северюг малко над 6300 m.
„Зелените“ зони с очаквани максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 над 25
μg/m3са три. Голямата зелена зона в южно направление достига село Мусачево. Двете помалки зелени зони са в близост до селата Априлово и Великово.
Радиално на град Гълъбово, максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10 спадат
и на растояние около 7-10 km спадат до около 10 μg/m3. В периферията на изследваната
територия тези концентрации се понижават до около 5 μg/m3.
Разпределението на шестите по стойност максимални 24-часови концентрации на
ФПЧ10 е показано на фиг.2.2.9-15. Ясно се вижда, че общата площ на щрихованите зони
значително намалява, но тенденцията към превишаване на НОЧЗ и оценъчните прагове се
запазва. Абсолютният се измества малко на юг (На около 600 m в югоизточно направление
от АИС Гълъбово) с тенденция към намаляване (55.8 μg/m3). „Червена“ зони липсва, тъй
като превишение на СД НОЧЗ от 50 μg/m3 се превишава само в отделен рецептор.

Страница 140 от 276

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план/програма: ПРОЕКТ за

„Жълтата“ зона (превишаване на СД ГОП от 35 μg/m3) покрива почти цялата площ на
Гълъбово. Тя е с размери в направление запад-изток около 2400 m и в направление северюг малко над 4200 m. „Зелената“ щрихована територия излиза значително извън пределите
на града във всички направления.

Над НОЧЗ

Над ГОП
Над ДОП

АИС Гълъбово

Абсолютен максимум
55.8 μg/m3

Фиг.2.2.-15. Шести по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници
“Битово отопление”
Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10, генерирани от
битовото отопление на Гълъбово и прилежащите села, е показано на фиг.2.2.9-16.
Основният извод от тази картина е, че битовото отопление не може самостоятелно да доведе
до превишаване на средногодишната (СГ) НОЧЗ от 40 μg/m3. Над по-голямата част от
територията на града СГ концентрации на ФПЧ10 се запазват в границите от 5 до 10 μg/m3.
Само в района на абсолютния максимум СГ концентрация е 12.2 μg/m3, но остава по-ниска
ДОП от 25 μg/m3. Основната причина за това е, че битовото отопление е източник с
периодично действие. В съответствие със заложените в модела данни е прието, че то работи
шест месеца в годината (в отоплителния сезон) и по 12 часа в денонощието. Това означава,
че то ще генерира замърсители само в една четвърт от часовете в годината (през останалите
часове 24-часовите концентрации на ФПЧ10 от битовото отопление ще са нулеви).
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Осредняването на всичките дни в годината (реални с нулеви стойности) естествено води до
получаване на значително по-ниски средногодишни концентрации.

Над НОЧЗ

Над ГОП
Над ДОП
АИС Гълъбово

Абсолютен максимум
12.2 μg/m3

Фиг.2.2.9-16. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 от група източници “Битово
отопление”
Транспорт
Влиянието на транспорта върху КАВ в Гълъбово е оценено чрез транспортното
замърсяване от трафика по преминаващ в непосредствена близост третокласен път път ІІІ554, второкласен път ІІ-55 и най-натоварените градски улици.
Подробни данни за параметрите на линейните източници са представени в Таблица
2.2.3-12. Те включват дължината на всеки пътен участък, трафика в час пик и изчислените
стойности на моментните емисии на ФПЧ10 от суспендиране и ФПЧ10 под формата на
сажди. Известно е, че 95% от саждите на дизеловите двигатели са с аеродинамичен
диаметър под 10 μm, а 93% са с диаметър под 2.5 μm. В случая обаче е прието, че всички
сажди се приемат за ФПЧ10. За целите на моделирането са използвани сумираните емисии,
представени в последната колонка на Таблица 2.2.9-8. Общата дължина на обхванатата
пътна и улична мрежа е 75.8 km. Моделната схема на линейните източници върху базовата
карта на модела е представена на фиг.2.2.9-17.
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Разпределението на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10, емитирани от
транспорта на Гълъбово и прилежащите републикански пътища е представено на фиг. 2.2.918.
Таблица 2.2.9-8: Моментни максимални емисии на ФПЧ10 и сажди от включените
в моделирането линейни източници от транспортната схема на Гълъбово
Дължина

SLINE1
SLINE2
SLINE3
SLINE4
SLINE5
SLINE6
SLINE7

Път ІІІ-554 Раднево-Обручище
Път ІІІ-554 Обручище Симеоновград
Път ІІ-55 Раднево-Главан
Бул. Република
Ул. Пенчо Славейков
Ул. Априлово-Гълъбово
МИ 1 - СДО
Сума:

Трафик

Емисионен
Сума
фактор
ФПЧ10 Сажди
g/s
g/s
g/s
11.830
0.77 12.60

km
20.93

МПС/h
356

13.59

356

7.682

0.50

8.18

30.77
1.95
1.39
1.96
5.20
75.79

310
581
400
600
28.00

2.496
0.310
0.221
0.277
1.224

0.99
0.12
0.06
0.12
0.03

3.49
0.43
0.28
0.40
1.25
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ТЕЦ МИ 2

Ей И Ес МИ 1
Контур Глобъл МИ 3

Път ІІІ-554

Брикел

Път ІІ-55

АИС Гълъбово
Път към СДО на МИ 1

Фиг.2.2.9-17. Схема на линейните източници от транспортната схема на Община
Гълъбово, включени в дисперсионния модел.
В съответствие с приетите означения, наличието на щриховани в червено зони
показва, че транспортът самостоятелно може да доведе до превишаване на НОЧЗ от 50
μg/m3. В конкретния случай те са три и са разположени по протежение на път ІІІ-554. Найголямата „червена“ зона е разположена на територията на град Гълъбово. Тя се дължи на
преминаващия през града трафик от път ІІІ-554 по булевард Република (за целите на
моделирането продължена с Ангел Стефанов). Околовръстният път на Гълъбово е включен
в трафика по път ІІІ-554, а булевард Пенчо Славейков и продължен с улица Симеон Втори.
Градската „червена“ зона е с дължина около 3900 m и широчина около 1600 m. Влиянието
на транспорта върху КАВ в град Гълъбово се засилва преди всичко от лошото състояние на
пътните настилки, позволяващи натрупването на значителен пътен нанос.
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Над НОЧЗ

Над ГОП
Над ДОП

АИС Гълъбово

Абсолютен максимум
367 μg/m3

Фиг.2.2.9-18.
Максимални
24-часови
концентрации
от група“Транспорт”
източници
Фиг.VІ-06.
Максимални
24-часови
концентрации
на ФПЧ10наотФПЧ
група10източници
“Транспорт”

Абсолютният максимум от 367 μg/m3 е разположен в най-южната „червена“ зона по
път ІІІ-554. Проверката в топографския масив показа, че вероятно се дължи на характерната
денивелация на терена в този район. Тя е с диаметър около 1700 m и се дължи изцяло на
трафика по път ІІІ-554. Аналогична е причината и за образуването на третата „червена“ зона
с диаметър около 1200 m.
В транспортната схема е включен и пътя от претоварната станция до СДО на „Ей и
Ес МИ 1“. Моделните изчисления показват, че неговото влияние е слабо, тъй като пътят е
асфалтиран и в добро състояние, а трафикът се определя само от движението на товарните
автомобили, извозващи отпадъка. Техният трафик не надхвърля 30 МПС/час.
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Над НОЧЗ

Над ГОП
Над ДОП

АИС Гълъбово

Абсолютен максимум
327 μg/m3

Фиг.2.2.9-19. Шести по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници
“Транспорт”
Влиянието на път ІІ-55 е с локално значение и това се вижда добре на фиг.2.2.9-19.
Трафикът по този път е слаб и предизвиква максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10
по неговото протежение в границите от 5 до 10 μg/m3.
В границите на град Гълъбово максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10 като
резултат транспорта се движат в границите от 35 до над 50 μg/m3. Конкретните стойности
на локалните максимуми ще бъдат определени чрез дискретни рецептори.
В останалата част от територията на Община Гълъбово влиянието на транспорта
върху максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10 е слабо и се ограничава в границите
от 3 до 5 μg/m3.
Разпределението на шестите по стойност максимални 24-часови концентрации на
ФПЧ10 е показано на фиг. 2.2.9-19. Абсолютният максимум (327 μg/m3) запазва локацията
си, но остава около шест пъти над НОЧЗ от 50 μg/m3. Сравнително малката промяна в
стойността на абсолютния максимум (от 367 на 327 μg/m3) показва, че въздействието на
транспорта е устойчиво с повторяемост на стойностите над 50 μg/m3 повече от шест пъти.
В град Гълъбово, щрихованите области покриват почти целия град, но „червената“
зона е съсредоточена около основните пътни магистрали. Районът на АИС Гълъбово попада
в границите около и над 50 μg/m3. По външните граници на жилищната територия на
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Гълъбово шестите по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 постепенно се понижават
до 35 μg/m3 и 25 μg/m3. Влиянието на транспорта извън границите на град Гълъбово
намалява по-бързо в северно направление и по-бавно в южно направление.

Над НОЧЗ

Над ГОП
Над ДОП

АИС Гълъбово

Абсолютен максимум
92 μg/m3

Фиг.2.2.9-20. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 от група източници “Транспорт”
При оценката на влиянието на транспорта върху КАВ във вътрешността на общината
следва да се има предвид, че при моделирането не е включена мрежата от общински
пътища, свързваща отделните селища. Това не е оценено, тъй като преброяване на трафика
по четвъртокласната пътна мрежа никога не е правено. Тя не е включена и в новата система
на АПИ за контрол на трафика чрез автоматизираните преброителни пунктове
(преброителни камери). От тази гледна точка, получените чрез моделиране концентрации
на ФПЧ10 за град Габрово и за вътрешността на общината трябва да се приемат за малко пониски от реалните.
Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10, генерирани от
транспорта на Гълъбово и прилежащите села, е показано на фиг.2.2.9-20. Основният извод
от тази картина е, че в град Гълъбово транспортът не може самостоятелно да доведе до
превишаване на средногодишната (СГ) НОЧЗ от 40 μg/m3. Абсолютният максимум от 92
μg/m3 е разположен извън населените места и не попада под изискванията на Наредба
№12/2010 г. В някои части на града средногодишните концентрации на ФПЧ10 в резултат

Страница 147 от 276

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план/програма: ПРОЕКТ за

от въздействието на транспорта могат да достигнат 20 μg/m3. АИС Гълъбово попада в зона
със СГ концентрации в границите между 15 и 20 μg/m3.
Макар и не много силно, влиянието на транспорта е устойчиво, тъй като въздейства
през цялата година. Осреднените концентрации са значително по-ниски от
средноденонощните, тъй като интензивността на движение в рамките на денонощието и в
годишен план е силно променлива. Влиянието на транспорта силно зависи от
интензивността на трафика, а в Община Гълъбово той не е висок. От друга страна обаче,
състоянието на пътните настилки както на общинската пътна мрежа, така и на уличната
мрежа не е добро.
Промишленост
Оценката на разсейването на ФПЧ10 от промишлеността е направена поотделно за
всеки ТЕЦ и отделно за „Мини Марица изток“ с последваща оценка на комбинираното им
(съвместното им) въздействие. Емисиите от ФПЧ10 са изчислени по данни от СНИ за 2016
г., групирани по месеци в годината (средномесечни емисии);
Представените резултати от дисперсионното моделиране отразяват реалните
атмосферни условия за 2017 г. Оценката на разсейването при същите входни данни, но при
други метеорологични може да се различава значително.
ТЕЦ Марица изток 2
Таблица 2.2.9-9: Моментни емисии на ФПЧ10 от ИУ на „ТЕЦ Марица изток 2“
разпределени по месеци за 2016 г. по данни от системите за непрекъснати измервания
(СНИ)
Комин №1
(СОИ 1)

Комин №2
(СОИ 2)

Комин №5,6
(СОИ 5 и 6)

g/s

KM

g/s

KM

Януари

5.39

0.93

5.81

1.00

8.86

Февруари

4.63

0.80

4.78

0.82

Март

g/s

KM

Комин №7
(СОИ 7)

Комин №8
(СОИ 8)

g/s

KM

g/s

KM

0.96

4.50

0.82

5.36

1.00

7.68

0.83

4.30

0.79

4.81

0.90

0.00

5.22

0.90

5.87

0.64

4.54

0.83

5.00

0.93

Април

3.46

0.60

4.67

0.80

3.83

0.42

4.02

0.74

4.64

0.87

Май

5.15

0.89

3.08

0.53

5.71

0.62

4.51

0.83

4.46

0.83

Юни

4.44

0.77

0.00

7.73

0.84

4.64

0.85

4.30

0.80

Юли

2.71

0.47

0.00

4.37

0.47

4.90

0.90

4.33

0.81

Август

3.38

0.58

3.10

0.53

8.07

0.87

4.44

0.81

3.32

0.62

Септември

3.69

0.64

3.32

0.57

9.22

1.00

5.46

1.00

4.97

0.93

Октомври

5.79

1.00

2.47

0.43

8.61

0.93

4.94

0.90

3.92

0.73

Ноември

5.45

0.94

2.50

0.43

8.66

0.94

5.15

0.94

4.97

0.93

Декември

5.24

0.91

2.96

0.51

6.58

0.71

4.56

0.83

3.59

0.67

Средно:
4.48 0.71
3.79 0.54
7.10
Забележка:
КМ – коефициенти на месечна интензивност на ИУ

0.77

4.66

0.85

4.47

0.83

ТЕЦ Марица изток 2 е разположена на територията на Община Раднево,
непосредствено до границата с Община Гълъбово, и е на около 25 km по въздушна линия
от град Гълъбово. Като ТЕЦ с най-голяма мощност в района тя оказва по-малко или поголямо влияние върху КАВ в Община Гълъбово. Неговите ИУ са пет и са с височина 135 m.
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Моментните емисии от ФПЧ10 за всички ИУ от ТЕЦ Марица изток 2 са представени
в таблица 2.2.9-9. Те са получени чрез обработка на данните от СНИ за 2016 г. Празните
полета отговарят на случаите, когато съответното ИУ не е изхвърляло емисии.
Безразмерните коефициенти КМ отразяват промяната на средната месечна интензивност на
всяко ИУ. Те са въведени в моделиращата система с цел да се отразява реалната
интензивност по месеци. Така например за Комин №2 максимална емисия е регистрирана
през месец януари и тогава КМ=1. За останалите месеци от годината се коригира с КМ за
съответния месец.

Над НОЧЗ
ТЕЦ МИ 2
Над ГОП
Над ДОП

Ей И Ес МИ 1

Абсолютен максимум
12 μg/m3
Брикел
Контур Глобал МИ 3

Гълъбово

АИС Гълъбово

Фиг.2.2.9-21. Максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници “ТЕЦ
Марица изток 2” по данни от СНИ
Разпределението на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10, емитирани от
ИУ на „ТЕЦ Марица изток 2“ е представено на фиг. 2.2.9-21.
От фиг. 2.2.9-21 може да се види, че въздействието на „ТЕЦ Марица изток 2“ по
отношение на ФПЧ10 е много слабо и се ограничава основно в източната част на
изследваната територия. Абсолютният максимум е 12 μg/m3 и е разположен на около 7000
m южно от централата. Той е около два пъти под ДОП от 25 μg/m3. В западно направление
максималните 24-часови концентрации намаляват и в района на град Гълъбово достигат
около 1 μg/m3. В района на селата Помощник и Главан те са около 3 μg/m3. Очевидно е, че
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влиянието на „ТЕЦ Марица изток 2“ върху КАВ по отношение на ФПЧ10 на Община
Гълъбово и град Гълъбово е минимално.
В годишен план, влиянието на „ТЕЦ Марица изток 2“ върху КАВ по отношение на
ФПЧ10 на Община Гълъбово и град Гълъбово може да се оцени като незначително и
пренебрежимо малко. От разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10 се
установява (с цел да не се претоварва доклада, картината на средногодишното
разпределение на концентрациите от ФПЧ10 не е показано), че в района на АИС Гълъбово
това влияние е в границите от 0.01 до 0.03 μg/m3.
„Контур Глобал Марица Изток 3“ АД
Таблица 2.2.9-10: Моментни емисии на ФПЧ10 от ИУ на „Контур Глобал Марица
Изток 3“, разпределени по месеци за 2016 г. по данни от системите за непрекъснати
измервания (СНИ)
Комин №2 (СОИ 1)
g/s

KM

Комин №3 (СОИ 2)
g/s

KM

Януари

1.05

0.49

1.24

1.00

Февруари

0.53

0.25

0.87

0.70

Март

0.41

0.19

0.94

0.76

Април

0.81

0.38

0.40

0.32

Май

1.00

0.46

0.51

0.41

Юни

0.61

0.28

Юли

0.40

0.19

0.62

0.50

Август

0.96

0.45

0.77

0.62

Септември

0.55

0.26

1.00

0.81

Октомври

1.25

0.58

0.75

0.60

Ноември

2.15

1.00

0.99

0.80

Декември

1.35

0.63

1.18

0.95

Средно:
0.92
0.43
0.84
Забележка:
КМ – коефициенти на месечна интензивност на ИУ

0.62

0.00

„Контур Глобал Марица Изток 3“ АД е втората по мощност ТЕЦ в района и е
разположен на около 10 km източно от границите на град Гълъбово. Разпределението на
неговите моментни месечни емисии от ФПЧ10 по данни от СНИ е показано в Таблица 2.2.910. Те се изпускат в атмосферата чрез два комина с височина 150 m.
Разпределението на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10, емитирани от
ИУ на ТЕЦ „Контур глобал Марица изток 3“ е представено на фиг. 2.2.9-22.
От фиг. 2.2.9-22 може да се види, че въздействието на ТЕЦ „Контур глобал Марица
изток 3“ по отношение на ФПЧ10 е много слабо. Абсолютният максимум е 0.85 μg/m3 и е
разположен на около 12300 m югоизточно от централата в зоната между селата Главан и
Помощник (на южната граница на изследваната територия). Очевидно е, че
прахоулавящите съоръжения (електрофилтри) на централата работят с висока ефекетивност
и не допускат превишаване на НДЕ.
В района на град Гълъбово влиянието на ТЕЦ „Контур глобал Марица изток 3“ при
формиране на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10 се свежда до
незначителните 0.1 μg/m3. В годишен план влиянието на централата върху КАВ в Гълъбово
е още по-малко и по резултатите от моделирането (не е показано) спада до 0.01 μg/m3.
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Над НОЧЗ
ТЕЦ МИ 2
Над ГОП
Над ДОП

Ей И Ес МИ 1

Брикел
Контур Глобал МИ 3

Гълъбово

АИС Гълъбово

Абсолютен максимум
0.85 μg/m3

Фиг.2.2.9-22. Максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници ТЕЦ
„Контур глобал Марица изток 3” по данни от СНИ
ТЕЦ „Брикел“ ЕАД,
ТЕЦ „Брикел“ ЕАД е разположена на територията на Община Гълъбово,
непосредствено до северния бряг на язовир „Розов кладенец“. Отстои на около 1600 m по
въздушна линия от източната граница на град Гълъбово. Като ТЕЦ с най-малката мощност
в района тя оказва по-малко влияние върху КАВ в Община Гълъбово. Неговите ИУ са три,
но при нормална експлоатация се използва само комин с височина 80 m (вторият комин
също с височина 80 m стои в резерв). Третият комин е с височина 150 m, но се използва
само при аварийни ситуации, когато по някаква причина СОИ излезе временно от строя.
Моментните емисии от ФПЧ10 от ТЕЦ „Брикел“ са представени в таблица 2.2.9-11.
Те са получени чрез обработка на данните от СНИ за 2016 г. Безразмерните коефициенти
КМ отразяват промяната на средната месечна интензивност на всяко ИУ. Те са въведени в
моделиращата система с цел да се отразява реалната интензивност по месеци. Така
например за Комин №1 максимална емисия е регистрирана през месец май и тогава КМ=1.
За останалите месеци от годината се коригира с КМ за съответния месец.
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Таблица 2.2.9-11: Моментни емисии на ФПЧ10 от ИУ на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД,
разпределени по месеци за 2016 г. по данни от системите за непрекъснати измервания
(СНИ)
Комин №1 (СОИ 1)
g/s

KM

Януари

2.74

0.79

Февруари

2.77

0.80

Март

2.58

0.75

Април

2.99

0.87

Май

3.71

1.08

Юни

3.29

0.95

Юли

3.42

0.99

Август

3.53

1.02

Септември

3.01

0.87

Октомври

3.45

1.00

Ноември

3.40

0.99

Декември

3.32

0.96

3.19
0.92
Средно:
Забележка:
КМ – коефициенти на месечна интензивност на ИУ

Таблица 2.2.9-12: Моментни емисии на ФПЧ10 от брикетната фабрика към
„Брикел“ ЕАД по нормативно допустими емисии (НДЕ)
Брой ИУ

g/s

Шлайф участък

2

0.04

Цех „Технологично-транспортен“

7

1.48

цех „Основно производство“ 1 - нова част

3

0.44

цех „Основно производство“ 1 - стара част

3

0.57

цех „Основно производство“ 2 - нова част

2

0.22

цех „Основно производство“ 2 - стара част

2

0.22

цех „Подготвителен

4

0.79

Сума:

23

3.53

Фирма „Брикел“ експлоатира и фабрика за брикетиране на въглища, разположена в
непосредствена близост до ТЕЦ. Тя има общо 23 ИУ, които са интегрирани по цехове.
Моментните емисии на ФПЧ10 от интегрираните ИУ са представени в таблица 2.2.9-12. При
моделирането е прието, че фабриката работи 11 месеца в годината.
Разпределението на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10, емитирани от
ИУ на ТЕЦ „Брикел“ е представено на фиг. 2.2.9-23.
От фиг. 2.2.9-23 може да се види, че въздействието на по отношение на ФПЧ10 може
да се определи като умерено. Абсолютният максимум е 15 μg/m3 и е разположен на около
2000 m югоизточно от централата в зоната около Обручище. Върху цялата изследвана
територия ТЕЦ „Брикел“ не може да предизвика превишаване на ДОП от 25 μg/m3.
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Над НОЧЗ
ТЕЦ МИ 2
Над ГОП
Над ДОП

Ей И Ес МИ 1
Абсолютен максимум
15 μg/m3

Брикел
Контур Глобал МИ 3

Гълъбово

АИС Гълъбово

Фиг.2.2.9-23. Максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници ТЕЦ
„Брикел” по данни от СНИ
В района на град Гълъбово влиянието на ТЕЦ „Брикел“ и брикетната фабрика при
формиране на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10 се ограничава в рамките от
3 до 5 μg/m3. В годишен план влиянието на централата върху КАВ в Гълъбово е още помалко и по резултатите от моделирането (не е показано) спада в граници от 0.3 до 0.5 μg/m3.
„Ей И Ес Марица Изток 1“ ЕООД
„Ей И Ес Марица Изток 1“ ЕООД е третата по мощност ТЕЦ в района и е разположен
на около 2300 m източно от границите на град Гълъбово. Разпределението на неговите
моментни месечни емисии от серни оксиди по данни от СНИ е показано в Таблица 2.2.9-13.
Те се изпускат в атмосферата на височина 130 m. На територията на фирмата работят и
спомагателни котли на газьол, но техните емисии са незначителни спрямо основните.
Останалите източници на емисии са съоръжени с ръкавни филтри. От Таблица 2.2.9-13 се
вижда, че електрофилтрите на основните котли осигуряват висока степен на пречистване
от ФПЧ10, поради което нивото на моментните емисии е много ниско.
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Таблица 2.2.9-13: Моментни емисии на ФПЧ10 от ИУ на ТЕЦ „Ей И Ес Марица
Изток 1“, разпределени по месеци за 2016 г. по данни от системите за непрекъснати
измервания (СНИ)
Комин №1 (СОИ 1)
g/s

KM

Януари

0.000

0.00

Февруари

0.001

0.00

Март

0.057

0.19

Април

0.109

0.35

Май

0.307

1.00

Юни

0.017

0.06

Юли

0.017

0.06

Август

0.041

0.13

Септември

0.040

0.13

Октомври

0.075

0.24

Ноември

0.011

0.04

Декември

0.000

0.00

0.056
0.18
Средно:
Забележка:
КМ – коефициенти на месечна интензивност на ИУ

Таблица 2.2.9-14: Моментни емисии на ФПЧ10 от спомагателните котли към „Ей
И Ес Марица Изток 1“, по нормативно допустими емисии (НДЕ)
Брой ИУ

g/s

Спомагателен котел №1

1

0.3583

Спомагателен котел №2

1

0.3583

Котелни бункери

1

0.0417

Котелни бункери

1

0.0417

Котелни бункери

1

0.0417

Котелни бункери

1

0.0417

Обезпрашителна инсталация на дробилка за варовик

1

0.0444

Силоз за пепелина

1

0.1389

Силоз за пепелина

1

0.1389

Силоз за пепелина

1

0.1389

Сума:

1.3444

Разпределението на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10, емитирани от
ИУ на ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“ е представено на фиг.2.2.9-24. Резултатите от
моделирането показват, че влиянието на ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“ върху КАВ в
Община Гълъбово може да се оцени като много слабо. Абсолютният максимум от 3.9 μg/m3
е разположен на около 1000 m източно от централата в района на село Обручище. Той е
около 6 пъти по-нисък от ДОП от 25 μg/m3. В района на град Гълъбово влиянието на ТЕЦ
„Ей И Ес Марица Изток 1“ при формирането на максималните 24- часови концентрации на
ФПЧ10 е в границите от 1 до 2 μg/m3. В годишен план влиянието на централата върху КАВ
в Гълъбово е още по-малко и по резултатите от моделирането (не е показано) спада в
граници от 0.05 до 0.10 μg/m3.
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Над НОЧЗ
ТЕЦ МИ 2
Над ГОП
Над ДОП

Ей И Ес МИ 1
Абсолютен максимум
3.9 μg/m3

Брикел
Контур Глобал МИ 3

Гълъбово

АИС Гълъбово

Фиг.2.2.9-24. Максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници ТЕЦ
„Ей И Ес Марица Изток 1“ по данни от СНИ
Кумулативно въздействие
Както и при серните оксиди, в случая под кумулативно въздействие следва да се
разбира едновременното въздействие на всички групи източници на ФПЧ10 на територията
на Община Гълъбово и ТЕЦ „Марица изток 2“. Това са групите източници „Битово
отопление“, „Автотранспорт“ и „Промишленост“, в това число и ТЕЦ „Марица изток 2“,
който е разположен на територията на Община Раднево.
Разпределението на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10, емитирани от
всички групи източници е представено на фиг. 2.2.9-24. От показаните по-горе резултати за
останалите групи източници и за отделните големи промишлени източници се разбира, че
картината е оформено основно от влянието на битовото отопление и автотранспорта за
зоната около град Гълъбово и от влиянието на „Мини Марица изток“ за централната зона
на Община Гълъбово.
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Над НОЧЗ

Над ГОП

Над ДОП
ТЕЦ МИ 2

Път ІІІ-554

Ей И Ес МИ 1

Брикел

Път ІІ-55

АИС Гълъбово

Гълъбово

Абсолютен максимум
376 μg/m3

Контур Глобал МИ 3

Фиг.2.2.9-25. Максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от всички група източници
(кумулативно въздействие)
Разпределението на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10, емитирани от
всички групи източници е представено на фиг. 2.2.9-25. От показаните по-горе резултати за
останалите групи източници и за отделните големи промишлени източници се разбира, че
картината е оформено основно от влянието на битовото отопление и автотранспорта за
зоната около град Гълъбово и от влиянието на „Мини Марица изток“ за централната зона
на Община Гълъбово.
Абсолютният максимум от 376 μg/m3 е разположен в най-южната част на отсечката
от път ІІІ-554 и както вече беше обяснено, се дължи на трафика по него в съчетание с
особености на релефа.
По-малката „червена“ зона, в която се превишава СД НОЧЗ от 50 μg/m 3, е
разположена в югозападната част на Община Гълъбово и покрива изцяло територията на
град Гълъбово. Дългата част на тази зона е около 10000 m, късата около 3700 m. Очевидно
е, че основният принос се дължи на битовото отопление и транспорта, но макар и по-малък
принос има и промишлеността. В нея попада и село Обручище. Разположената около нея
„жълта“ зона, в която максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10 са в границите от
35 до 50 μg/m3, има още по-големи размери. В направление север-юг тя достига 12500 m, а
в направление изток-запад около 6600 m.
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Над НОЧЗ

Над ГОП

Над ДОП
ТЕЦ МИ 2

Път ІІІ-554

Ей И Ес МИ 1

Брикел

Път ІІ-55

АИС Гълъбово

Гълъбово

Абсолютен максимум
329 μg/m3

Контур Глобал МИ 3

Фиг.VІ-13. Шести
по по
стойност
24-часови
концентрации
на ФПЧ10на
от ФПЧ
всички
източници
Фиг.2.2.9-26.
Шести
стойност
24-часови
концентрации
от всички
група
10 група
(кумулативно
въздействие)
източници
(кумулативно
въздействие)

Голямата „червена“ зона в центъра на изследваната територия почти точно
възпроизвежда самостоятелното въздействие на „Мини Марица изток“. Тя е с внушителни
размери и в направление север-юг достига около 16000 m, а в направление изток-запад
около 5500 m. Разположена е основно върху територията на откритите рудници от
комплексна „мини Марица изток“ и продължава на юг, като покрива землището на село
Искрица. В жълтата зона около нея, където максималните 24-часови концентрации на
ФПЧ10 са в границите от 35 до 50 μg/m3, попадат селата Медникарово, Мъдрец, Главан и
Помощник.
„Зелената“ зона, в която се превишава ДОП от 25 μg/m3, е най-обширна и покрива
по-голямата част от общината. В частта й между двете червени зони ясно се вижда
кумулацията при взаимодействието между всички източници на ФПЧ10, независимо от
тяхната мощност. Естествено е, че този ефект е най-силен на територията на град Гълъбово.
Сумарното въздействие от всички източници е по-силно изразено в направлението
север-юг и това най-вероятно се дължи на специфичната роза на вятъра за 2017 г. В
направлението изток-запад кумулативното влияние е по-слабо и над тези територии
максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10 е в границите от 15 до 25 μg/m3.
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Над НОЧЗ

Над ГОП

Над ДОП
ТЕЦ МИ 2

Път ІІІ-554

Ей И Ес МИ 1

Брикел

Път ІІ-55

АИС Гълъбово

Гълъбово

Абсолютен максимум
99 μg/m3

Контур Глобал МИ 3

Фиг.2.2.9-27. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 от всички група източници
(кумулативно въздействие)
Разпределението на шестите по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10,
емитирани от всички групи източници е представено на фиг. 2.2.9-26. В сравнение с
фиг.2.2.9-25 общата картина се запазва, но щрихованите области намаляват по площ.
„Червените“ зони са разпокъсани и са общо пет. Две от тях са в района на „Мини Марица
изток“, една над територията на град Гълъбово и две по протежение на южната част от път
ІІІ-554. Абсолютният максимум запазва местоположението си, но намалява до 329 μg/m3.
Независимо, че стойностите на максимума са високи, той е извън територията на
населените места и в този смисъл не попада под действието на Наредба №12/2010 г.
Фиг.2.2.9-26 показва още, че във всички „червени“ зони СД НОЧЗ от 50 μg/m3 се превишава
повече от 6 пъти в една календарна година. Освен град Гълъбово, в „червена“ зона попада
само село Искрица и това се дължи основно на емисиите от „мене Марица изток“.
Значително по-слабия трафик по път ІІ-55 позволява около него да не се достигат високи
стойности на концентрациите от ФПЧ10. По неговото протежение и в близките зони около
него шестите по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 остава в границите от 15 до 25
μg/m3. В „зелена“ зона (над 25 μg/m3) попада претоварната станция на ТЕЦ „Ей И Ес Марица
изток 1“ (претоварване от транспортна лента на товарни камиони) в началото на пътя към
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СДО на фирмата. За цялата територия на Община Гълъбово, която не е покрита с
щриховани зони, шестите по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 остава в
границите от 5 до 25 μg/m3.
Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10 при кумулативното
въздействие на всички групи източници е показано на фиг.2.2.9-27. Като се изключи
малката „червена“ зона в южния край от отсечката от път ІІІ-554 (там е разположен
абсолютния максимум от 99 μg/m3), както в град Гълъбово, така и във всички населени
места от Община Гълъбово, СГ НОЧЗ от 40 μg/m3 не се очаква да бъде превишена. АИС
Гълъбово попада в зона с концентрации между 10 и 20 μg/m3 или малко по-високи, но под
ГОП от 28 μg/m3. ГОП от 28 μg/m3 се очаква да бъде превишен на малка територия над ТЕЦ
„Ей И Ес Марица изток 1“ и ТЕЦ „Брикел“, северно от село Обручище. В района на „Мини
Марица изток“ са щриховани две зелени зони, което показва , че на територията на
рудниците СГ концентрации на ФПЧ10 се очаква да бъдат малко над 20 μg/m3, но под 28
μg/m3. В останалата територия на Община Гълъбово средногодишните концентрации на
ФПЧ10 се очаква да бъдат в границите от 1 до 5 μg/m3.
Заключение
От всички атмосферни замърсители, които се контролират от системата за
мониторинг на Община Гълъбово, системни превишения на нормативно установените
НОЧЗ се констатират за серните оксиди и ФПЧ10.
Моделните изчисления показват, че през 2017 г. с нарушено КАВ по отношение
показателя SО2 на територията на следните населени места:
Територията на град Гълъбово, територията на с. Главан и на с. Помощник. На
цялата територия на град Гълъбово и на територията на с. Главан са нарушени СЧ и СД
НОЧЗ. На територията на с. Помощник е нарушена само СЧ НОЧЗ и се превишава ГОП на
СД НОЧЗ.
 На територията на всички останали населени места не се нарушават КАВ по
отношение показателя SО2. На територията на селата Искрица, Мъдрец и
Обручеще замърсяването е в границите между ДОП и ГОП на СД НОЧЗ.
 Накратко, броят на населението обитаващо тези територии е 9 432 души, като
9206 души (72% от населението на община Гълъбово) обитават територия, в
която са нарушени СЧ и СД НОЧЗ и 226 човека (1,8% от населението на
общината) обитават територия, в която е нарушена само СЧ НОЧЗ.
 Моделните изчисления показват, че през 2017 г. с нарушено КАВ по
отношение показателя ФПЧ10 е само територията на западната половина на
град Гълъбово, където е нарушена само СД НОЧЗ. В тази територия обитават
между 4000÷5000 души.
 В останалата част от урбанизираната територия на Община Гълъбово не се
нарушават СД и СГ НОЧ, т.е. там не се нарушава КАВ по отношение
показателя ФПЧ10.
 На територията на село Искрица СД замърсяване с ФПЧ10 надвишава ГОП
на СД НОЧЗ. В с. Искрица живеят 153 човека.

2.3.Води
2.3.1. Повърхностни водни тела
На територията на Община Гълъбово попадат 10 броя повърхностни водни тела, със
а именно:
 ЗМА200R020-р. Мустанова и р. Еледжик;
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ЗМА200R016-р.Мусачка;
ЗМА200R014-р.Сазлийка от р. Овчарица;
ЗМА200L019-Яз. „Розов кладенец“;
ЗМА200R022-р. Овчарица от яз. Овчарица до вливането й в р. Сазлийка;
ЗМА200R017-р. Соколица средно течение, до яз. Розов кладенец;
ЗМА200R018-р. Соколица горно течение;
малка част от ЗМА100R001-р. Марица от р. Сазлийка до граница;
малка част от ЗМА100R028- р. Сазлийка и притоци от р. Блатница до р.
Овчарица;
малка част от ЗМА350R212-р. Марица от вливане на р. Омуровска до вливане
на р. Сазлийка;

Източник: БДИБР
Язовирите на територията на общината са общо 41. Всичките, както и
повърхностните речни тела са част от басейна на река Марица.
Таблица 2.3.1-1: Язовири на територията на общината
Регистър на
язовирите на
територията на
община Гълъбово
№
361
374

Име
яз. Чернилката
яз. Устието

Община

Басейн

Област

Гълъбово
Гълъбово

Марица
Марица

Стара Загора
Стара Загора
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376
378
379
391
394
409
414
416
417
419
421
432
437
440
442
446
448
457
465
466
470
471
477
481
483
488
492
495
501
502
504
511
1286
1287
1288
1289
1291

яз. Чамурлийка
яз. Соата
яз. Чеир дере
яз. Картала
яз. Циганска река
яз. Войводово
яз. Среден връх
яз. Чекеня
яз. Мъдрец- голям
яз. Мъдрец-1
яз. Мъдрец- среден
яз. Медникарово-1
яз. Дерменка
яз. Черв. река
яз. Мусачево
яз. Медникарово-4
яз. Обручище
яз. Медникарово-2
яз. Медникарово-3
яз. Розов кладенец
яз. Медникарово5
яз. Бейкьово
яз. Искрица4
яз. Хайдушко
кладенче
яз. Искрица3
яз. Розов кладенец
яз. Искрица-1
яз. Кумлия
яз. Искрица-2
яз. Великово
яз. Шаова кория
яз. Листниците
яз. Куза гьол
яз. Демиров гьол
яз. Демиров гьол

Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово

Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица

Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора

Гълъбово

Марица

Стара Загора

Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово

Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица

Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора

Източник: БДИБР
Таблица 2.3.1-2: СПИСЪК НА ЯЗОВИРИТЕ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, АКТУВАНИ КАТО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Област,община,населено
място
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Априлово
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Великово
Ст.Загора, Гълъбово,с.
Обручище
Ст.Загора, Гълъбово, с.
Медникарово
Ст.Загора, Гълъбово, с.
Мъдрец
Ст.Загора, Гълъбово, с.
Главан

Наименование на яз.
и кад.№
Язовир с кад. № 000252
Язовир с кад.№ 000140
Язовир „Кумлия“ с
кад.№ 000332
Язовир „Далови ниви“с
кад.№ 000493
Язовир „Йовина река“с
кад.№ 000620
Язовир „Куза гьол“с
кад.№ 001365

Вид собственост
АОС №....
Публична ОбС
АОС №3/15.09.98г
Публична ОбС
АОС №4/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №6/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №8/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №29/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №35/15.09.98г.

Площ
дка
143.376
84.403
246.102
17.253
18.927
17.141
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Ст.Загора, Гълъбово, с.
Помощник
Ст.Загора, Гълъбово, с.
Главан
Ст.Загора, Гълъбово, с.
Помощник
Ст.Загора, Гълъбово, с.
Помощник
Ст.Загора, Гълъбово, с.
Главан
Ст.Загора, Гълъбово, с.
Мъдрец
Ст.Загора, Гълъбово, с.
Главан
Ст.Загора, Гълъбово, гр.
Гълъбово
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Медникарово
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Медникарово
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Медникарово
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Медникарово
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Медникарово
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Медникарово
Ст.Загора, Гълъбово, с.
Медникарово
Ст.Загора, Гълъбово, с.
Медникарово
Ст.Загора,
Гълъбово,с.Медникарово
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Медникарово
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Искрица
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Искрица
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Искрица
Ст.Загора, Гълъбово,
Искрица
Ст.Загора, Гълъбово, Мъдрец
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Мъдрец
Ст.Загора,
Гълъбово,с.Мъдрец
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Мъдрец
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Мъдрец
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Мъдрец

Язовир „Демиров гьол“с
кад.№ 046001
Язовир „Листниците“с
кад.№ 000346
Язовир „Соатя“с кад.№
000026
Язовир „Чеир дере“с
кад.№ 000273
Язовир „Главански лозя“с
кад.№ 000618
Язовир „Дерменка“с
кад.№ 000528
Язовир „Красьовия“с
кад.№ 001950
Язовир „Хайдушко кладенче“
с кад.№ 000112
Язовир с кад. № 000064
Язовир „Среден връх” с
кад.№ 000474
Язовир с кад.№ 000406
Язовир с кад.№ 000313
Язовир „Маринов гьол” с
кад.№ 000312
Язовир „Селска курия” с
кад. № 000284
Язовир „Селския гьол” с
кад. № 000183
Язовир с кад. № 000071
Язовир с кад. № 000072
Язовир с кад. № 000342
Язовир „Близнаците” с
кад. № 000108
Язовир „Близнаците” с
кад. № 000115
Язовир с кад. № 000323
Язовир с кад. 000320
Язовир „Попова вада” с
кад. № 000052
Язовир „Сакарджа” с
кад.№ 000849
Язовир „Чекеня” с
кад.№ 000215
Язовир „Чакмак дере” с
кад.№ 000799
Язовир „Тузлуджан” с
кад. № 000758
Язовир „Талишмана” с
кад. № 000905

Публична ОбС
АОС №43/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №40/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №42/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №41/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №34/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №30/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №33/15.09.98г.
Частна ОбС
АОС
№245/03.09.2001г.
Публична ОбС
АОС №7/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №9/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №10/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №11/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №12/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №13/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №14/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №15/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №16/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №17/15.09.98г
Публична ОбС
АОС №18/15.09.98г
Публична ОбС
АОС №19/15.09.98г
Публична ОбС
АОС №21/15.09.98г
Публична ОбС
АОС №22/15.09.98г
Публична ОбС
АОС №23/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №24/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №25/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №26/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №27/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №28/15.09.98г.

31.560
10.373
76.678
23.258
2.063
363.457
3.177
36.592

23.162
26.888
13.376
7.688
6.690
7.892
25.548
5.038
6.350
4.757
8.208
11.029
3.516
6.154
8.056
7.695
50.320
2.072
1.224
11.200
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Ст.Загора, Гълъбово,
с.Мъдрец
Ст.Загора, Гълъбово,с.Главан
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Главан
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Главан
Ст.Загора, Гълъбово, с.
Главан
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Помощник
Ст.Загора, Гълъбово,
с.Обручище

Язовир „Домуз дере” с
кад. № 000433
Язовир „Шаова кория” с
кад. № 000884
Язовир „Кашев карач” с
кад. № 000129
Язовир „Войводово” с
кад. №001476
Язовир „Картала” с
кад. № 001179
Язовир „Кулджията” с
кад. № 043046
Язовир -рибарници с
кад. № 1752,1753,1754

Публична ОбС
АОС №31/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №32/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №36/15.09.98г.
Публична ОбС
АОС №37/15.09.98г
Публична ОбС
АОС №38/15.09.98г
Публична ОбС
АОС №44/15.09.98г
Публична ОбС
АОС
№209/03.05.2001г.

10.702
25.092
4.054
2.129
13.073
2.892
10,994

Общият размер на залятата площ от язовирите е около 1,5 хил. дка.
Източник:ПООС на община Гълъбово 2013-2017г.
Енергийният комплекс “Марица-изток” включва три топлоелектрически централи.
Комплексът е изграден изцяло във водосборния басейн на река Сазлийка. Към две от трите
ТЕЦ, като елементи на охладителните им системи са изградени язовирите “Овчарица” и
“Розов кладенец” попадащ на територията на община Гълъбово заедно с ТЕЦ „Марица
Изток 1“ и „Марица Изток 3“. Основното им предназначение е да охлаждат циркулиращите
води в охладителните системи на централите чрез изпарение. По тази причина общата
характеристика на тяхната експлоатация е да се поддържа възможно най-високо водно
ниво.
Във връзка с процедура по изработване на Общ устройствен план на община
Гълъбово „Напоителни системи“ ЕАД предостави следната информация:
 „Напоителни системи” ЕАД клон Горна Тунджа- Стара Загора стопанисва
корекцията на р. Соколица и корекцията на река Сазлийка, на територията на
община Гълъбово, посредством Договор № РД 50-43/ 03.04.2014г. сключен
между „Напоителни системи” ЕАД - София и МЗГ за ОПВВВ / Обекти за
предпазване вредното въздействие на водите/.
Таблица 2.3.1-3: Корекцията на река Сазлийка от км. 11+220 до км.38+835,
представляващи следните имоти по КВС / Карта за възстановената собственост/ на
територията на община Гълъбово
ПИ

ПДС

Землище

№ 379
№ 804
№ 315
№ 822
№ 259
№ 852
№ 812
№ 807
№ 406
№ 848
№ 444

Акт №7700/13.03.2013г.
Акт №7713/14.03.2013г.
Акт №7699/13.03.2013г.
Акт №7716/14.03.2013г.
Акт №7698/13.03.2013г.
Акт №7718/14.03.2013г.
Акт №7715/14.03.2013г.
Акт №7714/ 14.03.2013г.
Акт №7701/13.03.2013г.
Акт №7717/14.03.2013г.
Акт №7702/13.03.2013г.

гр. Гълъбово
гр. Гълъбово
гр. Гълъбово
гр. Гълъбово
гр. Гълъбово
гр. Гълъбово
гр. Гълъбово
гр. Гълъбово
гр. Гълъбово
гр. Гълъбово
гр. Гълъбово

Източник: „Напоителни системи“ ЕАД
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Таблица 2.3.1-4: Корекцията на река Соколица от км.0+000 до км 3+500,
представляващи следните имоти по КВС
ПИ

ПДС

Землище

№ 397
№ 913
№ 565
№ 604
№ 605
№ 979

Акт №7663/06.03.2013г.
Акт №7664/06.03.2013г.
Акт №7662/06.03.2013г.
Акт №7667/06.03.2013г.
Акт №7666/06.03.2013г.
Акт №7665/06.03.2013г.

гр. Гълъбово
с. Обручище
с. Обручище
с. Обручище
с. Обручище
с. Обручище

Източник: „Напоителни системи“ ЕАД
„Напоителни системи” ЕАД клон Горна Тунджа - Стара Загора не подава вода за
напояване и промишлени нужди на територията на община Гълъбово.
„Напоителни системи” ЕАД клон Горна Тунджа- Стара Загора не предвижда бъдещи
проекти на територията на община Гълъбово.
Напоителната система не може да бъде използвана пълноценно поради лошото
състояние на мрежата от канали и липсата на средства за възстановяването и поддържането
й.
2.3.2. Подземни водни тела
Съгласно ПУРБ на ИБР на територията на Община Гълъбово попада подземно водно
тяло с код BG3G000000Q012-Порови води в Кватернер-Марица Изток.
Засегнатите имоти от пояс І на санитарно-охранителна зона на шахтов кладенец, намиращ
се в ПИ №000408 в землището на с. Мъдрец ЕКАТТЕ 49535, общ. Гълъбово са: 16.354дка ,
вид на собствеността:Общинска публична, Собственик:41013 Община Гълъбово.
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Общите естествени ресурси на подземните води се оценяват на около 8100 l/s на
кв.км. Средният модул на подземния отток е 3,0-3,2 l/s на кв.км. Подземните води в
поречието на р.Сазлийка се използват интензивно предимно в частните стопанства, както
за комунално-битови, така и за селскостопански цели.
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На територията на общината няма известни източници на минерални води,
използвани за лечебни цели.
Общите естествени ресурси на подземните води се оценяват на около 8100 l/s на кm2.
Средният модул на подземния отток е 3.0 до 3.2 l/s на кm2. Подземните води в поречието на
р.Сазлийка се използват интензивно, предимно в частните стопанства, както и за
комунално-битови и селскостопански цели.
Подземните води в кватернера са разпространени в алувиалните отложения на
реките Овчарица, Соколица, Сазлийка и Блатница.
За качествата на подземните води, разпространени в плиоценските отложения се
разполага с оскъдни данни, неидентифицирани по място и по време, независимо от това
може да се твърди, че този генетичен тип подземни води, по показателя "обща
минерализация" могат да се квалифицират предимно като "пресни", а по преобладаващи
йони на макрохимичния състав - като "калциево-магнезиеви-хидрокарбонатно-сулфатни" с
повишено съдържание на сулфати.
По преобладаващи йони на макросъстава, подземните води в кватернера могат да се
класифицират като "калциево-магнезиеви-сулфатно-хидрокарбонатни" със значително
преобладаващо съдържание на сулфати.
2.3.3. Водоснабдителни системи
Водостопанската инфраструктура на община Гълъбово включва следните елементи:
 Мрежата за питейно-битово водоснабдяване;
 Мрежата за отвеждането и пречистването на отпадните води.
 Хидромелиоративна мрежа;
2.3.3.1.Мрежата за питейно-битово водоснабдяване, включваща:
 Водоизточник „Червенаково“ е резервен водоизточник за ВиК ЕООД - Стара
Загора.
 Помпена станция от черпателен резервоар 100м3 и водна кула 100м3 Н=30м
намиращи се между селата Великово и Разделна;
 Напорен резервоар 340 м3 и помпена станция „Обручище“, която е от
черпателен резервоар 500 м3.
 Югоизточно от с. Мъдрец се намират 5 бр. бункурни помпени станции от
шахтови кладенци.
 За община Гълъбово питейната вода се подава от водоснабдителна група
„Марица изток“, която е за водоснабдяване на гр. Раднево и селаот община
Раднево.Водоснабдителната група включва водоизточниците: „Хан
Аспарухово“ и „Горно Ботево“, намиращи се на територията на община Стара
Загора и водоизточник „Землен“, намиращ се на територията на община
Раднево.
 От „Карагьоз могила“ се подава вода само за община Гълъбово.
 Автоматиката и хлорирането на водата се осъществява при разпределителен
възел Карагьоз могила. Монтирани са измервателни устройства след
разпределителния възел и на входа на гр. Гълъбово. Питейната вода за
населението се осигурява по гравитачен път.
Общата дължина на водопроводната мрежа на територията на общината е 53,795 км,
29,823 от които са външни. Дължината на главните водопроводи е 6,900 км. 75 % от
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водопроводите са изпълнени от етернитови тръби, 24% от стоманени и 1% от поцинковани
и тръби от манесман. Мрежите са силно амортизирани и е необходима спешна подмяна на
около 70% от вътрешните водопроводи. Експлоатационната възраст и материалът, от който
са изработени / етернитови, поцинковани и стоманени тръби/, обуславя влошеното качество
на питейната вода, големи загуби и чести аварии по мрежата.
За последните четири години данните за водопотреблението на домакинствата не са
се променили съществено. Средната стойност е 79-81 л/ж.д. Значителни разлики и
колебания се забелязват при останалите консуматори. Най-голяма разлика се забелязва при
потреблението през 2009 г., когато то се явява около 1,5 пъти по-голямо от останалите
години. Така общото потребление за битови и стопански нужди за 2012 и 2013 г. е съответно
71,9 л/ж.д. и 68,4 л/ж.д.
2.3.3.2.Мрежата за отвеждането и пречистването на отпадните води
Само в град Гълъбово има изградена канализационна мрежа с обща дължина около
47 км и с ползваемост 95%. Тя обхваща около 80% от територията на гр. Гълъбово.
Канализационната система е от смесен тип – отвежда битови, промишлени и атмосферни
води. Тръбите са бетонови, с диаметър от 200 до 1250 мм. На територията на гр. Гълъбово
е изграден един дъждопреливник, който се намира североизточно от централната част на
града. При канализацията, западно от река Сазлийка са оформени четири главни клона,
които отвеждат отпадъчните води от цялата територия на града към реката, с изключение
на кв. „Строител“, който е със самостоятелна мрежа. Отпадъчните води са основно битови
и производствени, с преобладаваш битов характер. Главните клонове минават в
съществуващите улици, като има едно изключение. Главен клон І в участъка о.т.47 и о.т.48
минава в зелени площи покрай оградите на имоти, които са частна собственост. Местата на
заустване на води в реката са две, разположени на около 250 м едно от друго. При първото
се заустват отпадъчните води от централната част на града, а при второто от кв. „Строител“.
Сериозен проблем представлява липсата на канализация във всички останали
селища на общината, тъй като изградеността на канализационната мрежа и пречиствателни
съоръжения за преработка на отпадните води са едни от факторите, определящи качествата
на жизнената среда в населените места. Това е един от приоритетите в развитието на
общинската инфраструктура през следващия планов период 2014 – 2020 г.
Към средата на 2014 г. е приключила работата по изготвянето на инвестиционен
проект за рехабилитация на канализационната мрежа на гр. Гълъбово и изграждането на
пречиствателна станция.
С реализирането на проект „Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане
и рехабилитация на канализационната мрежа в гр. Гълъбово“ по договор №DIR51011119СО23/17.02.2012г. между община Гълъбово и Министерството на околната среда
и водите на стойност 33 840 592 лв., финансиран по ОП „Околна среда“ ще се реши
комплексно проблема за опазване на околната среда, ще се ограничи прякото изхвърляне
на непречистени води в реката, преминаваща през града. Отпадъчните води от
пречиствателната станция ще се пречистят до степен, съгласно изискванията на
Разрешителното за заустване, на Басейнова дирекция Пловдив. Получените в процеса на
пречистването на отпадъчните води твърди отпадъци ще се третират с оглед
предотвратяване на замърсяването на въздух, вода и почва и възможност за
оползотворяването им.
Крайната цел на ръководния екип на община Гълъбово е изграждане на една модерна
пречиствателна станция, която ще пречиства битовите води от гр. Гълъбово. Това ще
подобри качеството на подаваната питейна вода, подобряване на санитарно-хигиенните
условия за живот и намаляване здравния риск за населението.
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2.3.3.3.Хидромелиоративна мрежа
Създадената хидромелиоративна мрежа служи за оползотворяване на част от
повърхностнотечащите води, протичащи на територията на Общината за нуждите на
аграрния сектор (напояване на обработваемите земи). Хидромелиоративната мрежа на
територията на община Гълъбово обхваща голям брой язовири (основно микроязовири),
други малки водоеми и свързаната с тях канална мрежа.
Общият брой на микроязовирите на територията на Общината не е малък – 28. Те са
изграждани в различни периоди – през петдесетте и шестдесетте години на миналото
столетие. Разположени са в землищата на 8 населени места:
 1 микроязовир (гр. Гълъбово, с. Мусачево, с. Априлово, с. Великово и с.
Обручище)
 3 микроязовира (с. Медникарово и с. Искрица)
 4 микроязовира (с. Помощник)
 7 микроязовира (с. Мъдрец)
 8 нмикроязорива (с. Главан)
Единият от язовирите в землището на с. Искрица се използва от „Контур - Глобал“.
Общият размер на залятата площ от язовирите с около 2 хил. дка. По размер на
площта и на завирения обем отделните язовири се различава твърде съществено. С найголям завирен обем са яз. „Кумлия“ в землището на с. Обручище (1465 хил. м3), яз. „Червена
река“ в землището на с. Искрица, който се ползва и за технологични нужди (1286 хил м3),
яз. „Априлово“ в землището на едноименното село (600 хил. м3). С най-малък завирен обем
са микроязовирите в землището на с. Главан (25 – 30 хил. м3).
По-голямата част от язовирите са общинска собственост.. Оценките за общото
състояние на мрежата от язовири е задоволителна.
Поради лошото състояние на каналната мрежа в напоителните полета водата в
микроязовирите не се използва по основното си предназначение – за напояване на
обработваемите земи. В днешната неблагорпиятна ситуация, свързана с лошото състояние
на хидромелиоративните съоръжения, язовирите се изпозлват за развъждане на риба.
2.3.3.4.Източници на замърсяване на територията на общината и извън нея.
Детайлна информация за състоянието на водите в община Гълъбово съгласно РДВ е
представена в таблицата по-долу.
Таблица 2.3.3.4-1: Състояние на част от водните ресурси на територията на
община Гълъбово,
Наименование

Биологични
елементи

Екологично
състояние

Химично
състояние

Общо
състояние

Лошо

Добро

Лошо

Лошо

Лошо

Добро

Лошо

Умерено

Лошо

Добро

Лошо

Яз. Розов кладенец
Река Соколица средно
течение до язовир Розов
кладенец
Р. Блатница и притоци
до вливането в р.
Сазлийка

Източник: РИОСВ - Стара Загора
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От направените изследвания, ясно личи, че всички от посочените пунктове се
характеризират с лошо общо състояние на водите. По данни на РИОСВ – Стара Загора,
лошо екологично състояние се констатира и в пунктовете на р. Сазлийка при гр. Раднево,
с. Любеново, след гр. Гълъбово и на устие. Изместващи параметри са: БПК, разтворен
кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, ортофосфати и общ
фосфор. В пункта на р. Сазлийка след гр. Гълъбово два пъти през годината е констатирано
превишаване на максимално допустимата концентрация на стандартите за качество на
околната среда (СКОС) за показателите хром шествалентен и хром тривалентен. В тази
връзка е важно да се отбележи, че в Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. е
предвидена мярка за изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни водни
(ГПСОВ) за над 10 000 еквивалентни жители и доизграждане на канализационна мрежа за
гр. Гълъбово, подобряване експлоатацията и стопанисването на сгуроотвал и депо на
„Брикел” ЕАД гр. Гълъбово. За изпълнението на мярката изграждане на ГПСОВ над 10000
еж на гр. Гълъбово има одобрен проект в изпълнение, който все още не е завършен.
По данни на РИОСВ – Стара Загора, причината за лошото екологично състояние на
река Соколица средно течение до яз. „Розов кладенец“ е вливане на непречистени битови и
промишлени отпадъчни води от населени места и производствена дейност на ТЕЦ „Контур
Глобал Марица Изток-3”. При сравняване на резултатите от проведения биологичен и
физико-химичен мониторинг през 2013г. с данните от 2012г. не се наблюдава подобряване
на състоянието на водното тяло. Изместващи параметри са: електропроводимост и манган.
В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. за това водно тяло е предвидена
мярка за модернизиране на индустриална ПСОВ и проучване за дифузно замърсяване от
индустрията върху повърхностни води. В Басейновата дирекция е подадена информация,
че модернизирането на индустриална ПСОВ на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток-3” е
завършено.
”Брикел” ЕАД и „Контур Глобал Марица Изток 3” АД се явяват източник на
отпадъчни води върху приемниците р.Сазлийка, р.Соколица и яз.”Розов кладенец”.
Преди вливането на отпадъчните води, водите на р.Сазлийка отговарят на
изискванията ІІІ-та категория по всички от изследваните показатели, с изключение на
неразтворени вещества, нитритния азот и амонячен азот в много случаи.
Отпадните води от “Брикел” ЕАД са: І-ви поток - избистрени води от сгуроотвала,
като над 95% от тези води се връщат в технологичния цикъл за оборотно ползване; ІІ-ри
поток – дебалансови води. Тези води се отвеждат периодично аварийно от технологичния
цикъл и се заустват в р.Сазлийка.Наличните данни показват, че качеството на водата
периодично не отговаря на емисионните норми за неразтворени вещества, нефтопродукти
и общо желязо;ІІІ-ти поток – дренажни отпадъчни води от сгуроотвала.Тези води с
променлив дебит в зависимост от площа на водното огледало се изпускат към река
Сазлийка.Отговарят на изискванията на Наредба №6.
Влиянието на отпадъчните води върху премника по показателите pH, разтворен
кислород, наситеност на кислород, перманганатна окисляемост и желязо е незначително и
тези показатели остават под ПДК и след вливането на отпадъчните води от “Брикел” ЕАД.
По показателите електропроводимост, разтворени и неразтворени вещества и
амониев азот, влиянието е по-значимо, но в редки случаи води до превишаване на ПДК.
По показателя сулфатни йони влиянието е значимо и в повечето случаи те са над
ПДК в реката след вливане на отпадъчните води.
Нефтопродуктите, внесени с отпадъчните води водят до допълнително замърсяване
на реката в единични случаи.
Местата на заустване на отпадъчни води от ТЕЦ 3 в река Соколица, която е
водоприем от категория ІІ са:
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№1-заустване от колектора на идустриални и дъждовни води;
№2-заустване на технологични избистрени води;
№3-заустване на филтрирани води от сгуроотвал Искрица;
№4-заустване на филтрирани води от сгуроотвал Искрица.

Резултатите от изпитване на проби отпадъчни води през 2005 г. от: колекторДренажни води от сгуроотвал „Искрица 1” преди заустване в р.Соколица; от каналОбработени избистрени води преди заустване в р.Соколица; от колектор- Промишленодъждовен колектор преди заустване в р.Соколица; от канал - Дренажни води от сгуроотвал
„Искрица 1” показват основно превишения на индивидуалните емисионни ограничения по
Комплексното разрешително за съдържанието на неразтворени вещества и желязо, а в
някои случаи и на нефтопродукти.
След реконструкцията се предвижда да няма отвеждане на отпадъчни води към тези
пунктове.
Язовир “Розов кладенец” е комплексен водоизточник за “Брикел” ЕАД и ЕК
“Марица Изток 3” т.е.включен е в оборотната система на двата обекта, осъществена чрез
следната схема:
 Водовземане за “Брикел” ЕАД – промишлени води и връщането й в яз.”Розов
кладенец”;
 Водовземане за ЕК “Марица Изток 3” от яз.”Розов кладенец” и заустване на
отпадъчните води в р.Соколица, която над 95% от дебита се зауства в
яз.”Розов кладенец”;
 Язовирът се подхранва от р.Сазлийка, която и частично захранва с техническа
вода “Брикел” ЕАД;
 В р.Сазлийка се заустват част от водите на “Брикел” ЕАД <1% и периодично
малка част от водите на р.Соколица, която е събирателен канал на
отпадъчните води от ТЕЦ- 3.
Загубите от яз. ”Розов кладенец” периодично се попълват от р.Сазлийка, водите, на
която в много случаи по отношение на показателите N-NH4 и N-NO2 са над ПДК,
вследствие заустване на непречистените отпадъчни води от промишлеността и от
населените места.
Въведеният оборотен цикъл в “Брикел” ЕАД и „Контур Глобал Марица Изток 3” АД
свежда до минимум възможността за повишено негативно влияние върху повърхностните
води на приемника р.Сазлийка, приток на р.Марица.
Независимо от това остава прякото въздействие върху водоемите (водите и
седимента), включени в оборотната система и подземните води в резултат на комплексното
влияние на ”Брикел” и ТЕЦ-3, въглищните залежи и интензивния добив на селското
стопанство.
Много висок екологичен риск създава незавършената канализационна мрежа на гр.
Гълъбово и липсата на ГПСОВ, което води до замърсяване с битово-фекални води.
В района на община Гълъбово липсва пункт за мониторинг на подземните водни
тела.
2.3.3.5.Територии в риск от наводнения
План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за
басейново управление 2016 –2021 г.включва основния проблем свързан с:
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Заливане на Жилищни и Смесени жилищни райони - гр. Гълъбово по двата
бряга на р. Сазлийка при 20 год. вълна.
Заливане на Жилищни и Смесени жилищни райони - гр. Гълъбово по двата
бряга на р. Сазлийка при 100 год. вълна.
Заливане на Жилищни и Смесени жилищни райони - гр. Гълъбово по двата
бряга на р. Сазлийка при 1000 год. вълна
Заливане на обекти от енергийната инфраструктура - гр. Гълъбово по двата
бряга на р.Сазлийка (трафопост бр.) при 20 год.вълна.
Заливане на обекти от енергийната инфраструктура - гр. Гълъбово по двата
бряга на р.Сазлийка (трафопост 2 бр.)при 100 год.вълна.
Заливане на обекти от енергийната инфраструктура - гр. Гълъбово по двата
бряга на р.Сазлийка (трафопост 2 бр.) при 1000 год.вълна.
Катастрофална вълна от разрушаване на яз. Константиновец - Заливане на
обекти от енергийната инфраструктура - гр.Гълъбово по двата бряга на
р.Сазлийка (трафопост 4 бр.)
Заливане на обекти от ВиК - гр. Гълъбово по двата бряга на р. Сазлийка ( бр.
водовземане водохващане Сазлия бр. водонапорна кула)
Заливане на обекти от ВиК - гр. Гълъбово по двата брягана р. Сазлийка ( бр.
водовземане водохващане Сазлия бр. водонапорна кула бр. кладенец)
Заливане на обекти от ВиК - гр. Гълъбово по двата бряга на р. Сазлийка ( бр.
водовземане водохващане Сазлия бр. водонапорна кула бр. кладенец)
Заливанена обекти от ВиК - гр. Гълъбово по двата бряга на р. Сазлийка ( бр.
водовземане водохващане Сазлия бр. водонапорна кула бр. кладенец)
Заливане на обекти от ВиК - гр. Гълъбово по двата бряга на р. Сазлийка (2 бр.
водовземане водохващане Сазлия бр. водонапорна кула бр. кладенец)
Катастрофална вълна от разрушаване на яз. Мусачево гр. Гълъбово по двата
бряга на р. Блатница, гр. Гълъбово по двата бряга на р. Блатница гр. Гълъбово
по двата бряга на р. Блатница, гр. Гълъбово по двата бряга на р. Сазлийка.
Заливане на места за спорт и отдих - гр. Гълъбово р. Сазлийка
Заливане на Смесени жилищни райони - Мусачево общ. Гълъбово по двата
бряга на р.Мусачка.
Заливане на Смесени жилищни райони - Мусачево общ. Гълъбово по двата
бряга на р.Мусачка.
Заливане на Смесени жилищни райони - Мусачево общ. Гълъбово по двата
бряга на р.Мусачка.
Заливане на Смесени илищни райони - Мусачево общ. Гълъбово по двата
бряга на р.Мусачка при Катастрофална вълна от разрушаване на яз. Мусачево
и Заливане на обекти от ВиК - с. Мусачево общ. Гълъбово р. Мусачка ( бр.
водовземане)
Заливане на Смесени илищни райони - с. Мъдрец общ. Гълъбово р. Соколица
Заливане на Смесени илищни райони - с. Мъдрец общ. Гълъбово р. Соколица
Заливане на Смесени илищни райони - с. Мъдрец общ. Гълъбово р. Соколица
Заливане на Смесени илищни райони -с. Мъдрец общ. Гълъбово р. Соколица
от Катастрофална вълна от разрушаване на яз. Йовина река
Заливане на Смесени жилищни райони - с. Мъдрец общ. Гълъбово р.
Гюргеченска при 20 год. вълна
Заливане на Смесени жилищни райони - с. Мъдрец общ. Гълъбово р.
Гюргеченска при 100 год.вълна.
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Заливане на Смесени жилищни райони - с. Мъдрец общ. Гълъбово р.
Гюргеченска при 1000 год вълна.
Заливане на Смесени жилищни райони - с. Мъдрец общ. Гълъбово р.
Гюргеченска Катастрофална вълна от разрушаване на яз. Йовина река.
Заливане на комунална инфраструктура - с. Мъдрец общ. Гълъбово р.
ГюргеченскаЗаливане на обекти от енергийната инфраструктура - с. Мъдрец
общ. Гълъбово р. Гюргеченска (трафопост) Катастрофална вълна от
разрушаване на яз. Йовина река
Заливане на Смесени и жилищни райони - с. Искрица общ. Гълъбово р.
Соколица при 1000 год.вълна.
Заливане на Смесени жилищни райони - с. Искрица общ. Гълъбово р.
Соколица при катастрофална вълна от разрушаване на яз. Йовина река

2.4. Почви
Преобладаващите почви на територията на общината са черноземните смолници с
мощен хумусен слой /в по-заравнените територии/, подходящи за отглеждането на зърнени
и зеленчукови култури и канелените горски почви /в хълмистите части/ и алувиално
(делувиално) - ливадни в подножията на терасите на реките. В хълмистите части се срещат
още и канелено-подзолисти (псевдоподзолисти) почви. Освен това нагънатия релеф създава
условия за проявлението на денудационни и ерозирани, заблатени и засолени почви.
От общо заетата от общината площ 80,47% е селскостопански фонд, 11,02% горски
фонд, 5,63% фонд населени места и 2,88% пътища и водни площи. Селищата в общината са
балансирано разположени по територията й.
Община Гълъбово е разположена на площ от 3488 хектара. Най-голям относителен
дял заемат земеделските земи - 62,2% или 2169,5 хектара. Относителният дял на нивите е
68.3% от общия размер на земеделските земи. Динамиката в площта на нивите (нарастване
на тяхната площ) и на мерите и пасищата (намаляване на площта им) е свързана с
възстановяване на частната собственост върху земеделските земи и на трансформацията на
земи, заети от трайни насаждения и от мерите и пасищата в ниви. Пак с възстановяване на
частната собственост и раздробяването на земеделските земи се обяснява и нарастването на
площите, заети от полски пътища и прокари. Чрез тях се осъществява достъп до повече на
брой земеделски участъци в землищата на отделните населени места.
На базата на този поземлен ресурс и благоприятните почвени и климатични условия,
се развива успешно аграрният сектор на общинската икономика. За да се отговори на
приоритетите за развитие на селското стопанство, залегнали както в областната, така и в
националната стратегия обаче е необходимо по-ефективно използване на земеделските
земи в общината. Откритият способ при добива на въглища в района определят и големия
относителен дял на териториите, използвани за добив на полезни изкопаеми. Те възлизат
на 614,9 хектара, което представлява 17,6% от общата площ на общината. През последните
години се наблюдава слаба тенденция към намаляване на дела на тези земи поради
рекултивация на териториите, на които е приключило изземването и частичното свиване на
въгледобива.
Обработваемата земя на територията на общината е 275 450 дка. Горските територии
заемат 13,5% от площта на община Гълъбово или 470,9 хектара.
2.4.1. Заблатени почви, причини
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Заблатени почви се откриват само, като локални петна, които са естествени или
техногенно създадени.
2.4.2. Ерозирани почви, причини.
Зоналните почви в района на община Гълъбово принадлежат към ТракийскоБургаския почвен район на България.Разнообразието в почвената покривка отразява
специфичните условия на почвообразуване и съчетание на почвообразуващи фактори.С
най-широко разпространение са смолниците,
следвани от канелените горски почви.Канелените са представени главно от
излужени и оподзолени канелени горски почви.Връзката между смолниците и канелените
почви е много силна и се изразява в наличието на много взаимопреходни почвени различия
обусловени от разнообразието на релефа.При разчленен релеф смолниците заемат по-слабо
дренираните места, а склоновете са заети от канелените горски почви.Образуването на
смолниците зависи в голяма степен и от характеристиките на почвообразуващите скали.
Наличието на карбонатни скали в района определят и разпространението на
хумусно-карбонатни почви.
По поречието на р.Марица, р.Сазлийка и техните притоци разпространение имат
алувиални почви.
Реакцията на почвения разтвор за повечето от обектите (смолници, канелени горски
и делувиални почви) е в киселия спектър. Почвите са средно до силно кисели.По-високите
стойности за киселинността се установяват в повърхностните почвени слоеве, които са
непосредствено изложени на влиянието на атмосферните отлагания.Киселата реакция е
неблагоприятен фактор, определящ чувствителността на почвите към кисели отлагания и
замърсяване с тежки метали.Независимо от това почвите могат да се класифицират като
средно устойчиви по отношение на този показатели, поради варирането на рН около 6.0,
което е гранична стойност, определяща йонната мобилизация или хидроокисното и
мобилизационно утаяване на металите в почвата.Благоприятен фактор е покачването на рН
в дълбочина на профилите, което увеличава буферността на почвите като цяло.
Съдържанието на хумус в изследваните почви е ниско и ги характеризира като бедни
на органично вещество.По-високи стойности 4.16-4.49 % се установяват само в някои от
канелените горски почви.
По отношение съдържанието на карбонати, почвите са силно излужени.
Високо съдържание на карбонати се установява само в хумусно-карбонатните почви,
развити върху варовици.
Замърсяването на почвите с киселинни окиси и прах се извършва изключително в
зоната на директно въздействие на електроцентралите.
2.4.3. Вкислени и засолени почви
Засолени почви в района са образувани върху отводнени блатни терени с усилено
изпарение на влагата в почвата.Условия за акумулиране на водоразтворими соли в почвата
в концентрация над 0.5% са установени на отделни петна, в близост до с.Обручище под
долината на р.Соколица.
2.4.4. Физически нарушени почви, нарушени терени от добивна дейност, от
изкопни работи
Нарушените терени в района на общината са свързани с минно-промишлената
дейност. Нарушени са терени пряко от добивните работи, от сгуроотвали, кариери,
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строителни площадки, водоеми, пътища, ж.п. линии. Релефът има специфичен техногенен
характер с оформени негативни и позитивни форми. Отработените котловини се запълват
от вътрешни насипища. Хоризонталните части на насипищата представляват заравнени
площи с наклон около 30. Естествено получените наклони при насипването са разнообразни
и варират от 120 до 300. Характерно е получаването на пропадания поради неравмерно
насипване на горното стъпало, поради уплътняване от булдозери, автотранспорта и др.Като
последица по-късно тези участъци се преовлажняват.
Голяма част от нарушените терени са рекултивирани и са превърнати в антропогенни
почви.
Влиянието на минодобивната дейност върху поземлените ресурси се изразява в
следните направления:
 Отнемане и отчуждаване на земи от поземления фонд и тяхната деградация
 Нарушаване на баланса на съществуващия поземлен фонд
 Създаване на ново ландшафтно и териториално устройство
Общата площ на засегнатите от енергетиката и въгледобива земи е над 67 000 дка.
Чрез рекултивация се връщат много по-малко площи и то с незадоволителни
качества.Темповете на рекултивация са бавни и не се предвижда рязка промяна в това
отношение.
2.4.5. Замърсяване на почвите
По данни на РИОСВ – Стара Загора от ежегодно провеждания мониторинг на
почвите в контролираната територия може да се направи изводът, че те са незамърсени с
тежки метали, металоиди и органични замърсители. Контролът на почвите в района се
осъществява от РИОСВ – Стара Загора, като за пункта в с. Помощник, община Гълъбово
последно е правено изследване, свързано със замърсяване на почвите с тежки метали през
2011. На базата на предоставените резултати, може да се направи заключение, че почвите в
контролираната територия са незамърсени с тежки метали и металоиди. Установява се
тенденция на задържане нивата на наблюдаваните индикатори, които са много под
границите на максимално допустимите концентрации.
2.4.6. Полезни изкопаеми
По данни на общинския план за развитие на община Гълъбово 2014-2020,
палеогеографското развитие на територията на общината предопределя и наличието на
полезни изкопаеми. Основният минерално-суровинен ресурс, с който разполага община
Гълъбово, са лигнитните въглища.
Лигнитните въглища са в основата на водещите икономически отрасли в общината
– въгледобив и електропроизводство. Те са част от Източно-маришкия каменно-въглен
басейн (площ около 200 кв. км; около 2,6 млрд. т, разположени в пласт с дебелина 30 м;
представляващи 57% от въглищните запаси на България), разположен на териториите на
общини Гълъбово и Раднево. Въглищните пластове са в три продуктивни хоризонта и са
плитко разположени.
По данни на Министерство на енергетиката, освен лигнитните въглища на
територията на общината са установени и запаси от уранови руди и гранити за трошен
камък.
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Таблица 2.4.6-1: Залежи на полезни изкопаеми на територията на община
Гълъбово
№

Група подземно богатство,
суровина

Име

1

Източно-маришки басейн,
Трояново 1629/1967 1067/1973
620/1966 830/1969

14

Мъдрец

15

Владимирово

12

Марица, Марица ВВК/1995

13

Марица, Навъсен НБЗ-166/1996

17

Помощник

Концесионери, партида НКР

Твърди горива, лигнитни
въглища

„Мини Марица Изток" ЕАД, гр.
Раднево, D-00465

Метални полезни изкопаеми,
уранови руди
Метални полезни изкопаеми,
уранови руди
Метални полезни изкопаеми,
уранови руди
Метални полезни изкопаеми,
уранови руди
Строителни материали, гранити
за трошен камък

Няма - Находището е
ликвидирано
Няма - Находището е
ликвидирано
Няма - Находището е
ликвидирано
Няма - Находището е
ликвидирано
Няма

Източник: Министерство на енергетиката
На територията на общината има една концесионна площ държавна концесия за
добив за "Източномаришки въглищен басейн", предоставена на "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК"
ЕАД за срок от 35 години от 22.07.2008 г.
Таблица 2.4.6-2: Концесии за добив на полезни изкопаеми на територията на
община Гълъбово
ID
D - 000465

Наименование
държавна концесия за добив за "Източномаришки въглищен басейн", област Стара Загора,
община Раднево, населено място Раднево с орган, представляващ концедента - министъра на
икономиката и енергетиката, предоставена на "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД за срок от 35
години от 22.07.2008 г.

Източник: Национален концесионен регистър
По данни на Министерство на енергетиката, освен посочените залежи на полезни
изкопаеми и една концесия за добив, има една концесия за търсене и проучване на полезни
изкопаеми - „Владимирово“, която е изтекла през 2015 година. Детайлна информация за
разрешението и срока на експлоатация, може да се проследи в таблицата по-долу. Тя се
намира в най-източната част от общината.
Таблица 2.4.6-3: Концесии за търсене и проучване на полезни изкопаеми на
територията на община Гълъбово
Идентификатор

Разрешение

Договор/
Ефективна
дата

Вид

Срок

Титуляр

3106ТП11
03800

№146/02.11.2
011

12.06.2012/
04.07.2012

Търсене и проучване на
минерални полезни
изкопаеми

3 години

Болкан минерал енд
майнинг“ ЕАД, с.
Челопеч

Източник: Министерство на енергетиката
2.5. Биологичното разнообразие и
националната екологична мрежа

неговите

елементи,

елементи

на
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Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички
форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на
екосистемите и процесите, които протичат в тях.
Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и
опазването му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите.
Растителните, животинските и гъбните видове от дивата флора, фауна и микота на
Република България се опазват в естествената им среда чрез:
1. съхраняване на техните местообитания в Националната екологична мрежа;
2. поставяне на видовете под режим на защита или на регулирано ползване;
3. поддържане или възстановяване на условията в местообитанията, съобразно
екологичните изисквания на съответния вид;
4. разработване и прилагане на планове за действие за видове с различна степен
на застрашеност;
5. повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на
популациите на редки и застрашени видове;
6. контрол и регулиране на неместни видове, които са или биха могли да бъдат
въведени целенасочено или случайно в природата и застрашават местни
видове.
Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да
осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за
Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването
на околната среда и биологичното разнообразие.
Тя трябва да бъде изградена във всички страни членки на Европейския съюз и се
поставя като изискване при присъединяването на страни кандидат-членки на съюза.
Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни
за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕИО
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко
Директива за местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите
птици (наричана накратко Директива за птиците).
Процесът по създаване на екологичната мрежа Натура 2000 в България започва през
2002 г. с приемането на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), който въвежда
нормите на двете европейски директиви.
Съгласно него в страната се обявяват защитени зони като част от Националната
екологична мрежа. Това са места от територията и акваторията на страната, които отговарят
на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и
животински видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията на
Директивата за местообитанията и Директивата за птиците.
2.5.1. Биогеографска характеристика на община Гълъбово
Като основа за биогеографското райониране на България са послужили направените
фито- и зоогеографски деления на страната. Различните варианти на фитогеографско
райониране на България, свързани с имената на Николай Стоянов, Даки Йорданов, Иван
Бондев, Стефан Кожухаров, Борис Китанов и др. се базират на задълбочен исторически,
географски, таксономичен и екологичен анализ на цялата наша висша флора. Последното и
най-подробно ботанико-географско райониране на България е предложено от Бондев през
1997 г., което разделя страната на 28 окръга с 80 района. Според него нашата страна се
поделя на 3 ботанико-географски области: Европейска широколистна горска област,
Евроазиатска степна и лесостепна област и Средиземноморска област и общо 5 провинции:
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Евксинска,
Илирийска
(Балканска),
Източносредиземноморска.

Македоно-Тракийска,

Долнодунавска

и

Геоботаническо райониране на България (по Бондев, 1997) А-Европейска
широколистна горска област; B-Евроазиатска степна и лесостепна област; CСредиземноморска област; a-Евксинскапровинция; b-Илирийска провинция; c-МакедоноТракийска
провинция;d-Долнодунавска
провинция;e-Източносредиземно-морска
провинция; окръзи (І-ХХVІІІ); райони (1-80);

Биогеографски райони и подрайони на България ( по Груев, 1988)
І-Южнобългарски район: І1-Струмско-Местенски подрайон;
І2-Източнородопски подрайон;
І3-Долномаришко-Долнотунджански подрайон;
І4-Странджански подрайон;
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ІІ-Среднобългарски район:
ІІ1-Подрайон на Горнотракийската низина;
ІІ2-Подрайон на Тунджанската хълмиста низина;
ІІ3-Източ-ностаропланински подрайон;
ІІ4-Горнострумски подрайон;
ІІІ-Севернобългарски район:
ІІІ1-Дунавски подрайон;
ІІІ2-Лудогорски подрайон;
ІІІ3-Добруджански подрайон;
ІІІ4-Предбалкански подрайон;
ІІІ5-Софийско-Радомирски подрайон;
ІV-Черноморски район;
V-Планински район:
V1-Старопланински подрайон;
V2-Рило-Родопски подрайон;
V3-Витошко-Ихтимански подрайон;
V4-Краищенско-Конявски подрайон;
V5-Западнобългарски граничен планински подрайон;
V6-Подрайон на Славянка.
2.5.2. Флора
По данни на общинския план за развитие на община Гълъбово 2014-2020, във
фитогеографско отношение, територията на община Гълъбово се отнася към Тракийската
провинция на Европейската широколистна горска област. В миналото районът е бил покрит
с гъсти широколистни гори, но в процеса на антропогенизация на мястото на някои горски
екосистеми са създадени агроекосистеми или пък по естествен път са възникнали вторични
горски, храстови и тревни формации.
Основната част от естествените гори в общината се намира в югоизточния и край и
в терасите на реките. Наблюдава се наличието на следните видове, в резултат на
осъществена горска рекултивация: Pinus nigra (черен бор), Quersus vidra (черен дъб),
Quersus robir (летен дъб), Beluta pendula (бяла бреза), Tilia tomentosa (сребролиста липа),
Platanus acerifolia (хибриден платан), Robinia pseudoacacia (бяла акация). Единично и
групово участие имат и следните видове: Fraxinus ornus (мъждрян), Fraxinus oxucarpa
(полски ясен), Populus Xeuroamericana (топола), Ailantus glandulosa (айлант). От храстите
различна степен на участие имат видовете: Syringa vulgaris (люляк), Amorha fruticosa
(аморфа), Tamarix tetrandra (тамарикс), Ligustrum vulgare (птиче грозде) и др. Най-често
срещаните храсти са драка, смрадлика, шипка и дрян, по-рядко черното грозде и
чашкодрян. Тревната растителност е представена от: невен, глухарче, бъз, лайка, мента,
маточина, пелин.
По данни на МЗХ – Регионална дирекция по горите – Стара Загора за площта на
горските територии в землищата на населените места в Община Гълъбово, както и данни за
разпределението на горската площ по вид на земите и вид на горите, и разпределение на
залесената площ по дървесни видове и класове на възраст.
Територията на Община Гълъбово попада в района на дейност на Югоизточно
държавно предприятие Сливен, Териториално поделение „Държавно горско стопанство Стара Загора“. Към настоящия момент е извършена инвентаризация и приет
Горскостопански план от 2016 г. за горските територии държавна собственост и за горските
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територии собственост на Община Гълъбово. Плановете са със срок на действие десет
години до 2025 г. включително.
Таблица 2.5.2-1: Списък подотдели в община Гълъбово
№ по
ред

Землище

89

Априлово

90

Великово

91

Главан

92

Гълъбово

93

Искрица

94

Медникарово

95

Мусачево

96

Мъдрец

97

Обручище

98

Помощник

99

Разделна

Списък подотдели - Община ГЪЛЪБОВО

площ, ха

391: а, б, в, г, д, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ч, ш, щ, ю, я, а1,б1, в 1,
г1, д 1, е 1, ж1, з1, и 1, к1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21
390: 7; 391: ц, 12, 13; 395: а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5,10; 396: а, б, в, г, д,
е, 1, 2, 3, 4, 5; 397
433: к, л, м, н, о, п, 1; 442: х; 443: а1, б1, ж1, з1, и1, к1, л1, 4; 455: ч, ш,
щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д 1, е1,ж1, з1, и1, к1, л 1, м 1, н 1, о 1, п 1, р 1, с1,
И, у1; 456: в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 457; 458; 459; 460; 461;
462; 463; 464; 465; 466; 467: а, 6, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т,
у, ф, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 468: е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 8, 9; 469: 6, в, г, д, е,
ж, з, и, к, 1,2, 3, 4; 470: а, 6, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, ф, х, ц,
1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 479; 488: в, з, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, щ,
ю, я, а1, б1, в1, г1, 1; 489; 737: а, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
393; 394; 395: ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 6, 7, 8, 9; 396: ж, з, и, к, л, м, н, о,
п, р, с, т, у, ф, х, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16; 398: 3; 399: а, 6, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 400; 401;
402; 403; 424: а, 6, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3; 426: в, г, д,
е, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 491: р, с, т, у, ф, х, ц, 13, 14, 15,16,17,18,22
433: а, 6, в, г, д, е; 439: а, 6, в; 440: а, 6, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р,
с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 441; 442: а, 6, в, г, д, е, ж, з, и,
к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 443: а, 6, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, у, ф, х,
ц, ч, я, 1, 2, 3
430: а, 6, в, г, д; 433: ж, з, и; 435: т, у, ф, х, ц, ч, ш, я, а1, б1, в1, г1, д 1,
е1, ж1, з1, и1, к1, л 1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, 15, 16, 17, 18; 439: г, д, е, п,
р, т, у, ж1; 440: ю, я; 502. п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, р1, с1, т1, у1,
ф1
423; 424: с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1,
л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, 62, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 425; 828
439: ж, з, и, к, л, м, н, о, с, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д 1, е1, 1,
2, 3, 4, 5, 6; 443: о, п, р, с, т, ш, щ, ю, в1, г1, д1, е1; 444; 445: д, е, ж, з, и,
к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455: а, 6,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1,2, 3, 4; 456: а, 6, 20,
21; 488: а, 6, г, д, е, ж, и, к, л, ш; 506: а, 6, в; 732; 836: д, е, ж, з, и, к, 1, 2
426: а, 6, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в 1,
г1, д 1, е 1, ж1, з 1, и 1, к1, л 1, м1, н1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32; 428; 429; 430: е, ж, з, и,
к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1,2; 432; 435: а, 6, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м,
н, о, п, р, с, щ, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14; 491: а, 6, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
19, 20, 21; 492; 493; 494; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 501; 502: а, 6, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, а1,61, в1, г1, д 1, е1, ж1, з1, и1, к1, л 1, м1, н 1,
о1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
737: и, к, л, м, н, 20, 21
467: х, ц, ч, ш, 9,10,11; 468: а, б, в, г, д, п, р, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7; 469: а, л;
470: т, у; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 737: б, в, г, д, е, ж, з, о, п, р,
с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, М, д1, е1, 12,13,14,15, 16, 17, 18,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
398: а, 6, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 4, 5, 6;
399: о, п, р, с, т, у

79.5
139.8

1230.4

667.0

261.8

124.9

380.1

852.0

1291.8

672.1

92.5

Страница 180 от 276

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план/програма: ПРОЕКТ за

ВСИЧКО: Община ГЪЛЪБОВО

5791.9

ВСИЧКО: ДГС Стара Загора

40506.4

Източник: МЗХ – Регионална дирекция по горите – Стара Загора
Таблица 2.5.2-2: Отчет за разпределение на общата горска площ по вид на земите
и вид на горите - ДГС Стара Загора 2016; Филтър: Община ГЪЛЪБОВО, Държавна
собственост
вид земи

3.0

Широколистни високостеблени
165.0

456.0

452.2

-

186.6

-

803.8

1823.7

660.5

3744.3

2.5

55.5

33.7

91.7

5.5

11.0

Иглолистни

насаждения с пълнота 0.4-1.0
склопени култури
несклопени култури

-

всичко с пълнота 0.4-1.0

456.3

редини с пълнота 0.1-0.3

Превръщане

Нискостъб
лени

1823.7

всичко

315.6

2304.6

344.9

1253.1

-

186.6

изредени култури

2.7

2.8

всичко с пълнота 0.1-0.3

2.7

5.3

55.5

39.2

102.7

459.0

809.1

1879.2

699.7

3847.0

всичко насаждения
клек

-

всичко залесена площ
сечище

459.0

-

-

809.1

-

1879.2

699.7

-

-

-

-

-

-

3847.0
-

пожарище

17.0

голина

22.4

131.5

-

169.0

322.9

всичко незалес. дървопр. площ

39.4

131.5

-

169.0

339.9

17.0

обработваеми земи

-

-

-

-

-

ливади

-

-

-

-

-

поляни

39.5

горски разсадници

-

19.3
-

148.8
-

45.2
-

252.8
-

пътища, просеки и др.

13.5

5.3

56.0

5.4

80.2

реки, блата, скали

14.7

15.4

17.4

28.4

75.9

всичко недървопр. площ

67.7

40.0

222.2

79.0

408.9

566.1

980.6

2101.4

947.7

4595.8

всичко устроена площ

Източник: МЗХ – Регионална дирекция по горите – Стара Загора
Таблица 2.5.2-3: Отчет за разпределение на общата горска площ по вид на земите
и вид на горите - ДГС Стара Загора 2016; Филтър: Община ГЪЛЪБОВО, Общинска
собственост
вид земи
насаждения с пълнота 0.4-1.0

Иглолистни
-

склопени култури
несклопени култури

37.9
-

всичко с пълнота 0.4-1.0
редини с пълнота 0.1-0.3

Широколистни
високостеблени
15.1

37.9
-

Нискостъблени

166.8

122.1

304.0

9.4

65.7

18.4

-

0.3

-

33.8
-

Превръщане

Всичко

-

0.3

166.8

131.5

370.0

0.5

1.1

1.6

Страница 181 от 276

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план/програма: ПРОЕКТ за

изредени култури

1.2

-

всичко с пълнота 0.1-0.3

1.2

-

всичко насаждения

39.1

клек

33.8

-

-

-

1.2

0.5

1.1

2.8

167.3

132.6

372.8

-

-

-

всичко залесена площ

39.1

33.8

167.3

132.6

372.8

сечище

-

-

-

-

-

пожарище

-

-

-

-

-

голина

-

0.6

-

0.6

1.2

всичко незалес. дървопр площ

-

0.6

-

0.6

1.2

обработваеми земи

-

-

-

-

-

ливади

-

-

-

-

-

поляни

0.1

11.4

18.3

0.2

30.0

горски разсадници

-

-

-

-

-

пътища, просеки и др.

-

-

1.0

-

1.0

реки, блата, скали

-

0.1

-

-

0.1

всичко недървопр. площ

0.1

11.5

19.3

0.2

31.1

всичко устроена площ

39.2

45.9

186.6

133.4

405.1
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клас VI
101-120

клас VII
121-140

клас VIII
над 140

262.0

75.9

-

-

-

-

-

13.3

0.2

1.1

12.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.2

260.9

63.9

-

-

-

-

-

клас III
41-60

71.4

клас II
21-40

409.3

клас I
1-20

клас V
81-100

всичко иглолистни

Общо

Дървесни видове

клас IV
61-80

Таблица 2.5.2-4: Отчет за разпределение на залесената площ по дървесни видове и
класове на възраст - ДГС Стара Загора 2016; Филтър: Община ГЪЛЪБОВО, Държавна
собственост; Класове на възраст през 20 години

В Т.Ч.
Бял бор
Смърч
Черен бор

336.0

-

-

Ела

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бяла мура

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Черна мура

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дуглазка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лиственица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Други иглолистни

60.0

60.0

-

-

-

-

-

-

-

851.2

433.0

-

-

-

-

-

-

ВСИЧКО
ШИРОКОЛИСТНИ
В Т.Ч
Бук

-

-

257.4

151.4

-

-

8.9

-

0.5

-

Дъб

286.6

139.2

88.5

51.7

7.1

0.1

-

-

-

Цер

209.7

188.9

136.0

50.0

1.8

0.4

-

-

-

-

-

-

Габър

-

-

-

-

-

-
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Бряст

9.3

3.4

5.8

0.1

-

-

-

-

-

Ясен

144.3

64.2

70.4

9.7

-

-

-

-

-

Липа

12.0

11.8

0.2

-

-

-

-

-

Топола

5.0

2.4

Трепетлика

0.2

0.2

Явор

0.2

Бреза

33.4

Кестен

-

Орех

-

0.8

-

-

-

-

-

-

1.8

-

-

-

-

-

0.2

-

-

-

-

-

-

13.2

20.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102.5

0.2

28.4

73.9

-

-

-

-

-

Други широколистни

48.0

9.5

29.3

9.2

-

-

-

-

-

Всичко широколистни
високостъблени

851.2

433.0

257.4

151.4

8.9

0.5

-

-

-

Всичко високостъблени
гори

1260.5

504.4

519.4

227.3

8.9

0.5

-

-

-
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Смърч

-

-

Черен бор

40.2

Ела

-

-

Бяла мура

-

-

Черна мура

-

-

Дуглазка

-

Други иглолистни
ВСИЧКО
ШИРОКОЛИСТНИ
в т.ч.
Бук

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

клас III
41-60

-

клас II
21-40

18.5

-

-

-

-

-

-

-

18.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.1

17.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.6

8.2

-

20.8

20.8

0.9

Лиственица

клас VIII
над 140

-

клас VII
121-140

-

клас VI
101-120

0.9

клас V
81-100

Бял бор

40.2

клас IV
61-80

всичко
ИГЛОЛИСТНИ
втч

Общо

Дървесни видове

клас I
1-20

Таблица 2.5.2-5: Отчет за разпределение на залесената площ по дървесни видове и
класове на възраст - ДГС Стара Загора 2016; Филтър: Община ГЪЛЪБОВО, Общинска
собственост; Класове на възраст през 20 години

-

4.9

-

Дъб

5.8

4.0

1.1

6.0

-

0.1

-

-

-

Цер

7.8

0.7

0.4

1.9

-

48.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Габър
Бряст
Ясен

-

-

-

1.5

-

1.5

7.3

-

57.0

1.6

-
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Липа

2.0

2.0

Топола

7.4

1.3

Трепетлика

0.3

0.1

Явор

-

Бреза

0.4

Кестен

0.4

Други широколистни

1.8

ВСИЧКО
ШИРОКОЛ.
ВИСОКОСТЬБЛ
ВСИЧКО
ВИСОКОСТЪБЛЕНИ
ГОРИ

-

-

-

-

-

-

-

0.7

-

-

-

-

-

0.2

-

.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

5.4

-

-

Орех

-

1.2

1.1

-

-

-

-

-

0.1

0.4

1.3

-

-

-

-

-

36.6

8.2

16.1

7.4

-

4.9

-

-

-

76.8

9.1

36.9

25.9

-

4.9

-

-

-
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2.5.3. Фауна
На територията на общината има представители на множество животински видове,
като основните от тях, които подлежат на за щита по зоните на Натура 2000 са:
 Безгръбначни - Бисерна мида (U. crassus); Алпийска розалия (R. alpina);
Бръмбар рогач (L. cervus); Буков сечко (M. funereus); Обикновен сечко (C.
cerdo); Ценагрион (C. ornatum)
 Риби - Виюн (M. fossilis); Горчивка (Rh. sericeus); Маришка мряна (B.
plebejus); Обикновен щипок (C. taenia); Балкански щипок (S. aurata);
 Земноводни и влечуги - Голям гребенест тритон (T. karelinii); Жълтокоремна
бумка (B. variegata) – карти; Об. блатна костенурка (E. orbicularis); Смок (E.
sauromates); Червенокоремна бумка (B. bombina); Жълтокоремна бумка (B.
variegata); Шипобедрена костенурка (T. graeca); Шипоопашата костенурка (T.
hermanni); Южна блатна костенурка (M. caspica);
 Бозайници, без прилепи - Видра (L. lutra); Лалугер (S. citellus); Мишевиден
сънливец (M. roachi); Пъстър пор (V. peregusna);
 Прилепи - Дългоух нощник (M. bechsteinii); Остроух нощник (M. blythii)
Въз основа степента на значимост на района по отношение на ендемизма на
растителните и животинските видове, по литературни данни, Община Гълъбово има средна
до висока степен на значимост.
2.6. Елементи на националната екологична мрежа
2.6.1. Защитени природни територии
Планът за ОУП на община Гълъбово отчита целите и задачите на закона за
защитените територии в частта му свълзана със строителството, поддържането и
ползването на обекти в защитените територии се извършват в съответствие с режима на
дейностите, установен по реда на този закон, със заповедта за обявяване и с плана за
управление на защитените територии, устройствените и технически планове и проекти.
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Опазването и съхраняването на защитените територии като национално и
общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната
природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на
обществото.
Опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите
дейности в тях.
Категориите защитени територии са:
 резерват;
 национален парк;
 природна забележителност;
 поддържан резерват;
 природен парк;
 защитена местност.

Защитени територии в община Гълъбово
На територията на община Гълъбово няма ЗМ.
На територията на общината се намира ПЗ:
 "ДОЛМЕН" /Код 266/, скално образувание - долмен, обявено за природна
забележителност от 19.4.1976, площ 0,10 ха, м. „Чешката, с. Главан", която
през 2011година е заличена.
В категорията защитени територии се включват горите.На територията на община
Гълъбово, Горските територии заемат 13,3% от площта на общината. Горите попадащи в
този фонд са широколистни представени от дъбови и габърови.В основни линии те са
нискостеблени. Горските територии са с ниска лесистост.
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Горският фонд в общината обхваща територия от 4628,4 ха.
Други растителни видове са акация, липа, явор, чинар, топола, черница, плодни
дървета.
От общия горски фонд 2 479 дка е частна собственост; 1 303 дка е общинска
собственост; 22 дка е стопансквана от общината и 35 441 дка е държавна собственост.
В резултат от осъществена горскостопанска рекултивация са формирани чисти и
смесени горски култури с участието на следните видове:
Pinus nigra (черен бор), Quersus vidra (черен дъб), Quersus robir (летен дъб), Beluta
pendula (бяла бреза), Tilia tomentosa (сребролиста липа), Platanus acerifolia (хибриден
платан), Robinia pseudoacacia (бяла акация).Единично и групово участие имат и следните
видове: Fraxinus ornus (мъждрян), Fraxinus oxucarpa (полски ясен), Populus Xeuroamericana
(топола), Ailantus glandulosa (айлант).От храстите различна степен на участие имат
видовете: Syringa vulgaris (люляк), Amorha fruticosa (аморфа), Tamarix tetrandra (тамарикс),
Ligustrum vulgare (птиче грозде) и др.
Голяма част от боровите масиви бяха онищожени вледствие често възникващите
през последните години горски пожари.За възстановяване на изгорелите площи и създаване
на нови горски масиви се реализира програмата на Социалното министерство
“Възстановяване на българската гора”. Наетите безработни лица по тази праграма
извършват залесяване и в община Гълъбово.
Стопанисването на младите култури, в съответстние с лесоустройствените проекти,
изисква провеждането на огледни сечи и добиваната дървесина е главно технологична - за
производство на целулоза.В селските сечища се добиват дърва за огрев.
Във фитогеографско отношение, територията на община Гълъбово се отнася към
Тракийската провинция на Европейската широколистна горска област. В миналото районът
е бил покрит с гъсти широколистни гори, но в процеса на антропогенизация на мястото на
някои горски екосистеми са създадени агроекосистеми или пък по естествен път са
възникнали вторични горски, храстови и тревни формации.
Най-често срещаните храсти са драка, смрадлика, шипка и дрян, по-рядко черното
грозде и чашкодрян. Тревната растителност е представена от: невен, глухарче, бъз, лайка,
мента, маточина, пелин.
Животинският свят в общината е от централно-европейски тип. Характерни
представители на фауната са следните:
 птици: бухал, врабче, врана, гарван, гълъб, кукувица, кукумявка, сврака,
славей, чухал, щъркел, ястреб и орел;
 диви животни: таралеж и невестулка;
 влечуги: обикновен смок, смок-стрелец, водна змия, гущер, пепелянка и
усойница.
За обезлесените полски и открити територии е характерно наличието на поограничен брой животински видове. Там се срещат най-често заек, обикновена полевка,
полска мишка, лалугер, полска яребица, пъдпъдък, розов скорец, колхидски фазан, дропла
и др.
Основните проблеми, свързани с биоразнообразието в района, са в резултат от
антропогенизацията на териториите, при което се получава влошаване на състава и
структурата на естествената растителност поради разширяване на участието на плевелни
видове и на антропофитни съобщества и групировки в нея, което води до намаляване на
продуктивността и качествата на получаваните ресурси.
В резултат от увеличаване на застрояването и антропогенизирането на териториите
се нарушава и променя биоразнообразието в тях, осъществява се миграция на
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замърсителите по хранителните вериги и се получава фрагментитране на хабитатите и
местобитанията, унищожаване на местата за гнездене, безпокойство и прогонване на
животински видове, както и интрудуциране на нови не-местни видове, които са агресивни
и по-приспособими в конкретните условия за живот и конкурират и заместват видовете
които естествено се срещат в териториите. Внимание изисква и нарастващият проблем с
разпространяването на инвазивни видове (като обща тенденция за Европа,
Средиземноморието и страната ни, в частност). От голямо значение за опазване на
природните ресурси на общината е повишаването на информираността и общественото
съзнание на населението.
2.6.2. Защитени зони по Натура 2000
Територията на община Гълъбово включва части от 4 защитени зони, обявени по
реда на ЗБР:
 BG0000427 „Река Овчарица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на
защитените зони с Решение № 122 от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/9.03.2007г.
Включва части от землищата на гр. Гълъбово и с. Обручище
 BG0000425 „Река Сазлийка“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на
защитените зони с Решение № 122 от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/9.03.2007г.
Включва части от землищата на гр. Гълъбово и с. Обручище
 BG0000440 „Река Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на
защитените зони с Решение № 122 от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/9.03.2007г.
Включва части от землищата на с. Искрица, с. Медникарово, с. Мъдрец и с.
Обручище
 BG0002073 BG0002022 „Язовир Розов кладенец“ по Директива
2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици, обявена със заповед РД 832 от
17.11.2008 на Министъра на ОСВ, публикувана в ДВ брой 108/2008 г.
Включва части от землищата на гр. Гълъбово и с. Обручище.
2.6.2.1.Защитена зона BG0000425 „Река Сазлийка“ по Директива 92/43/ЕИО
за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна
Защитената зона е включена в списъка от защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение на Министерски съвет № 122
от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/9.03.2007г.. Тя е с площ 9917.7 дка. Териториално защитената
зона обхваща коритото на река Сазлийка, която е ляв приток на река Марица.
Извира от Сърнена Средна гора. Долината на реката в горното ѝ течение е тясна и
обезлесена, а в долното ѝ течение е широко насечена от алувиални наноси. Преди
корекцията му речното корито е формирало много меандри. Близо до устието на реката има
добре развити натрупани и смесени тераси. Реката се използва за напояване през лятото.
Реката сформира язовир Гълъбово, а нейните притоци 12 малки язовира. Реката
тече предимно през обработваеми земи на територията на зоната. Малка част от нея
е заобиколена от широколистна гора. Зоната представлява важен биокоридор и
местообитание за много животински видове.
Целите за постигането на които е обявена ЗЗ BG0000425 „Река Сазлийка“ са:
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Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;
Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и
условия на средата;
Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на
видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
За защитената зона няма издадена заповед с включени в нея предмет на опазване и
режим на дейностите със забрани за дейности в нея. Като целеви за опазване в стандартния
формуляр на BG0000425 „Река Сазлийка“ са включени:
Таблица 2.6.2.1-1: Типове местообитания включени в Приложение I на Директива
92/43/EEC:
Площ
(ха) СФ

Тип природни местообитания
1
2
3
4
5
6
7

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion
fluitantis и Callitricho-Batrachion
3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в
планинския до алпийския пояс
6510 Низинни сенокосни ливади
91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (AlnoPandion, Alnion incanae,Salicion albae)
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и
Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки
(Ulmenion minoris)
92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

Площ (ха)
Картиране

99.177

1678.470

9.94

4.900

987.800

987.800

439.800

439.800

86.500

86.500

0.19835

1.984

396.708

115.500

Таблица 2.6.2.1-2: Видове в съответствие с чл. 9 от Директива 2009/147/ЕС и
включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС и зоната е от значение за тях:
Код

ВИД

Бозайници
1335 Лалугер Spermophilus citellus
2617 Мишевиден сънливец Myomimus roachi
1355 Видра Lutra lutra
2635 Пъстър пор Vormela peregusna
Земноводни и влечуги
1188 Червенокоремна бумка Bombina bombina
5194 Пъстър смок Elaphe sauromates
1217 Шипоопашата костенурка Testudo hermanni
1219 Шипобедрена костенурка Testudo graeca
1220 Обикновена блатна костенурка Emys orbicularis
1171 Голям гребенест тритон Triturus karelinii
Риби
1134 Европейска горчивка Rhodeus sericeus amarus
1137 Маришка мряна Barbus plebejus
Безгръбначни
1032 Бисерна мида Unio crassus
1083 Бръмбар рогач Lucanus cervus

Размер на популацията
тип
мин
макс
единица
p
p
p
p

С
V
8

p
p
p
p
p
p

DD
DD
DD
DD
3
9

p
p

C

p
p

18

36
3
9

i
i
i
i
loc
loc
loc
loc
loc
loc

i
R
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Код

ВИД

4045

Ценагрион Coenagrion ornatum

Легенда:
Тип популация:
p - видът постоянно пребивава на
територията на зоната,
r - видът ползва територията на зоната само
при размножения,
w - видът

тип
p

Размер на популацията
мин
макс
единица
4
loc

Изобилие, категории:
C - разпространен,
P - наличен без данни,
R - рядък,
V - много рядък

Мерна единица:
i - индивиди,
loc - находища,
area –площи
Проектът за ОУПО Гълъбово е изготвен в съответствие с целите за постигането на
които е обявена защитената зона, като предвижданията относно новите устройствени зони
са съобразени с възможностите за запазване в рамките на допустимите граници на
промените в размера на площта и елементите на типовете приоритетни природни
местообитания и местообитания на видове, които се опазват в нея и естествените промени
в численостите на популациите им.
2.6.2.2.Защитена зона BG0000427 „Река Овчарица“ по Директива 92/43/ЕИО
за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна
Защитената зона е включена в списъка от защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение на Министерски съвет № 122
от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/9.03.2007г.. Тя е с площ 1163.72 дка. Териториално защитената
зона обхваща коритото на река Овчарица, от пътя с. Радецки – с. Полски Градец до
вливането й река Сазлийка на която е ляв приток. Реката тече на югозапад в плитка долина,
врязана в източната част на Горнотракийската Низина. Дължината ѝ е 42.5 км, а водите ѝ
се използват за напояване. В долината ѝ се срещат кални вулкани. На реката е построен
язовир Овчарица. Разстоянието между речните диги е 20 m, които са обрасли с гъста
растителност от дзуки и тръстика, и почти никаква свободна водна повърхност.
Левия бряг е обхванат от широколистни и иглолистни изкуствени насаждения и
блата. Десния бряг е покрит с ливади и ниви. След 2 km съществува селище и индустриална
зона, където почти липсва биоразнообразие. Над това ниво реката на практика не
съществува, тъй като е отрязана от разкопки на мините. Водата в долното ѝ течение не е с
естествен произход, а е от долните хоризонти на мините. Реката се появява отново над
язовир Овчарица, но е вече много малка.
Целите за постигането на които е обявена ЗЗ BG0000427 „Река Овчарица“ са:
Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;
Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и
условия на средата;
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Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на
видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
За защитената зона няма издадена заповед с включени в нея предмет на опазване и
режим на дейностите със забрани за дейности в нея. Като целеви за опазване в стандартния
формуляр на BG0000427 „Река Овчарица“ са включени:
Типове местообитания включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC:
В защитената зона не се опазват природни местообитания.
Таблица 2.6.2.2-1: Видове в съответствие с чл. 9 от Директива 2009/147/ЕС и
включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС и зоната е от значение за тях
Код

ВИД

Бозайници
1307 Остроух нощник Myotis blythii
1323 Бехщайнов нощник Myotis bechsteinii
1335 Лалугер Spermophilus citellus
2617 Мишевиден сънливец Myomimus roachi
1355 Видра Lutra lutra
2635 Пъстър пор Vormela peregusna
Земноводни и влечуги
1188 Червенокоремна бумка Bombina bombina
5194 Пъстър смок Elaphe sauromates
1220 Обикновена блатна костенурка Emys orbicularis
1171 Голям гребенест тритон Triturus karelinii
Риби
1134 Европейска горчивка Rhodeus sericeus amarus
1137 Маришка мряна Barbus plebejus
Безгръбначни
1032 Бисерна мида Unio crassus

Легенда:
Тип популация:
p - видът постоянно пребивава на
територията на зоната,
r - видът ползва територията на зоната само
при размножения,
w - видът

Размер на популацията
Едини
тип
мин
макс
ца
p
p
p
p
p
p

6
DD

p
p
p
p

DD
DD
2
1

p
p

C

10

V
2

3

2
1

p

i
i
i
i
i
i
loc
loc
loc
loc

i

Изобилие, категории:
C - разпространен,
P - наличен без данни,
R - рядък,
V - много рядък

Мерна единица:
i - индивиди,
loc - находища,
area –площи
Проектът за ОУПО Гълъбово е изготвен в съответствие с целите за постигането на
които е обявена защитената зона, като предвижданията относно новите устройствени зони
са съобразени с възможностите за запазване в рамките на допустимите граници на
промените в размера на площта и елементите на типовете приоритетни природни
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местообитания и местообитания на видове, които се опазват в нея и естествените промени
в численостите на популациите им.
2.6.2.3.Защитена зона BG0000440„Река Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО
за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна
Защитената зона е включена в списъка от защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение на Министерски съвет № 122
от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/9.03.2007г.. Тя е с площ 1415.4 дка. Соколица е река в югоизточна
България, ляв приток на река Сазлийка. Териториално защитената зона обхваща коритото
на река Соколица, от землището на с. Владимирово, обл. Хасково до землището на с.
Обручище, малко преди вливането в нея на р. Кумлия. Речното корито е обрасло с върби,
елша и тополи. Ревката преминава през земеделски земи в равнинните части на страната,
като е силно повлияна от разположената близо до нея ТЕЦ Марица Изток-3. Източната част
на зоната пресича северните склонове на Сакар планина. Изворите от които се захранва са
в северния склон на планината Сакар. На север и на запад протича през широка долина с
много малък наклон. Реката е с дължина около 60,5 км и е с малки притоци. Водите ѝ
захранват язовир "Розов кладенец". Реката преминава минава през обработваеми земи (част
от тях - изоставени), пасища и ливади. Частично реката е замърсена с въглищен прах от
ТЕЦ Марица Изток, тъй като преминава непосредствено край нея, а в речното корито не
наличен широк пояс от дървесна растителност (върби, тополи, акация и др.). Зоната е силно
повлияна от човешкото въздействие. Тя е потенциален био коридор за възстановяване.
Защитената зона е важен био коридор за свързващ реките Сазлийка и Марица със Сакар
планина.
Целите за постигането на които е обявена BG0000440„Река Соколица“ са:
 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената
зона.
 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената
зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав,
характерни видове и условия на средата.
 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
За защитената зона няма издадена заповед с включени в нея предмет на опазване и
режим на дейностите със забрани за дейности в нея. Като целеви за опазване в стандартния
формуляр на BG0000440 „Река Соколица“ са включени:
Таблица 2.6.2.3-1: Типове местообитания включени в Приложение I на Директива
92/43/EEC
Тип природни местообитания
1

2
3

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и
Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки
(Ulmenion minoris)
91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори
92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

Площ
(ха) СФ
0.32978

Представит
елност
С

0.54634
0.70345

D
D
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Таблица 2.6.2.3-2: Видове в съответствие с чл. 9 от Директива 2009/147/ЕС и
включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС и зоната е от значение за тях
Код

ВИД

Бозайници
1323
Бехщайнов нощник Myotis bechsteinii
1335
Лалугер Spermophilus citellus
2617
Мишевиден сънливец Myomimus roachi
1355
Видра Lutra lutra
2635
Пъстър пор Vormela peregusna
Земноводни и влечуги
1188
Червенокоремна бумка Bombina bombina
5194
Пъстър смок Elaphe sauromates
1220
Обикновена блатна костенурка Emys orbicularis
1222
Южна блатна костенурка Mauremys caspica
1219
Шипобедрена костенурка Testudo graeca
1217
Шипоопашата костенурка Testudo hermanni
1171
Голям гребенест тритон Triturus karelinii
Риби
1137
Маришка мряна Barbus plebejus
Безгръбначни
1088
Обикновен сечко Cerambyx cerdo
1083
Бръмбар рогач Lucanus cervus
1089
Буков сечко Morimus funereus
1087
Алпийска розалиа Rosalia alpina
1032
Бисерна мида Unio crassus

Легенда:
Тип популация:
p - видът постоянно пребивава на
територията на зоната,
r - видът ползва територията на зоната само
при размножения,
w - видът

тип
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Размер на популацията
мин
макс
единица
1

5

V
1

2

1
DD
2
DD
DD
DD
DD

1
2

i
i
i
i
i
loc
loc
loc
loc
loc
loc
loc

p
p
p
p
p
p

R
R
R
R
i

Изобилие, категории:
C - разпространен,
P - наличен без данни,
R - рядък,
V - много рядък

Мерна единица:
i - индивиди,
loc - находища,
area –площи
Проектът за ОУПО Гълъбово е изготвен в съответствие с целите за постигането на
които е обявена защитената зона, като предвижданията относно новите устройствени зони
са съобразени с възможностите за запазване в рамките на допустимите граници на
промените в размера на площта и елементите на типовете приоритетни природни
местообитания и местообитания на видове, които се опазват в нея и естествените промени
в численостите на популациите им.
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2.6.2.4.Защитена зона BG0002022 „Язовир Розов кладенец“ по Директива
2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици
Защитена зона BG0002022 „Язовир Розов кладенец” е обявена със Заповед № РД832 от 17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, (ДВ, бр. 108/2008) и е с площ
1265.12 хектара. Точните граници, списъкът с координатите на точките, определящи
границите ѝ, предмета на опазване, наложените забрани и ограничения са описани в
заповедта за обявяването ѝ.
Защитената зона е разположена между гр. Гълъбово и с. Обручище в долината на р.
Соколица, на мястото на вливането ѝ в р .Сазлийка. Язовирът е с общ завирен обем 20,4
млн. м3, Оформен е от две земнонасипни язовирни стени - основна с височина 11,5 м и
дължина по короната 1285.00 м. Заобиколен е от ниски хълмове (100 - 130 м.н.в.) и от изток
и запад - от селища и голям индустриален комплекс. Северно от стената на язовира, на
около километър от нея се простира по-малък водоем. Към защитената зона се отнася и част
от андигираната плитка долина на р. Сазлийка, поради естествената ѝ връзка с него. В
язовира преобладава открита водна площ без растителност по бреговете му. Водоемът
северно от стената е с непостоянно водно равнище и най-често представлява суха територия
с мозаично разпръснати по-малки водоеми. В тази част има насипи от инертни материали.
Водите на язовира се ползват за охлаждане на близката ТЕЦ, поради което и през зимата те
са със сравнително постоянна и по-висока от нормалната температура. На места по
бреговете на язовира са създадени изкуствени насаждения от черен бор (Pinus nigra) и
акация (Robinia pseudoacacia). Долината на р. Сазлийка е обрасла с типична крайречна
растителност от върба (Salix spp.), топола (Populus spp.) и храсти.
Язовир Розов кладенец и прилежащите му територии са важно място за почивка на
водолюбивите птици по време на миграция и през зимата, тъй като водите му не замръзват
и през най-студените зимни дни. Тук са установени 142 вида птици, от които 34 са включени
в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 62 са от европейско
природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени
в категория SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория
SPEC2 - 15 вида, в SPEC3 - 42 вида. Защитената зона осигурява подходящи местообитания
за 43 вида птици, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за
които се изискват специални мерки за защита. От тях 38 са вписани също в приложение І
на Директива 79/409 на ЕС. Язовирът е място от международно значение за зимуването на
малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus) и големия корморан (Phalacrocorax carbo).
Макар и в по-малки количества през зимата са установени световно застрашените видове
къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) и белоока потапница (Aythya nyroca). Още един
световно застрашен вид се среща в района на язовира по време на миграция - ливадният
дърдавец (Crex crex). Язовир Розов кладенец е разположен в близост до град и промишлена
зона, където се осъществяват интензивни човешки дейности. Достъпът е неограничен.
Мястото е чувствително към всички човешки дейности, причиняващи безпокойство,
особено навлизането с лодки в язовира преди изгрев слънце, когато птиците нощуват във
водата. Другият проблем е отстрелването на защитени видове, ловът извън разрешените
ловни дни и с непозволени средства.
Промишлената зона има отрицателно влияние върху влажната зона, доколкото
причинява замърсяване.
Съгласно заповед № РД-832 от 17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и
водите, (ДВ, бр. 108/2008) с която е обявената зона предмет на опазване са следните видове
птици:
Видове птици, включени в Приложение I на Директива 79/409/EEC:
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Видове по чл. 6, ал.1, т.3, определени в приложение 2 на Закона за биологичното
разнообразие- общо 47 вида:
Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Малък
корморан (Phalacrocorax pygmeus), Голям воден бик (Botaurus stellaris), Малък воден бик
(Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola
ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена
чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia),
Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Лопатарка (Platalea leucorodia), Тундров лебед (Cygnus
columbianus bewickii), Поен лебед (Cygnus cygnus), Белоока потапница (Aythya nyroca),
Малък нирец (Mergus albellus), Тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala),
Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Червен ангьч (Tadoma ferruginea), Орел рибар
(Pandion haliaetus), Осояд (Pemis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Морски орел
(Haliaeetus albicilla), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus),
Полски блатар (Circus cyaneus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел
(Aquila pomarina), Голям креслив орел (Aquila clanga), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus),
Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Сокол скитник
(Falco peregrinus), Ливаден дърдавец (Сгех сгех), Кокилобегач (Himantopus himantopus),
Бойник (Philomachus pugnax), Малък горски водобегач (Tringa glareola), Речна рибарка
(Sterna hirundo), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Козодой (Caprimulgus europaeus),
Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сирийски пъстър кълвач
(Dendrocopos syriacus), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius
collurio);
Видове по чл.6, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие – общо 40 вида:
Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Червеногуш
гмурец (Podiceps grisegena), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан
(Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus оlor), Голяма белочела
гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser), Бял ангъч (Tadoma tadoma), Фиш (Anas
репеюре), Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas сгесса), Зеленоглава патица (Anas
platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно бърне (Anas querquedula), Клопач
(Anas clypeata), Червеноклюна потапница (Netta rufina), Кафявоглава потапница (Aythya
ferina), Качулата потапница (Aythya fuligula), Звънарка (Bucephala clangula), Малък ястреб
(Accipiter nisus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец
(Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Трипръст брегобегач
(Calidris alba), Малък брегобегач (Calidirs minuta), Кривоклюн брегобегач (Calidirs
ferruginea), Тъмногръд брегобегач (Caldris alpina), Средна бекасина (Gallinago gallinago),
Голям свирец (Numenius arquata), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), Малък
зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia),
Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна
чайка (Larus ridibundus), Чайка буревестница (Lams canus), Жълтокрака чайка (Larus
cachinnans).
Цели за постигането за които е обявена ЗЗ BG0002022 „Язовир Розов кладенец“:
Съгласно заповед № РД-832 от 17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и
водите, (ДВ, бр. 108/2008). защитената зона се обявява с цел:
 опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т.2 от заповедта
видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно
състояние;
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възстановяване на местообитания на видове птици по т.2 от заповедта видове
птици, за които е необходимо подобряване на природозащитното им
състояние.

Режим на дейностите в Защитена зона ЗЗ BG0002022 „Язовир Розов кладенец“
за опазване на дивите птици:
В границите на защитената зона съгласно заповедта за обявяването ѝ се забранява:
 Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи
дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
 Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения;
 Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.
Проектът за ОУПО Гълъбово не предвижда дейности в противоречие с наложените
забрани относно ЗЗ BG0002022 „Язовир Розов кладенец“.
Резултати от полевите наблюдения в ЗЗ BG0002022 „Язовир Розов
кладенец“.
На територията на община Гълъбово, в т.ч. ЗЗ BG0002022 „Язовир Розов кладенец“
са извършвани наблюдения няколкократно, послените от които на 7 и 8 декември 2018
г. Предишни наблюдения от автора на тази част на ДОСВ (като респондент на зоната) са
правени съвместно с Николай Колев от гр. Раднево на 12 декември 2016. И в двата случая
е правен обход около яз. Розов кладенец и са посетени прилежащите територии в които
проектът за ОУП на Община Гълъбово има предвиждания. Допълнително са правени
редовни наблюдения в защитената зона в периода от 1 януари 2017 до 17 ноември 2018г от
Николай Колев. Всички данни за установените птици са обработени в екселска таблица и
обобщено са представени в ДОСВ.
Таблица 2.6.2.4-1: Обобщени стойности на наблюдаваните птици в района на
Натура 2000 зоната „Розов Кладенец“ в периода декември 2016 – декември 2018 г.
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР:

12.XII.16
а

01.1.201717.11.2018 б

7-8.XII.18
в

1

Черногуш гмуркач (Gavia arctica)

2

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus)

8

123

28

3

Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus)

20

20

40

4

Голям воден бик (Botaurus stellaris)

1

5

Малък воден бик (Ixobrychus minutus)

1

6

Гривеста чапла (Ardeola ralloides)

2

7

Малка бяла чапла (Egretta garzetta)

15

8

Голяма бяла чапла (Egretta alba)

9

Червена чапла (Ardea purpurea)

1

10

Бял щъркел (Ciconia ciconia)

23

11

Блестящ ибис (Plegadis falcinellus)

2

12

Лопатарка (Platalea leucorodia)

4

13

Поен лебед (Cygnus cygnus)

44

14

Белоока потапница (Aythya nyroca)

1

30

15

Малък нирец (Mergus albellus)

1

15

1

10

20

48

3
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17

Тръноопашата потапница (Oxyura
leucocephala)
Червеногуша гъска (Branta ruficollis)

18

Червен ангъч (Tadorna ferruginea)

2

19

Орел рибар (Pandion haliaetus)

1

20

Черна каня (Milvus migrans)

1

21

Мoрски орел (Haliaeetus albicilla)

1

22

Орел змияр (Circaetus gallicus)

1

23

Тръстиков блатар (Circus aeruginosus)

24

Полски блатар (Circus cyaneus)

1

25

Малък креслив орел (Aquila pomarina)

1

26

Kокилобегач (Himantopus himantopus)

30

27

Бойник (Philomachus pugnax)

15

28

Малък горски водобегач (Tringa glareola)

15

29

Речна рибарка (Sterna hirundo)

5

30

Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus)

50

31

Земеродно рибарче (Alcedo atthis)
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos
syriacus)
Червеногърба сврачка (Lanius collurio)

16

32
33

8

5
1

2

5

2

3

2

3

2

1

1

1

Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР:
1

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis)

80

150

10

2

Голям гмурец (Podiceps cristatus)

10

200

200

3

Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis)

50

50

4

Голям корморан (Phalacrocorax carbo)

200

1000

1360

5

Сива чапла (Ardea cinerea)

10

50

42

6

Ням лебед (Cygnus olor)

2

90

7

Голяма белочела гъска (Anser albifrons)

8

Сива гъска (Anser anser)

9

Бял ангъч (Tadorna tadorna)

1

70

10

Фиш (Anas penelope)

8

10

11

Сива патица (Anas strepera)

3

20

12

Зимно бърне (Anas crecca)

300

100

104

13

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos)

2000

2500

1800

14

Шилоопашата патица (Anas acuta)

50

15

Лятно бърне (Anas querquedula)

35

16

Клопач (Anas clypeata)

17

Червеноклюна потапница (Netta rufina)

18

Кафявоглава потапница (Aythya ferina)

900

300

30

19

Kачулата потапница (Aythya fuligula)

100

100

14

20

Звънарка (Bucephala clangula)

4

5

21

Малък ястреб (Accipiter nisus)

1

22

Зеленоножка (Gallinula chloropus)

4

200
1

40

67

50
1

1
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23

Лиска (Fulica atra)

24

Речен дъждосвирец (Charadrius dubius)

7

25

Обикновена калугерица (Vanellus vanellus)

3

26

Малък брегобегач (Calidirs minuta)

6

27

Tъмногръд брегобегач (Caldris alpina)

15

28

Средна бекасина (Gallinago gallinago)

3

29

Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia)

7

30

Голям горски водобегач (Tringa ochropus)

10

31

Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos)

12

32

Речна чайка (Larus ridibundus)

33

Чайка буревестница (Larus canus)

34

Жълтокрака чайка (Larus michahellis )
Обща численост

500

400

200

1

2

550

200

2

2

50

300

100

4312

6691

4257

26

67

23

Общо брой видове

*Забележка: Видовете и стойностите в колона „б“ са предоставени от Николай
Колев и са максималните установени при наблюденията му в посочения период.
Данните от таблицата показват, че от включените в Заповедта за обявяване на ЗЗ
през последните 3 години са установени общо 67 вида, включително и тези за които в
стандартния формуляр не е посочена числеността им. За тези видове са посочени
максималните стойности на тяхната численост. Наблюденията са извършени основно през
зимния период, когато се наблюдават най-големите концентрации на водолюбивите птици
във водоемите. Най-вероятно за това и поради обективната им рядкост, не са наблюдавани
от включени в стандартния формуляр следните 20 вида, както и други нови, посочени подолу в двете таблици. Дани за численостите на зимуващите в периода 1977 - 2001 г се
посочват и от Michev, Profirov (2003).
При наблюденията на поведението на птиците не баха регистрирани промени в
поведението показващи безпокойство от движението на транспортни средства или
разхождащи се по крайбрежната част хора или риболовци, дори и тези, стоящи на бетонния
парапет на язовирната стена. Промяна на поведението, промяна на местоположението и
посоката на полета, които могат да бъдат приети като някаква степен на безпокойство бяха
регистрирани единствено при движение на катери за поддръжка на електропреносната
система. Подобна картина се наблюдава в много европейски градове, при такъв тип
изкуствено създадени водни екосистеми.
Таблица 2.6.2.4-2: Видове предмет на опазване, които не са наблюдавани през
последните три години
1

Нощна чапла (Nycticorax nycticorax)

2

Черен щъркел (Ciconia nigra)

3

Tундров лебед (Cygnus columbianus bewickii)

4

Осояд (Pernis apivorus)

5

Ливаден блатар (Circus pygargus)

6

Голям креслив орел (Aquila clanga)

7

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)

8

Белошипа ветрушка (Falco naumanni)

9

Вечерна ветрушка (Falco vespertinus)
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10

Сoкол скитник (Falco peregrinus)

11

Ливаден дърдавец (Crex crex)

12

Кoзодой (Caprimulgus europaeus)

13

Синявица (Coracias garrulus)

14

Полска бъбрица (Anthus campestris)

15

Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena)

16

Tрипръст брегобегач (Calidris alba)

17

Kривоклюн брегобегач (Calidirs ferruginea)

18

Голям свирец (Numenius arquata)

19

Малък червеноног водобегач (Tringa totanus)

20

Малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis)

По-голяма част от тези видове се срещат по време на миграцията им в страната, а за
територията на Защитената зона са посочени с единични екземпляри. От друга страна те не
гнездят в зоната, а някои от тях и на територията на страната като цяло. Тъй като няма
предвиждания във водни площи, мочурища и реки за зоната (водното течение и бреговете),
реализацията на плана не засяга хранителни местообитания на тези видове. С изключение
на фактора безпокойство не се очакват други негативни влияния в резултат прилагане на
плана. Възможни въздействия върху вида – Безпокойство. Степен на въздействие: нулево
до незначително. Предвид горното за по-голяма част от тях не е направена индивидуална
оценка.
Като нови за зоната са установени по време на наблюденията следните видове
посочени в Таблица 2.6.2.4-3
Таблица 2.6.2.4-3: Установени по време на наблюденията нови за зоната видове
Нови видове по Директивата за птиците
Червеногуш гмуркач (Gavia stellata)

1

Ушат гмурец (Podiceps auritus)

1

Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus)

7

Стридояд (Haematopus ostralegus)

1

12.5.2018

Саблеклюн (Recurvirostra avosetta)

8

08.11.2018

12.12.2016

2.7. Ландшафт
Елементи на ландшафта, за които се предвиждат мерки за опазване съгласно
чл. 30, ал2 от ЗБР:
Ландшафтите представляват относително еднородни териториални съчетания
(комплекси) от взаимно свързани компоненти на околната среда (скали, релеф, климат,
води, почви, растителност и животински свят). Под влияние на човешката дейност в тях
присъстват и антропогенни елементи. Елементите на ландшафта, въз основа на своята
линейна и непрекъсната структура или свързваща функция могат да бъдат значими за
миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителните,
животинските популации и видове. Елементите на ландшафта за които се изисква
разработването на мерки за опазване съгласно чл. 30, ал. 3 от ЗБР са:
 Реки и техните брегове и оводнени стари речни корита.
 Естествени блата, езера, преоовлажнени ливади и други влажни зони.
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Пещери, скални венци, стени и дюни.
Седловини и други естествени територии, свързващи отделни планински
масиви.
Полски синури, полезащитни пояси, ливади и пасища.
Заливни тераси и крайречна растителност.
Гори разположени до 500м надморска височина.

Развитието на въгледобивната и енергийната промишленост се отразява
неблагоприятно върху състоянието на ландшафта. . Откритият способ при добива на
чвъглища в района определя и големия относителен дял на териториите, използвани за
добив на полезни изкопаеми. Те възлизат на 614,9 хектара, което представлява 17,6% от
общата площ на общината.
Ежегодно от разкриването на нови въглещни пластове, ж.п. линии, пътища и др. от
селскостопанския поземлен фонд се отнемат значителни площи, като за селскостопанско
ползване чрез рекултивация се връщат много по-малко площи и то с качество, което не
задоволява изискванията за производство на високодобивни култури върху тях.
Общата площ на засегнатите от енергетиката и въгледобива земи е над 130 000 дка.
Чрез рекултивация са върнати много по-малко площи и то с незадоволителни качества.
Темповете на рекултивация са бавни и не се предвижда рязка промяна в това отношение.
Проблемът с възстановяването на нарушените терени е бил и продължава да бъде
един от основните проблеми в община Гълъбово. Нарушени са терени пряко от добивните
работи, от сгуроотвали, кариери, строителни площадки, водоеми, пътища, ж.п.линии.
Релефът има специфичен техногенен характер с оформени негативни и позитивни форми.
Отработените котловини се запълват от вътрешни насипища. Хоризонталните части на
насипищата представляват заравнени площи с наклон около 30. Естествено получените
наклони при насипването са разнообразни и варират от 120 до 300. Характерно е
получаването на пропадания поради неравномерно насипване на горното стъпало, поради
уплътняване от булдозери, автотранспорта и др. Като последица по-късно тези участъци се
преовлажняват.
В резултат на продължаващата десетилетия индустриална дейност, ландшафта в
големи части от територията на община Гълъбово е променен. Извършването на изкопни и
насипни работи на големи площи от порядъка на десетки хиляди декари, значително са
променили водосборните области на реките Соколица и Овчарица, като в тях са
ориентирани допълнителни количества води от валежите. Допълнителните изкуствено
ориентирани количества води могат да бъдат овладяни само с надграждане на дигите по
реките Соколица и Сазлийка и изграждане на два хидрозащитни канала в района на с.
Обручище.
Отлагането на сгуропепелина и наноси в реките е друг проблем за решаване пред
местната власт, който променя дръстично ландшафта. Сгуроотвалите на електроцентралите
са депа, където се съхранява сгуропепелината (отпадъчният продукт на тяхната работа) и
при аварии на съоръженията големи количества сгуропепелина се оттича в реките, като найдрастично е затлачена с наноси река Соколица. Отлагането на тези наноси по коритото
повишава постоянно нивото на дъното и е една от основните причини тя все по-често да
излиза от коритото си. Отводнителните дейности в мините също способстват за отлагането
на наноси по реките, което създава проблеми в селата Искрица, Медникарово и Обручище.
Правени са неколкократни почиствания, но те са частични и отлагането на наноси
продължава.
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2.8. Минералното разнообразие
Палеогеографското развитие на територията на общината предопределя и наличието
на полезни изкопаеми. Основният минерално-суровинен ресурс, с който разполага община
Гълъбово, са лигнитните въглища. Лигнитните въглища са в основата на водещите
икономически отрасли в общината – въгледобив и електропроизводство. Те са част от
Източно-маришкия каменно-въглен басейн (площ около 200 кв.км; около 2,6 млрд. т,
разположени в пласт с дебелина 30 м; представляващи 57% от въглищните запаси на
България), разположен на териториите на общини Гълъбово и Раднево. Въглищните
пластове са в три продуктивни хоризонта и са плитко разположени. Добиват се по открит
способ, което е и основната причина териториите за добив на полезни изкопаеми да заемат
17,6 % от общата площ на община Гълъбово.
2.9. Фактори, които замърсяват или увреждат околната среда
Съгласно чл. 5 от ЗООС факторите, които замърсяват или увреждат околната среда,
могат да бъдат: естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове отпадъци
и техните местонахождения; рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации,
както и някои генетично модифицирани организми.
2.9.1. Отпадъци
Община Гълъбово работи за решаване на проблемите, свързани с опазването на
околната среда на територията си в т.ч. управлението на генерираните битови
отпадъци.Изградена е претоварна станция за битови отпадъци.Това е първият изграден
обект от Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Цялата
система се състои от Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора.
Претоварната станция за битови отпадъци в Гълъбово се намира на 2 км
североизточно от града /посока Раднево/. Тя е проектирана да обработва годишно над 5000
тона битови отпадъци на община Гълъбово. Там те се компресират в контейнери, които със
специализиран автотранспорт (закупен по проекта) ще бъдат извозвани до РЦУО-Стара
Загора. Изградени са: площадка на претоварна станция с рампа, отредено е място за
шредиране и временно съхранение на едрогабаритни и зелени отпадъци, компактираща
инсталация, кантар, трафопост, офиси. Специално за обекта са изградени още над 1 км
довеждащ път, над 2 км подземен кабелен електропровод 20 kV, водопровод - 2 км.
Разполага със собствена локална пречиствателна станция за нуждите на обекта. Претоварна
станция за битови отпадъци Гълъбово, е част от Договор No DIR 5112122-С007
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”,
финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.“. Бенефициент по проекта е Община
Стара Загора с партньори всички 11 общини от областта и Община Твърдица от област
Сливен. Стойността на целия проект е 52 017 747,21 лв;
Наличието на модерна инфраструктура е ключова предпоставка за управление на
отпадъците в общината, съобразно съвременните изисквания.
Основните изводи от анализа на инфраструктурата за управление на отпадъците са
следните:
 През последните години община Гълъбово изпълнява последователна и
дългосрочна политика за развитие на инфраструктурата за управление на
отпадъците, като участва в изграждане на Регионалната система за
управление на отпадъците в регион Стара Загора. Третирането на битовите
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отпадъци генерирани в община Гълъбово, ще се осъществява чрез регионален
принцип на РЦУО –Ст. Загора;
С въвеждане на РСУО през 2016г., общината е обезпечена със съвременна
инфраструктура за управление на битови отпадъци, ЕГО, зелени отпадъци с
цел тяхното оползотворяване, рециклиране и екологосъобразно
обезвреждане;
С оглед изпълнение на изискванията на ЗУО за осигуряване на площадки, на
които населението на общината може да оставя разделно събраните опасни
отпадъци от бита, ЕГО, рециклируеми отпадъци, зелени и други разделно
събрани отпадъци, общината е обезпечена с такава съвременна
инфраструктура, като има изградена, пусната в експлоатация (ПС-Гълъбово с
ЦР) –за битови ЕГО, зелени отпадъци и за всички видове отпадъци, които не
могат да се депонират с битовите и не е осигурена определена система за
събиране;
На територията на общината понастоящем няма частни изкупвателни
пунктове за хартиени отпадъци, пластмаси и стъклени отпадъци от опаковки.
Съществуват пунктове за изкупуване на метали, експлоатиран от частнотърговско дружество;
На територията на община Гълъбово понастоящемне се извършва разделно
събиране на ИУЕЕО, ИУГ, НУБА, отработени масла;
Общината е обезпечена относно извършване на дейността по сметосъбиране
и сметоизвозване на смесени битови отпадъци, като разполага с
необходимите съдове за събиране на смесени битовиотпадъци, които са
разнообразни по вид, обем и материали и сметоизвозваща техника така, че е
обхванато 100% от населението и е осигурена необходимата честота на
извозване, с която не се допуска препълване на контейнерите;
Общината не е обезпечена на 100% със съдове и транспортна техника за
разделното събиране на отпадъци от опаковки (няма действащ договор с
организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки);
На територията на община Гълъбово понастоящем няма съдове за разделно
събиране на биоотпадъци (хранителни и кухненски) и зелени отпадъци от
паркове и градини;
Населените места в община Гълъбово, попадат в категориите „Райони „Тип
„Б“ и „Райони „Тип В“ -т.е. с между 3 000 и 25 000 жители и под 3 000 жители
(съгласно „Националният стратегически план за поетапно намаляване на
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране
(2010-2020)“;
Понастоящем на отредена площадка на старото общинско депо се депонират
производствени отпадъци и биоразградими отпадъци;
На територията на община Гълъбово понастоящем няма отделни съдове за
събиране на пепел и сгурия през отоплителния сезон;
На територията на община Гълъбово понастоящем не се извършва разделно
събиране на опасни отпадъци от домакинства;
Понастоящем общината изпълнява задължението си за управление на
строителните отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата, като тези
отпадъци се оползотворяват за запръстяване на старото общинско депо;
След закриване на старото общинско депо е необходимо, община Гълъбово
организира създаването на площадка за временно съхранение на
строителните отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата и
Страница 201 от 276

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план/програма: ПРОЕКТ за

отпадъците от строителни и разрушителни дейности, на които общината е
Възложител;
2.9.2. Акустична обстановка
Съгласно Закона за защита на шума в околната среда, РИОСВ Стара Загора
контролира промишлени обекти, източници на шум в околната среда, с цел спазване на
граничните стойности за нива на шум в съответните зони и територии, както и в найблизките места за въздействие. За територията на община Гълъбово основен източник на
шумово замърсяване е големия транспортен поток, преминаващ през града, както и
промишлените предприятия. Основни промишлени източници на шум, които могат да
създадат наднормени шумови нива са: „Брикел” ЕАД гр. Гълъбово, „Контур Глобал Марица
Изтак 3” АД, с. Медникарово, Рудник „Трояново 3”, с. Медникарово. Източници на шум в
топлоенергетиката и брикетопроизводството са товарните машини, транспортьорните
ленти, различните помпи, електромотори, вентилатори, транспортни средства, котлите,
турбините и пресите в основното производство, както и струговете, шмиргелите,
шлайфмашините и дървообработващите машини в спомагателните цехове и работилници.
Друг локален източник на шум е изграденият електропровод „Соколец“ с мощност 400kv,
намиращ се до обходния път на града, който нарушава спокойствието на разположените в
близост домове.
Към настоящия момент община Гълъбово няма изготвена стратегия за ограничаване
на шума, въпреки наблюдаваните проблеми свързани с акустичната обстановка.
Няма извършвани замервания за наднормено излъчване на шум в околната среда.
2.9.3. Радиация
Националната система за следене на йонизиращите лъчения има мониторингови
пунктове в цялата страна. Данните от представителните точки във всеки град се обобщават
ежегодно. Основните цели, които по същество са водещи в действията на общините по
проблема са:
Да се сведе облъчването на населението до възможния минимум, на базата на единна
стратегия и политика за радиационна защита;
Да се насърчи участието на обществеността при обсъждането и вземането на
решения по екологични въпроси, свързани с опасността от облъчване с йонизиращи
лъчения.
На територията на община Гълъбово няма участъци засегнати и контраминирани
като резултат от дейностите на бившия уранодобив. По данни на отдел „Гражданска
защита” при общината от направените измервания в гр. Гълъбово измерения радиационен
фон варира в границите от 0,132 – 0,166 мSv/ч.
Водещо значение по проблема за характеристика на радиационния фон на
територията на общината имат съществуващите находища на млади лигнитни въглища и
открития способ на въгледобива, брикетната фабрика „Брикел” ЕАД, както и
електропроизводството в ЕК „Марица Изток 3”. Известно е, че в залежите от лигнитни
въглища се натрупват естествени радионуклиди. Правените през годините измервания на
еквивалентната доза радиация в басейна „Марица Изток“ показват стойности между 0,140,18 мSv/ч. и не дават основание да се определя като повишен радиационен фон за района.
С оглед изясняване на степента на риска от замърсяване в резултат от
производствената дейност на „Брикел“ ЕАД и ЕК „Марица Изток 3“ периодично се
анализират пепелни проби от електрофилтрите. Резултатите от направените анализи
показват, че специфичната радиоактивност на естествените радионуклиди (основно УранСтраница 202 от 276
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238 и Радий-226) варира в диапазона от 156-170 Бекерела/кг, което дава основание
хвостохранилището да се определи като потенциален източник на повишена
радиоактивност, но без особен риск за здравето на хората.
Най-общо казано радиационният гама фон в региона на общината се обуславя от
типоморфни и климатогенни условия на района, както и от антропогенното въздействие на
околната среда. На територията на община Гълъбово няма участъци засегнати и
компроментирани от дейността на бившия уранодобив. За всички радиоактивни източници
имат необходимите разрешения от Инспекцията за безопасно използване на атомната
енергия (ИБИЕАЕ) за съхранение и работа с тях.
Глобална хоризонтална слънчева радиация

Източник: СоларГис
2.9.4. Рискове от природни бедствия и аварии
Бедствията, авариите и катастрофите са непрекъсната потенциална заплаха за
живота и здравето на хората. При своето проявление те вземат човешки жертви, разрушават
населени места или комуникациите в тях, замърсяват околната среда и нанасят огромни
щети на националното стопанство.
Характерни за общината природни бедствия и аварии са: земетресенията,
наводненията, снегонавявания, обледеняване, свлачища, пожари. По нагоре в ДЕО са
описани рисковите територии по отношение на заливане на терени и материални активи.
2.9.5. Културно-историческо наследство
Географските характеристики на територията на община Гълъбово, разположена в
югоизточната част на Горнотракийската низина, са предпоставката за заселване на
различни цивилизации по територията още от Древността и за пространственото развитие
на селищната структура в миналото и настоящето. В тази връзка, културното наследство в
района е резултат от дългогодишното напластяване на отминали цивилизации и епохи,
които носят специфична памет и идентичност на мястото.
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Националната концепция за пространствено развитие на Република България
представя културните коридори и прави оценка за степента на значимост на културното
напластяване, като община Гълъбово е представена с ниска степен – наличие на един слабо
изразен културен пласт или липсващ такъв.

Източник: Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025
Основните насоки в опазването на културните ценности в цялото им времево и
видово многообразие са свързани със съхраняване на техните уникални характеристики,
чрез консервация и активно опазване, публична загриженост и адаптация в най-широк
смисъл, запазване и развиване на духа на мястото /genius loci/ и на пространствената
идентичност и развитие на потенциала им за стимулиране на икономическия растеж.
Община Гълъбово се намира на територията на Тракийската низина, където
обществен живот се е зародил още през VI хилядолетие преди новата ера. В землището на
община Гълъбово са открити останки от поселище, което е съществувало през каменномедната епоха. Селищната могила „Хисарлъка“ е разположена на 1 км от град Гълъбово. Тя
е била обитавана до средата на II хил. пр. Хр. и според учени е използвана като едно от
важните крепостни съоръжения в района.
На територията на общината са открити доказателства за активен стопански живот
през бронзовата епоха. Тук са открити множество жилища, глинени и керамични съдове, от
които се съди за трудова дейност, свързана със земеделие. В местностите Кошар дере,
Беловините и Корийката са открити останки от тракийски селища. Най-много тракийски
могили в община Гълъбово – 23 на брой, са открити в района на село Мъдрец. Край село
Главан, върху билото на един от северните ридове на Сакар планина се намират останки от
крепостта Балзена, която е била важен отбранителен център през ранновизантийския
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период и средновековието. В научната литература крепостта е известна като „Калето“ или
„Градището“.
Запазени паметници от тракийско време са и надгробните могили. Край Гълъбово
това са: Малова чука, Лесова чука, Лиска могила, Малката могила, Балабанджиевата могила
и др. Има основание да се смята, че село Медникарово е основано върху заварени тракийски
селища, тъй като в близост до него има няколко могили – „Рощук“, „Рошава Драгана“ и др.
От периода на римската цивилизация пък са известни няколко стари пътища. По
течението на река Сазлийка например минава древният път от Нове (Свищов) през Августа
Траяна (Стара Загора) до Константинопол. Освен това тук се срещат и останки от друг
римски път, свързвал някога Стара Загора с Одрин.
Колективът разработил Общият устройствен план на община Гълъбово подробно е
анализирал даденостите на културно-историческото наследство на района, на
археологическото наследство, на Нематериалното културно наследство в общината е
представено от народните традиции и културните обичаи.
Освен това, направен е сериозен Анализ и диагноза на състоянието на НКН в
територията. Проблемни зони.
Анализът е базиран на критериите значимост, физическо състояние, застрашеност и
близост със зони с активни процеси на урбанизация, неприлагани законовите задължения,
обезлюдяване и липса на финансов ресурс.
В проблематиката на ОУПО се разглежда начинът на взаимодействие на така
изявените тематични зони със тяхната историческа стратификация по отношение на
съвременната селищна мрежа и прогнозното функционално зониране на територията на
общината.
НКЦ се разглеждат не като единични или групи обекти, а като зони, в които
съвременните функции получават определена специфика и възможности за обогатяване в
сферата на културния и познавателния туризъм.
Недвижимите културни ценности на територията на община Гълъбово
(археологически и архитектурно-строителни) са анализирани на първо място според
тяхното местоположение спрямо съвременната селищна мрежа и по отношение на начина
на взаимодействие с прогнозното функционално зониране на териториите на общината.
Именно тяхното местоположение по отношение на съвременните урбанизирани
среди и съвременния начин на ползване на извънселищните територии (земеделски и
горски)се оказва от решаващо значение за тяхното физическо състояние и застрашеност.
НКЦ във всичките им видове и категории особено в извънселищните територии са
неделими от специфичната природна среда и тази уникална характеристика предполага
целенасочена интеграция на обектите и дейностите по опазване и социализация на
историческото и природно наследство.
Физическо състояние и застрашеност на обектите, във връзка с тяхното
местоположение в територията.
Анализираните източници на информация не дават конкретни сведения и оценки за
физическото състояние на недвижимото културно-историческо наследство в територията.
Археологическите и архитектурно-историческите НКЦ могат да се разглеждат в
няколко основни групи:
 археологически находки, идентифицирани обекти и археологически
недвижими културни ценности в извън селищна среда. Тези обекти, поради
тяхното местоположение - в отдалечени и трудно достъпни местности, без
директен достъп (дори и по черен път), са относително запазени, в рамките на
тяхната естествена природна среда, често пъти в близост или в съчетание със
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защитени местности (по ЗЗТ) или природни забележителности. Най-често са
видими или частично видими на терен.
археологически находки, обекти и археологически паметници на културата
на територията на съвременните населени места.
археологически находки, обекти и археологически паметници на културата в
извънселищна среда в процес на активна урбанизация. Тези територии се
определят като проблемни зони. В тях археологическите обекти в най-голяма
степен са застрашени от неправомерно заличаване и разрушаване.
Архитектурно-строителните НКЦ разположени в съвременните села в
общината са със статут „декларирани” и „обявени” , а има и много обекти с
качества на НКЦ, за които не са провеждани процедури по деклариране.
Някои от тях, особено в селата, към днешна дата са изчезнали. Предимно това
са жилищни сгради от типологията. Определено този тип НКЦ са застрашени
от изчезване на територията на Община Гълъбово . Относително съхранени в
селата са жилищните сгради, църквите, строени от средата на 19 в. до
началото на 20-ти веки.

По състояние на информацията и документацията за обектите.
Наличните опорни данни за недвижимото материално и природно наследство,
следва да се преразгледат с цел създаване на актуална база данни.
Археологическите обекти и находки в извънселищна среда са локализирани
приблизително по описание. Данните за тях се свеждат до наименование и приблизително
датиране. Липсва картиране, архитектурно и геодезическо заснемане. Не са придружени със
снимков материал.
Архитектурно-строителните НКЦ разположени в съвременните селища не са
декларирани и сигнирани в кадастралните карти/планове. Липсва архитектурно заснемане
и снимков материал дори на характерни типологични образци. Съществува опасност от
заличаване на тези типологии.
Обобщена оценка (диагноза) на състоянието на подсистема НКН.
 ниска степен на проученост и документиране на археологическите и
архитектурно-строителните обекти в територията;
 ниска степен на социализация, или липса на социализация на по-голяма част
от обектите на Наследството;
 липса на актуализиран статут и териториално и обектно насочени норми и
режими за опазване на голяма част от недвижимите културни ценности;
 липса на достатъчно конкретни намерения в приетите вече документи на
местната власт, по отношение социализацията на обектите на наследството,
които имат само режим на регистрация като археологически. Не е създаден
План за опазване и управление на НКЦ, има Програма за развитие на туризма
. Единствения стратегически документ, който сезира НКЦ е Общински План
за развитие (2014-2020 г). Община Гълъбово. Липсват междуобщински
проекти, с общините извън границите на областта, макар тези съвременни
административни граници да са относителни спрямо историческите факти и
връзки, и разпространение на еднакви и близки артефакти, които са
подходящи за изработване на нови тематични маршрути.
 лошо физическо състояние на обектите, част от които са застрашени от
обезличаване и разрушаване;
 затруднена или липса на физическа достъпност до голяма част от тях;
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ниска или липса на популяризация на обектите сред населението и туристите;
липса на единна информационна система за НКЦ;
липса на информираност на обитателите /собствениците на НКЦ за
изискванията за опазването им, ниска мотивация на управлението на
общината и липса на управленски механизми за финансиране на дейности за
експониране и експлоатация и адаптация на обектите.

Систематизиране на съществуващите нормативни документи и конкретни
изисквания за опазване на НКЦ.
Систематизиране на съществуващите нормативни документи и конкретни
изисквания за опазването на НКЦ. Правна и Нормативна база при реализация дейностите
по ОУП в сферата на наследството: Според международните и европейските ангажименти
на Република Българя, за територията на страната, респ. за община Гълъбово са в сила:
 Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство, обн.
Дв, бр. 44 от 27.05.2005 г.
 Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа (ратифицирана
с решение на Великото народно събрание от 25 януари 1991 г, ДВ, бр. 13 от
1991 г в сила от 1 май 1991 г), обн. ДВ. Бр. 42 от 28 май 1991 г.
 Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство, Обн. ДВ,
бр. 70 от 10 август 2004 г.
 Европейска конвенция за ландшафта, обн. дв. Бр. 22 от 15 март 2005г.
 Конвенция за опазване на подводното културно наследство, обн. ДВ, 06
октомври 1987г.
 Национална нормативна система ЗНКЦМ и от 10.04.2009 г. - ЗКН, ЗУТ, ЗЗТ
и съответните подзаконови актове, Концепция за Културния туризъм на МК
и др.;
 Специализирани, териториално насочени нормативни документи и решения ;
 Писма, Заповеди , Протоколи и Решения на МК с придружаващите ги схеми.
За територията на община Гълъбово освен общата законова база за страната
(ЗКПЦМ до 10.04.2009 г и ЗКН от 10.04.2009) не действат изискванията на конкретни
териториално насочени поднормативни актове.
За съществуващите недвижими културни ценности (НКЦ) на територията на община
Гълъбово не са издавани във времето различни нормативни, поднормативни и
административни актове, с изключение на Заповеди за определяне на граници и режими,
които формират специфична териториално-устройствена защита на обекти недвижими
културни ценности.
Статут на недвижимите културни ценности
Съгласно чл. 46 от ЗКН, според принадлежността им към определен исторически
период недвижимите културни ценности са:
 Праисторически;
 Антични;
 Средновековни;
 Възрожденски;
 От ново и най-ново време.
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На територията на община Гълъбово са идентифицирани недвижими културни
ценности от праисторическия период, античността и средновековието. Според научната и
културната област, към която се отнасят, недвижимите културни ценности са:
 археологически: материални следи за човешка дейност, неделими от средата,
в която са създадени, които се идентифицират чрез археологически
изследвания;
 исторически: сгради, съоръжения, други структури и паметни места, свързани
със забележителни исторически събития и личности;
 архитектурно-строителни: сгради, съоръжения, конструкции, части или
съчетания от тях, които имат историческа, естетическа, техническа,
културно- и производствено-техническа, пространствена и функционална
стойност;
За територии с концентрация на НКЦ и природни и ландшафтни забележителности
се провеждат необходимите проучвания и културни политики по обособяване на културни
маршрути, като съвкупност от историческо трасе на традиционен път с включените към
него обекти на недвижимото културно наследство и ландшафти.
Според пространствената структура и териториалния обхват недвижимите културни
ценности на територията на община Гълъбово са установени: единични НКЦ;
Съгласно чл. 50 ал.1 от ЗКН недвижимите културни ценности според културната и
научната стойност и обществената значимост на територията на общината се включват в
следните категории:
 "национално значение" - археологическите резервати, както и други културни
ценности с изключителна стойност за културата и историята на страната;
 "местно значение" - свързаните с културата и историята на населени места,
общини или области;
 "ансамблово значение" - поддържащите пространствената характеристика и
архитектурната типология на груповата ценност, към която принадлежат;
 "за сведение" - самостоятелни обекти с ниска индивидуална стойност носители на информация за научната и културната област, към която се
отнасят.
Съгласно регистрите на НИНКН на територията на общината са изброени следните
НКЦ:




археологически недвижими културни ценности;
архитектурно-строителни НКЦ;
исторически ПК.

Режими на опазване на НКЦ
С режима за опазване на недвижимата културна ценност се посочват териториалният
обхват и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност и нейната среда.
Териториалният обхват се определя от границите на недвижимата културна ценност
и на охранителната й зона.
До изготвянето на граници и режими на археологическите НКЦ важат изискванията
на чл. 79, ал. 4 от ЗКН , когато единична културна ценност няма определен териториален
обхват в акта за деклариране или за предоставяне на статут, за нейни граници се смятат
границите на имота, за охранителна зона - територията, обхващаща непосредствено
съседните имоти, а при улици до 14 метра - и срещулежащите през улицата имоти, както и
уличното пространство между тях.
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Единичните недвижими културни ценности с техните граници и охранителни зони
формират защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство, които се
отразяват в кадастралните карти съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър и в
общите и подробните устройствени планове съгласно Закона за устройство на територията.
До тяхното изработване местната власт, собствениците на имоти и инвеститорите
във всички зони с особена устройствена защита, сигнирани в проекта за ОУПО Гълъбово
(М 1:25000) следва да спазват режимите на ползване, описани в административните актове
(Протоколи) за констатиране на съответната НКЦ, местност с НКЦ, или Зона, приложени
към настоящата документация, за които има такива.
За археологическите паметници - според Протоколите на комисиите към МК.
1. Със Заповед № РД-9Р-39/21.11.2016г. на Министъра на културата са определени
режимите на опазване на обект „Селищна могила Гълъбово“, м. „Ьсара“, с.
Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, с класификация на
археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“.
Всички намеси в територията на недвижимата културна ценност се съгласуват с
Министерството на културата по реда на чл. 83 и чл. 84 от ЗКН.
2. С Протокол от 10.06.1998г. на Междуведомствена комисия са определени
граници, охранителни зони и режими на ползване на територията на
археологически паметници – селищни могили „Гуджова“ и „Клиселика“, при с.
Мъдрец, община Гълъбово, обявени за НКЦ с категория „национално значение“,
с РМС № 1711/ 1962г.
Към ОУПО остава в сила задължителното изискване за съгласуване на обекти НКЦ
и техните охранителни зони на всяка инвестиционна намеса по реда на чл. 80 и чл. 84 от
ЗКН с /МК след становище на НИНКН/.
Развитието на туризма в бъдеще, правят неотложна необходимостта от изработване
на специфични правила за опазване на природните и културни ценности, на проектираната
територия. До приемането на СПН към ОУП, остава в сила задължителното изискване за
съгласуване на всяка инвестиционна намеса с МК (респ. становище от НИНКН).
Концепция и прогноза за развитие на системата на НЕДВИЖИМОТО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Общият устройствен план на община Гълъбово разглежда обектите на недвижимото
културно наследство в пълния им обхват, като не включва устройствени предвиждания,
застрашаващи тяхната цялост и физическо опазване. ПЛАНЪТ създава устройствени
условия за опазване на недвижимите културни ценности и тяхната среда и за реализация на
социално-икономическия им потенциал като ресурс на туризма и достояние на населението.
2.10. Здравно състояние на населението на Община Гълъбово
Системата на здравно обслужване на населението в община Гълъбово е добре
организирана и в значителна степен, но има нужда от допълнително кадрово и материално
обезпечаване. Нейната структура включва Многопрофилна болница за активно лечение
(МБАЛ) гр. Гълъбово, „Медицински център 1” ЕООД гт. Гълъбово, Център за спешна
медицинска помощ – филиал Гълъбово, стоматологично обслужване, обслужване по
лекарски практики, аптеки и училищно здравеопазване.
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Многопрофилната болница за активно лечение /МБАЛ/ гр. Гълъбово осигурява
болнична помощ на населението от Общината и от съседни общини. В болницата
функционират следните отделения:
 Вътрешно отделение
 Детско отделение
 Неврологично отделение
 Хирургично отделение
 Акушеро-гинекологично отделение
Също така Болницата разполага с рентгеново отделение и клинична лаборатория.
Сградата, в която се помещава болницата, отговаря функционално на изискванията
за болнично заведение. Легловият фонд на болницата е 80 места, което напълно задоволява
потребностите на общината. Проблем при болничната помощ е недостатъчната финансова
осигуреност. С всяка изминала година този проблем все повече се задълбочава и това се
явява причина за натрупаните неразплатени разходи в болничното заведение.
Апаратурата на здравното заведение също се нуждае от обновяване. По-голяма част
от апаратурата е от 90-те години, т.е. когато се откри болницата.
Що се отнася до сградния фонд, то същият се нуждае от текущ ремонт, необходимо
е да се търсят варианти за външно финансиране за саниране на сградата и подмяната на
дограмата, което ще доведе и до намаляване на разходите за отопление.
И не на последно място е проблема с медицинските кадри. С все по-високите
изисквания на НЗОК към броя и специалистите, с които трябва да разполага здравното
заведение, за да може да работи по точни определени клинични пътеки, общинската
болница беше затруднена в осигуряването на лекари по някои специалности.През
последните три години броят на персонала (лекари, мед. сестри, обслужващ персонал) е
сравнително постоянен. Наблюдава се тенденция на ориентиране на младите лекари към
областната болница и гр. Стара Загора. В момента в здравното заведение работят 30 лекари,
45 медицински сестри и 37 – обслужващ персонал.
„Медицински център 1” ЕООД гр. Гълъбово осъществява специализиране извън
болнична помощ. Разполага с 12 специализирани кабинета – вътрешни болести,
хирургичен, очен, акушеро-гинекологичен, УНГ, педиатричен, неврологичен и др.
Центърът е разположен в сградата на на болницата, което улеснява работата и на двете
здравни заведения. Персоналът в медицински център наброява 21 заети – лекари,
медицински сестри и обслужващ персонал, като от тях на трудов договор са 7, а останалите
са на граждански договор.
Освен медицински услуги на гражданите, медицинският център извършва и
профилактични прегледи на персонала на част от предприятията, които работят на
територията на Общината.
Броят на извършените първични, вторични и профилактични прегледи годишно е
около 12 000. Към медицинския център има обособен и стационар с 9 легла, предимно за
дневен стационар, който не функционира.
Първичната медицинска помощ се осъществява от 8 лекарски практики, от които 4
в град Гълъбово и 4 в селата на Общината. Проблем е навременното осигуряване на
медицинска помощ в селата. Лекарите от груповите практики са оборудвани с инструменти
и техника от Министерството на здравеопазването, но сградният фонд, в селата е в
незадоволително състояние.
Центърът за спешна медицинска помощ – филиал Гълъбово оказва спешна помощ
на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествие и по време на транспортиране
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на пострадали до евентуалната им хоспитализация. На центъра са представени помещения
от сградата на многопрофилна болница гр. Гълъбово, обособени по подходящ начин.
Като организация на работа на центъра за спешна помощ, едва ли това е най-добрата
и подходяща, но това не е в правомощията на местната власт, а централна държавна
политика.
Стоматологичното обслужване на населението от Общината се осъществява от 9
стоматолози, от които 7 със стоматологични кабинета в града и 2 в селата.
Стоматологичните кабинети е селата са в сгради на бившите селски здравни служби, но се
нуждаят от ремонт.
Училищното здравеопазване се осъществява от 7 бр. медицински персонал –
медицински сестри. В 4 от учебните заведения персоналът е на непълно работно време – 4
часа, тъй като е съобразен със стандарта за медицинско обслужване в здравен кабинет на
ученик или дете от детска градина.
Аптеки – 3 броя има само в град Гълъбово – общинския център. Това разбира се
затруднява много живеещите в селата и са принудени да пътуват до гр. Гълъбово или друго
населено място, в което има аптека, за да си осигуирят медикаменти.
В процеса на осъществяване на реформата в здравеопазването и разделянето на
медицинската помощ на първична и специализирана извънболнична и болнична помощ,
възникнаха някои проблеми във взаимодействието между тези звена, които все още не са
намерили най-вярното си решение.
Недобра колаборация между първична и специализирана извънболнична помощ,
спешна помощ и болнична помощ
Квалификацията най-вече на висшия медицински персонал – малък брой
постъпващи млади лекари, недостатъчен брой специализирани лекари и възникване на
вакуум за специалисти
Непрекъснато променящи се изисквания към работата на болниците и
финансирането им
Недофинансиране на дейността по клинични пътеки води до увеличаване на
задълженията на болниците
Реформата в здравеопазването постави нови завишени изисквания пред всички
работещи в системата. Развитите пазарни взаимоотношения в сферата на здравеопазването
са предзвикателство пред възможностите на лекари, стоматолози, фармацевти и всички
останали здравни професионалисти за новопоявилите се изисквания чрез научно
обосновани методи на планиране и управление на дейността им, както и чрез усилията на
всички институции, имащи отношение към здравеопазването – РЗОК, БЛС, РЦЗ. Всичко
това поставя пред гражданите на страната, респективно и на нашата Община
предизвикателства към промяна в наличие на мислене, промяна в подходите на
взаимоотношенията между тях, което трябва да доведе до значително подобряване на обема
и качеството на медицинските услуги, предлагани на населението и ще ни доближи до
медицинските стандарти за качество на медицинската помощ в Европейския съюз.
SWOT анализ – здравеопазване
Силни страни
Висок обхват на населението от
общопрактикуващи лекари
Добра връзка на МБАЛ Гълъбово и „Медицински
център 1” ЕООД гр. Гълъбово
Осигурена специализирана болнична помощ на
населението от Общината.

Слаби страни
Липса на съвременна медицинска апаратура
Недобре поддържана материална база
Проблемно ученическо здравеопазване
Затруднен достъп на пациенти от селата до
специализирана медицинска помощ
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Липса на профилактично стоматологично
обслужване на ученици
Неравномерно териториално разпределение на
лекарските практики
Заплахи

Възможности
Провеждане на политика за стимулиране на
инвестициите в здравеопазването
Участие в национални и международни програми
в областта на здравеопазването
Осигуряване на условия за работа на гостуващи
екипи от специалисти.

Влошени демографски показатели на населението
Несъвършенна нормативна база
Ограничени финансови ресурси
Голям брой здравно неосигурени лица, което
ограничава достъпа до медицинското обслужване
Здравето на населението се застрашава от болести,
тясно свързани с начина на живот
Недостатъци в системата на здравеопазване
Липса на достатъчни здравни кадри
Съществуването на общински болници в малки
общини

Изт.:Общински план за развитие 2014-2020г.
2.11. Състояние на материалните активи на територията на община Гълъбово
Електроснабдителна инфраструктура
Мотивите за възлагане на задачата са необходимостта от създаване на законовите
предпоставки за структуриране и преструктуриране на територията, определяне на
териториални приоритети за развитие, изискванията на ЗУТ за устойчива териториално –
устройствена основа за реализация на инвестиционните програми и намерения на
Общината и инвеститорите, които имат интереси свързани с територията й, както и за
цялостното подобряване на жизнената среда с опазване и развитие на природните дадености
и ресурси на територията.
Целите и приоритетите в развитието на Община Гълъбово, заложени в приетите и
действащи стратегически и планови документи налагат мобилизирането на целия местен
потенциал . Наред с това идват възможностите и задълженията за опазване на околната
среда, възможностите за развитие на туризма (с акцент на спортния и културно –
историческия туризъм), възможностите за ефективно използване на природните ресурси,
възможностите за задоволяване на нуждите на бизнеса и др.
Общият устройствен план на дадена община е стратегически документ от
регионално значение, а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни
предвиждания за развитие на територията на общината. Общия устройствен план се явява
ключов документ за постигане на устойчиво развитие на общината.
Енергийна инфраструктура
На територията на Община Гълъбово са изградени следните енергийни обекти:
1. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“
600-мегаватовата ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”, разположена в близост до град
Гълъбово в Южна България, произвежда електричество изцяло от местни лигнитни
въглища от Маришкия басейн. На стойност 1,3 милиарда евро централата е най-новото и
модерно съоръжение от своя клас в Югоизточна Европа и най-големият инвестиционен
проект в страната след началото на пазарните реформи от 1989 г. Централата осигурява
около 5 % от инсталираната енергийна мощност на страната, подпомага местната
икономика и създава над 300 работни места.
ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” влиза в експлоатация през юни 2011 г. Тя е базова
мощност, която осигурява надеждна енергия в съответствие с националните разпоредби,
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като съчетава върховите постижения на глобалните технологии и опит с местни суровини
и човешки ресурс.
Годишно ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” използва средно над 5 милиона тона лигнитни
въглища, което представлява между 23% и 27% от годишното производство на Мини
Марица Изток. Този дял също така представлява процентно броя на поддържаните от ТЕЦа работни места от общия щат на мините и другите доставчици на суровини в договорни
отношения с централата. Сумарно това са около 1 900 работни места, или 3% от хората,
заети в добивния сектор в цялата страна.
Като най-нова и модерна мощност от своя клас в Югоизточна Европа, ТЕЦ “ЕЙ И
ЕС Гълъбово” прилага в производствения си процес най-добрите световни технологии,
които гарантират оптималното управление на водите, качеството на въздуха и безопасното
съхранение на отпадъците, опазването на почвите и подземните води в пълно съответствие
с изискванията на директивите на Европейския съюз, Световната банка и националното
законодателство.
Отпадъците, генерирани при експлоатацията на ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” се
събират, съхраняват и третират в съответствие с европейските и български разпоредби и
разрешителни. Отпадъците, образувани в резултат на процесите на горене и сероочистване
са дънна пепел (шлака), пепелина и гипс. Те временно се съхраняват в затворени силози,
оборудвани с обезпрашителни системи. Депонират се на специално конструирано
съоръжение за депониране на отпадъци, разположено на 7 км от централата.
Транспортирането им се осъществява чрез тръбен лентов транспортьор и камиони.
ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” е не само най-чистата, най-безопасната и най-надеждната
централа, която използва нови технологии и ноу-хау в страната. Нейните технически
параметри й позволяват да бъде една от най-ефективните за целите на балансиране на
мрежата от страна на Енергийния системен оператор. Основните предимства, които
предлага са бърза балансираща услуга ± 6 MW/минута стъпка на натоварване на блок, поголям капацитет на блоковете за осигуряване на вторичен контрол, 180 – 343MW брутен
диапазон на блок. Централата покрива диапазон на натоварване от ± 15 MW на блок за 30
секунди, като поддържа постигнатото натоварване в продължение на 30 минути в първичен
контрол. Само за сравнение, останалите централи, участващи в първичен контрол на
системата могат да поддържат диапазон от ± 10 MW.
2. ТЕЦ „Брикел“
Клон "Електропроизводство" разполага със следните мощности:
шест барабанни парогенератора тип БКЗ-210-140-ФВ, производство на
Бернаулският котлостроителен завод с параметри на прегрятата пара l =5350С и р=137bar.
Същите работят в колекторна схема и могат да захранват всеки по отделно и всички заедно
чрез главен парен колектор инсталираните турбогенератори;
четири турбини тип ВПТ-50-4, произведени от Турбомоторен завод в гр.
Екатерининбург;
Топлофикационната част на централата се състои от промишлени два отоплителни
пароотбора за нуждите на "Брикетопроизводство" за производството на брикети и за
отопление на гр. Гълъбово. Номиналния промишлен пароотбор е 118 т/ч.
В електроцентралата са монтирани парогенератори тип БКЗ-210-140-ФВ, барабанни
с естествена циркулация, П-образна компановка и двустранно (по в-х) отвеждане на
димните газове. Проектирани са за изгаряне на нискокалорични лигнити с разчетна
калоричност - 2200 ксаl/кg.
Турбините са четири броя тип ВПТ-50-4 - активни с номинална мощност 50 MW при
3000 об/мин. с производствен и два отоплителни пароотбори. Генераторите са тип ТВ 60-2
с номинална мощност 60 МW и напрежение 6 кV, тип ТВ 60-2 – произведени в завод
Страница 213 от 276

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план/програма: ПРОЕКТ за

“Електросила”-Санкт-Петербург. Силовите трансформатори са двунамотъчни, тип ТДГ-60
000/110 – 2 бр. и тип ТДГ- 75 000/110 – 2 бр. Разположени са в открита разпределителна
уредба – ОРУ 110кV. От ОРУ – 110кV става изнасянето на производствена ел. енергия за
подстанция “Марица-изток”-гр. Гълъбово и за рудник “Трояново-3”.
Турбогенератори 1 и 2 са двата захранващи източника на Главната Разпределителна
Уредба - ГРУ 6 кV. От разпределителната уредба ГРУ се захранват други големи местни
потребители на електроенергия като Базата за ремонт на електрооборудване - гр. Гълъбово
и помпената станция на ТЕЦ “Марица-изток 3”.
"БРИКЕЛ" ЕАД се захранва с източномаришки енергийни въглища, както от рудник
"Трояново-1" така и от рудник "Трояново-3".
3. ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“
“КонтурГлобал Марица Изток 3” е топлоелектрическа централа на лигнитни
въглища с инсталирана мощност 908 мегавата и се намира до село Медникарово, област
Стара Загора. Електроцентралата използва лигнитни въглища от Мини Марица Изток и има
важна роля за сигурността на доставките и енергийната независимост на България.
“КонтурГлобал Марица Изток 3” е първата ТЕЦ на лигнитни въглища на Балканския
полуостров, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за
безопасност и опазване на околната среда.
Мажоритарен собственик на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3″ е
международната компания ContourGlobal, която е независим производител на
електроенергия с 61 електроцентрали в 20 страни на 3 континента.
4. Възобновяеми енергийни източници
На територията на Община Гълъбово има изграден Ветропарк “Главан“ и други
/общо -4бр/ с обща инсталирана мощност 1300 KW.
5. Други енергийни източници
АЕЦ Козлодуй няма изградени съоръжения на територията на община Гълъбово и
няма инвестиционни намерения към територията на общината.
Електроснабдяване
Всички населени места от общината са електрифицирани. Тъй като
електроразпределителните мрежи са стари често пъти населението остава без електрическо
захранване. В някои райони изградената електропроводна мрежа не доставя и качествена
електрическа енергия.
АЕЦ Козлодуй няма изградени съоръжения на територията на община Гълъбово и
няма инвестиционни намерения към територията на общината.
Източници на електроснабдяване
Електрозахранването на Община Гълъбово се осъществява от подстанции:
Таблица 2.11-1: Подстанции на територията на община Гълъбово
Наименование
П/Ст. ”Гълъбово 110/20кв (извън границите на общината)
П/Ст. ”МИ” 400/20кв
П/Ст. „7 МИ“220/20кв
Ветропарк “Главан” и други ВЕИ-общо 4бр с обща мощност 1300квт

Състояние
Много добро
Много добро
Много добро
Много добро

Собственост
“ЕСО”ЕАД
Частна

Източник: „ЕСО“ ЕАД, ЕВН, КВС
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Необходимост от резервиране на терени за нови подстанции – няма.
Електропроводи и кабелни линии на територията на община Гълъбово:
На територията на община Гълъбова са разположени следните електропроводи
високо напрежение собственост на „ЕСО“ ЕАД. Конкретните диспечерски наименования
са описани в таблицата по-долу, а в „Схема на Електроснабдяване“ от документацията на
плана са представени и визуално всеки един от тях.
Таблица 2.11-2: Съществуващи ВЕП - 400кв високо напрежение на територията
на Община Гълъбово
№

ВЕП-400кв

Техническо състояние

Собственост

1

„Хеброс“

добро

„ЕСО“ ЕАД

2

„Медникарово“

добро

„ЕСО“ ЕАД

3

„Мъдрец“

добро

„ЕСО“ ЕАД

4

„Одрин -Сакар“

добро

„ЕСО“ ЕАД

Източник: „ЕСО“ ЕАД
Таблица 2.11-3: Съществуващи ВЕП - 220кв високо напрежение на територията
на Община Гълъбово
№

ВЕП-220кв

Техническо състояние

собственост

1

„Тракия“

добро

„ЕСО“ ЕАД

2

„Румелия“

добро

„ЕСО“ ЕАД

3

„Сила-Светлина“

добро

„ЕСО“ ЕАД

4

„Овчарица -Сакар“

добро

„ЕСО“ ЕАД

Източник: „ЕСО“ ЕАД
Таблица 2.11-4: Съществуващи ВЕП - 110кв високо напрежение на територията
на Община Гълъбово
Техническо състояние

собственост

1

№

„Странджа“

ВЕП-110кв

добро

„ЕСО“ ЕАД

2

„Сазлийка“

добро

„ЕСО“ ЕАД

3

„Константиново“

добро

„ЕСО“ ЕАД

4

„Вълкан“

добро

„ЕСО“ ЕАД

5

„Тракия-база“

добро

„ЕСО“ ЕАД

6

„Малево-Пясъчево“

добро

„ЕСО“ ЕАД

Източник: „ЕСО“ ЕАД
На територията на Община Гълъбово няма подземни комуникации 110кV.
При изработването на подробните устройствени планове и определяне на застроителните граници да се спазват разпоредбите на Наредба №16 от 09.06.2004 за сервитутите
на енергийните обекти и Наредба №3 от 09.06.2004 за устройството на електрическите
уреди и електропроводните линии. Предпазните зони при отделните видове напрежение са
както следва:
 за напрежение 20 кV – по 10 м. от крайните проводници;
 за напрежение 110 кV – по 20 м. от крайните проводници;
 за напрежение 220 кV – по 25 м. от крайните проводници;
 за напрежение 400 кV – по 30 м. от крайните проводници.

Страница 215 от 276

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план/програма: ПРОЕКТ за

Всички инвестиционни намерения в близост до електропроводи високо напрежение
трябва да се съгласуват с „ЕСО“ ЕАД.
Електропреносната мрежа е добре структурирана по населени места и подстанции.
Електропроводите 20 КВ са с дължина около 200 км. Електропроводите 0,4кв са с дължина
240км. Мрежата е изградена и като въздушна и като кабелна.
Съществуващи трафопостове по населени места
Таблица 2.11-5: Трафопостове на територията на община Гълъбово

1

с. Априлово

7

Собственост на
ЕВН (бр.)
4

2

с. Великово

5

2

1

1

1

-

3

с. Главан

11

6

1

2

2

-

4

гр. Гълъбово

51

32

11

3

-

5

5

с. Искрица

4

1

1

1

-

1

6

с. Медникарово

6

4

-

1

1

-

7

с. Мъдрец

12

1

3

5

2

1

8

с. Обручище

23

13

2

3

4

1

9

с. Помощник

4

1

1

1

1

-

10

с. Разделна

3

1

-

1

1

-

11

с. Мусачево

5

5

-

-

-

-

131

70

22

19

12

8

№

Обслужвани
селища

Общо:

Брой ТП
общо

Чужда
собственост (бр.)
2

Демонтаж
(бр.)

Нови РУ
(бр.)

Подмяна
(бр.)

1

-

-

Източник: ЕВН
Таблица 2.11-6 Собственост на съществуващи трафопостове
№
1
2

Собственост
ЕВН
Чужда

Брой
70
22

Източник: ЕВН
Върхови товари на подстанции за последните 2 години са 7,1 MW.
Във всички населени места на Общината има изградена мрежа за улично осветление.
Осветителните тела са неефективни, енергоемки и морално остарели. Поради недостиг на
средства осветлението се включва само за няколко часа през нощта. Енергийната
ефективност на голяма част от енергийните консуматори е ниска.
Захранващата мрежа 400KV, 220 KV и 110 KV е оразмерена с определен резерв за
максимални товари, които след 1990 г. рязко са намалели. Мрежата е в добро техническо
състояние и се поддържа профилактично.
Захранващата мрежа на страна СрН-20 КВ, близо 90% е изградена като въздушна.
Това е предпоставка за чести аварии през зимните месеци. Като цяло мрежа 20 КВ е в добро
техническо състояние.
Водоснабдителната мрежа на територията на общината по данни на „ВиК” ЕООД
Стара Загора е както следва:
 Дължината на външните водопроводи по вид на материала е както следва:
етернит 23 230м, стомана 46 889м, полиетилен 1825. Обща дължина 71944м.
 Дължината на външните водопроводи по години на полагане е както следва:
от 1951г. до 1960г. – 1001м., от 1961г. до 1970г. – 11692м., от 1971г. до 1980г.
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– 4289м., от 1981г. до 1990г. – 39352м., от 1991г. до 2000г. – 13779м., от 2001г.
до 2010г. – 1831м. Обща дължина 71944м
Канализационна мрежаВ град Гълъбово има изградена канализационна мрежа с
обща дължина около 47 км.
Газопроводна инфраструктура - Трасета
На територията на община Гълъбово преминава един газопровод през землищата на
с. Априлово, гр. Гълъбово, с. Обручище и с. Медникарово. Той свързва газопроводно
отклонение от Стара Загора – Раднево – Гълъбово. Газопровода доставя гориво до завод
„Кнауф България“ ЕООД и ТЕЦ “Контур Глобал Марица Изток 3“ АД. Информацията за
географското разположение на газопровода е получена от официални кадастрални карти за
възстановена собственост, както и по информация на дружествата „Мини Марица Изток“
ЕАД и ТЕЦ “Контур Глобал Марица Изток 3“ АД. Съответно отклоненията към завод
„Кнауф България“ ЕООД са ⌀ 114 мм, а за ТЕЦ “Контур Глобал Марица Изток 3“ АД
съответно ⌀ 219 мм.
Не е изяснена собствеността на въпросния довеждащ газопровод. Според официално
писмо Изх. № 24-00-160(2)/12.01.2018 „Булгартрансгаз" ЕАД уведомява, „че на територията
на Община Гълъбово няма изградени преносни газопроводи и съоръжения, собственост на
„Булгартрансгаз" ЕАД. Също така към настоящия момент нямаме планирани
инвестиционни намерения, засягащи територията на общината.“
Големи структурни обекти - Летища
На територията на общината има разположени две летища за селскостопански цели.
Първото е разположени южно от с. Разделна по протежение на третокласен път III-5031, а
второто е между селата Мъдрец и искрица по протежение на път III-5504.
Таблица 2.11-7
1

Летища

2

Летища

Южно от с. Разделна

Селскостопанско летище

Северозападно от с. Мъдрец

Селскостопанско летище

Източник: ГИС база данни на ОУПО Гълъбово
Сметосъбиране и сметоизвозване
В системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци, използвана на
територията на община Гълъбово е смесена - със сменяеми съдове тип „Мева" 0.11 м3, тип
"Бобър" 1,1 м3 и контейнери 4 м3. Състоянието им се контролира от общинската фирма
„Благоустройство и чистота ЕООД" гр. Гълъбово, отдел „БКС и опазване на околната
среда". Изгорените или механично увредени съдове се подменят с налични оборотни
контейнери веднага след установяване на повредата.
Таблица 2.11-8: Брой съдове за събиране на битови отпадъци в община Гълъбово
Контейнери за отпадъци

Обем [m3]

Брой (2009)

Собственик

Битови отпадъци - тип I, тип "Бобър"

1.1

164

Общинска

Битови отпадъци - тип II, тип „Мева"

0.11

2700

Общинска

4

80

Общинска

Битови отпадъци - тип III, 4 м3

Източник: Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците
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Общинската фирмата „Благоустройство и чистота ЕООД" гр. Гълъбово разполага
със следната специализирана техника за извършване на конкретните услуги в община
Гълъбово:
Таблица 2.11-9: Брой превозни средства за събиране на битови отпадъци в община
Гълъбово
18 тона

Компресиране
Не

Собственост
Община

4

Не

Община

21

2

4

Не

Община

26

Щаер бобър

1

-

-

Община

15

Щаер контейнеровоз

1

-

-

Община

18

Превозни средства

Брой (2009)

Обем [m3]

ДАФ 1700- TURBO

1

Контейнеровоз ГАЗ 53

1

Контейнеровоз ГАЗ 53

Възраст
16

Източник: Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците
В извън урбанизираните територии има общо 2 хижи и 10 почивни домове станции.
Преобладаващата собственост върху тях е държавна частна (75%) и по равно на обществени
организации, общинска частна и частна.
Структура на собствеността на обектите в извън урбанизираните територии
Структура на собствеността на туристическите обектите в извън урбанизираните
територии
Държавна частна

8%
75%

Обществени организации

8%
Общинска частна

8%

Частна

Жилищен фонд
В община Гълъбово към 2015 година са налични 6396 жилища, като преобладават
двустайните, тристайните и четири стайни жилища. Наблюдава се тенденция за
увеличаване на броя на жилищата на 1000 души от населението, както и намаляване на
средния брой на лица на едно жилище. Това може да се дължи на цялостното редуцирането
на населението в общината.
Таблица 2.11-10: Жилища към 31.12 по брой на стаите, на 1000 души и брой
обитатели в жилище в община Гълъбово (2012-2015 година)
2012

2013

2014

2015

6405

6405

6396

6396

Едностайни жилища

4%

4%

4%

4%

Дву-стайни жилища

24%

24%

24%

24%

Три-стайни жилища

26%

26%

26%

26%

Четири-стайни жилища

23%

23%

23%

23%

Общ брой жилища
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Пет-стайни жилища

11%

11%

11%

11%

Шест и повече стайни жилища

13%

13%

13%

13%

489.19

498.95

504.89

515.22

2.04

2.00

1.98

1.94

Жилища на 1000 души от населението
Среден брой лица на едно жилище

Източник: НСИ
Голяма част от жилищния фонд в общината е преминал повече от 50 години
експлоатация (66% от сградите и 79% от жилищата са построени преди 1970), а през
прогнозния срок на действие на настоящата разработка той ще надхвърли 80 години.

Източник: НСИ – Преброяване на населението
Структура на собствеността
Доминиращата част от собствеността е частна на физически лица, като през
последните 3 години няма промяна на този индикатор. Държавните или общински жилища
са едва 1% от всички жилища, а частните на юридически лица.
Таблица 2.11-11: Структура на собствеността на жилищата в община Гълъбово
(2012-2015 година)
2012

2013

2014

2015

Общо жилища

-

6405

6396

6396

Държавни и общински

-

1%

1%

1%

Частни на юридически лица

-

0%

0%

0%

Частни на физически лица

-

98%

98%

98%

Източник: НСИ
Видове пространствени структури на обитаване
В жилищните структури преобладават тухлените сгради, следвани от други,
стоманобетонни и панелни. В общинския център са разположение 11 жилищни блока от
панелен тип, а останалата част е основно от еднофамилни жилищни сгради.
Таблица 2.11-12: Дял на жилищни сгради по вид на конструкцията в община
Гълъбово (2012-2015 година)
Жилищни сгради - общо
Жилищни сгради - панелни

2012

2013

2014

2015

4855

4855

4846

4846

1%

1%

1%

1%
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Жилищни сгради - стоманобетонни

1%

1%

1%

1%

Жилищни сгради - тухлени

84%

84%

84%

84%

Жилищни сгради - други

14%

14%

14%

14%

Източник: НСИ
Технико-икономически характеристики на видовете обитаване
В жилищната площ логично преобладава жилищната такава, следвана от
спомагателната и 9% от полезната площ е предназначена за кухни. През 2014 година
жилищна площ намалява с няколко жилища, а през 2015 се увеличава с две жилища.
Таблица 2.11-13: Полезна площ в кв. м. на жилищата в община Гълъбово (2012-2015
година)
2012

2013

2014

2015

491004

491004

490659

490742

Жилищна площ

74%

74%

74%

74%

Спомагателна

17%

17%

17%

17%

Площ на кухните

9%

9%

9%

9%

Полезна площ - общо

Източник: НСИ
Градска динамика
В общината са налице съществени проблеми с дела на необитаваните жилища. 1/5
от всички жилища в общината са необитавани, а в селата Великово, Искрица, Медникарово,
Мусачево и Помощник, дела достига до повече от 1/3 от жилищата.
Таблица 2.11-14: Брой жилищни сгради, обитавани, необитавани, вила, колективно
домакинство по населени места в община Гълъбово (2011 година)
1064

Колективно
домакинство
3

Дял
необитавани
21.92%

1644

271

2

14.14%

179

125

53

1

29.61%

с. Великово

61

40

21

-

34.43%

с. Главан

573

421

152

-

26.53%

с. Искрица

162

107

55

-

33.95%

с. Медникарово

345

202

143

-

41.45%

с. Мусачево

132

85

47

-

35.61%

с. Мъдрец

419

314

105

-

25.06%

с. Обручище

800

664

136

-

17.00%

с. Помощник

172

119

53

-

30.81%

с. Разделна

95

67

28

-

29.47%

Населено място

Общо

Обитавани

Необитавани

Община Гълъбово

4855

3788

гр. Гълъбово

1917

с. Априлово

Източник: НСИ – Преброяване на населението
В противовес на големия дял необитавани жилища през последните 4 години се
наблюдава и изключително ниска инициатива за изграждането нови и разширението на
съществуващи такива.
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Таблица 2.11-15: Въведени в експлоатация жилища в община Гълъбово (2012-2015
година)
2012

2013

2014

2015

Общо

1

0

1

2

Нови

0

0

1

2

Разширени

1

0

0

0

Жилища общо

1

0

1

2

Жилища - полезна площ

65

0

187

161

Жилища - жилищна площ

39

0

131

105

Жилища - обслужваща площ

26

0

56

56

Източник: НСИ
2.12. Евентуално развитие на околната среда без прилагането на ОУП
Текущото състояние на компонентите на околната среда и факторите, и тяхното
развитие без прилагането на ОУПO е разгледано в т. 2.
Развитието на компонентите на околната среда без прилагането на ОУП е
систематизирано и обобщено така:
Атмосферен въздух
Състоянието на атмосферния въздух на територията на община Гълъбово се следи
от(по данни на РИОСВ-Стара Загора):
 АИС, град Гълъбово – промишлен/градски фонов разположен в застроената
част на гр. Гълъбово, с преобладаващо влияние на емисии от комплекса
“Марица изток” и емисии от битовия сектор (АИС);
 Ръчен, град Гълъбово (“Гълъбово”) – градски фонов разположен в
застроената част на гр. Гълъбово, с преобладаващо влияние на емисии от
комплекса “Марица изток” и емисии от битовия сектор – за измерване
концентрациите на ФПЧ10.
Пунктове “РИОСВ” и “Гълъбово” са с ръчно пробовземане и последващ лабораторен анализ. Работят седем дни в седмицата, като се извършват двадесет и четири часови
пробонабирания за ФПЧ10 и ФПЧ2,5 и пробовземане за бензен по график. При възникване
на инциденти (аварии, пожари, влошени климатични условия и др.), които могат да доведат
до влошаване качеството на атмосферния въздух, се преминава в ускорен график на пробонабиране.
Общият брой на контролираните показатели, характеризиращи качеството на
атмос-ферния въздух е за:
 АИС в гр. Гълъбово - серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид;
 Ръчен, гр. Гълъбово (“Гълъбово”) - ФПЧ10
АИС – Гълъбово, която измерва само скорост и по-сока на вятъра. Пунктовете с
ръчно пробонабиране измерват температура и атмосферно налягане.
Допълнително, наблюдението на качеството на атмосферния въздух се осигурява и
чрез Мобилна автоматична станция (МАС). В динамика се проследяват концентрациите на:
фини прахови частици под 10 μm, серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, въглероден
оксид, озон, прах, въглеводороди /метанови и неметанови/ и шест метеорологични параметри – скорост и посока на вятъра, температура, налягане, слънчево греене, влажност.
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Измервания с МАС се извършват по утвърден от министъра на околната среда и
водите график или по искане на общини/фирми. При необходимост, извънредни ситуации,
аварии и др. МАС се ситуира в рисковите точки с оглед оценка на риска за здравето на населението при потенциално замърсяване на атмосферния въздух.
За 2018 г. е постигнато е съответствие с нормите за фини прахови частици под 10
микрометъра (ФПЧ10) с разрешения брой превишения в годишен аспект в община
Гълъбово.
 Ръчен пункт Гълъбово - регистрираните превишения на ПС на СДН по
показател ФПЧ10 за 2018 г. са 12, докато през 2017 г. те са 26. Пунктът е
разположен в застроената част на град Гълъбово и отчита емисиите от
битовия сектор и промишлеността. През 2018 г. е налице съответствие с
нормите за фини прахови частици под 10 микрометъра (ФПЧ10) с разрешения
брой превишения в годишен аспект, както и значително намаляване на
замърсяването по този показател за агломерацията.
Развитие на компонента без прилагане на плана:
 Все още не могат да бъдат достигнати нормативно лимитираните брой
превише-ния по показател серен диоксид за община Гълъбово.
АИС в град Гълъбово - в годишен аспект, лимитираният брой превишения по показател серен диоксид е 24 броя за СЧН и 3 броя за СДН, съгласно Наредба № 12 от
15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. За 2018 г. ПС на СЧН е превишена
72 пъти, а ПС на СДН - 7 пъти. За сравнение, през 2017 г. ПС на СЧН е превишена с 117
пъти, а ПС на СДН е превишена 15 пъти. В РОУКАВ Гълъбово въпреки положените усилия
и вземането на навременни и адекватни мерки през годината, все още не е постигнато
съответствие по показател серен диоксид. Причина за превишаване на ПС на
регламентираните норми по този показател е фактът, че на сравнително малка територия са
разположени четири от най-големите топло- електрически централи в страната, тези от
комплекса „Марица изток”, работещи на гориво лигнитни въглища електрически централи
в страната, тези от комплекса „Марица изток”, работещи на гориво лигнитни въглища.
Като най-голями замърсители се явяват емисиите от моторните превозни средства и
емисиите от битовия сектор. Основната причина за замърсяването от битовия сектор се
явява използваните за отопление твърдо и течно гориво. Стойностите на генерираните
емисии на останалите замърсители са с незначителни стойности.
Повърхностни и подземни води
Текущо състояние
 В общината няма изградени и функциониращи пречиствателни станции в
нито едно от населените места и най-вече в общинския център, където е
съсредоточено 2/3-ти от населението на общината и единственото с
канализационна мрежа;
 Това поставя под риск състоянието на повърхностните водни тела и в
резултат химическото състояние е предимно умерено в р. Сазлийка и р.
Соколица до с. Мъдрец, а след него става и лошо;
 Наличието на множество повърхностни водни тела (10), множеството им
притоци, язовири и микроязовири (39) създава риск от наводнение в гр.
Гълъбово, с. Мъдрец, с. Обручище, с. Искрица и с. Мъдрец.
 Община Гълъбово е изготвила проект за изграждане на „Канализационна
мрежа по ул. „Сазлийка“, ул. „Девети септември“, ул. „Аврора“, ул.„Пламък“
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и ул. „Ком“ находящи се в регулацията на селоОбручище, общ. Гълъбово.
През 2018 г. общината кандидатства за безвъзм ездна финансова помощ пред
ПУДО
Стопанските субекти с изградени пречиствателни съоръжения, заустващи във
водни обекти и по – значимите заустващи чрез селищните канализационни
системи в поречие Марица са:
- "Мини Марица изток"АД-Рудник "Трояново 3" с. Медникарово общ.
Гълъбово; Код на водното тяло-водоприемник: BG3MA200R017;
- ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица изток 3"АД -ТЕЦ 3 с. Медникарово, Код на
водното тяло-водоприемник: BG3MA200R017;
- ТЕЦ "Брикел" ЕАД гр. Гълъбово, Код на водното тяловодоприемник:BG3MA200R017;
- „В и К” ЕООД Стара Загора -кан. с-ма гр.Гълъбово, , Код на водното тяловодоприемник: BG3MA200R014;
- "Кануф България"ЕООД гр. София, завод за гипсови плоскости, с.
Медникарово, общ. Гълъбово, Код на водното тяло-водоприемник:
BG3MA200R017;

Развитие на компонента без прилагане на ОУПО:
 Ще продължи антропогенно натоварване и влошаване качествата на
водите.Липса на ПСОВ;
 Използването капацитета на питейните водоизточници ще бъде
незадоволителен;
 Ще продължат загубите на питейна вода, в резултат на амортизацията
наводопроводната мрежа;
 Ниска изграденост на канализационна мрежа и продължаващата й
амортизация;
 Няма да се постигнат целите и изпълненито на част от мерките за защита
наводите, регламентирани в ПУРБ
 Към стопанските субекти, източници на отпадъчни води, за които са
необходими, но са без изградени пречиствателни съоръжения е
ТЕЦ„Брикел“ЕАД.
 Към стопански субекти с изградени пречиствателни съоръжения, които не
работят ефективно е обект „Трояново-3“, с елоМедникарово, общ. Гълъбово.
ТЕЦ "Брикел" ЕАД, град Гълъбово - производство на електрическа и
топлинна енергия.
Почви и земни недра
Текущо състояние:
 Изводи
- Общината има ключово значение в енергийна мрежа на страната и почти
1/10 от територията и е заета с открити способи за добив на полезни
изкопаеми;
- Концесионна площ с национално значение се намира на територията на
общината;


Проблеми
- Висока и средна опасност от наводнения в селата по поречието на река
Соколица, както и в самия общински център;
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Замърсяване на въздуха със серни окиси при производството на
електроенергия от топлоцентралите;

Потенциали
- Общината има потенциал за развитие на соларни системи за
производство на електричество и топла вода, поради разположението си.

Развитие на компонента без прилагане на ОУПО:
Не се очаква развитие
Растителен и животински свят, защитени природни територии
 Застрашени от изчезване на растителни видове при неправомерно
строителство;
 Застрашени от изчезване на животински видове при неправомерно
строителство;
 Унищожаване на редки диви животни поради унищожаване на ливади и орни
земи, на горски площи;
 Наличие на ЗЗ и ЗМ;
 Антропогенно въздействие върху речната фауна вследствие заустени
непречистени води;
 Палене настърнища и нелегално изхвърляне на оборски тор в защитени
територи
Развитие на компонента без прилагане на ОУПО:
Не се очаква развитие.
Ландшафт
Текущо състояние
 Развитието на въгледобивната и енергийната промишленост се отразява
неблагоприятно върху състоянието на ландшафта. . Откритият способ при
добива на чвъглища в района определя и големия относителен дял на
териториите, използвани за добив на полезни изкопаеми. Те възлизат на 614,9
хектара, което представлява 17,6% от общата площ на общината.
Ежегодно от разкриването на нови въглещни пластове, ж.п. линии, пътища и др. от
селскостопанския поземлен фонд се отнемат значителни площи, като за селскостопанско
ползване чрез рекултивация се връщат много по-малко площи и то с качество, което не
задоволява изискванията за производство на високодобивни култури върху тях.
Общата площ на засегнатите от енергетиката и въгледобива земи е над 130 000 дка.
Чрез рекултивация са върнати много по-малко площи и то с незадоволителни качества.
Темповете на рекултивация са бавни и не се предвижда рязка промяна в това отношение.
Развитие на компонента без прилагане на ОУПО:
Не се очаква развитие.
Отпадъци
Текущо състояние
 Изградено е и функционира регионално депо за битови отпадъци. То обхваща
11 общини - Раднево, Гълъбово, Опан, Чирпан, Братя Даскалови, Казанлък,
Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж и Твърдица.
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На територията на общината функционират депа за производствени отпадъци
(сгуроотвали на ТЕЦ-ове)
Според КВС сгуроотвалите на функциониращите ТЕЦ-ове са общо два
разположение северно от гр. Гълъбово и между селата Искрица и Медникарово. Освен тях
южно от с. Обручище се намира и трети, които е свързан с гумено-лентов транспортьор и
автомобилен път с ТЕЦ 1.
Таблица 2.12-1: Функциониращи депа за производствени отпадъци (сгуроотвали на
ТЕЦ-ове)
Държавна частна

Начин на трайно
ползване
СГУРООТВАЛИ

Площ
(ха)
0.01

с. ИСКРИЦА

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

0.00

32857.0.271

с. ИСКРИЦА

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

0.00

28583

53134.0.214

с. ОБРУЧИЩЕ

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

0.01

28590

53134.0.221

с. ОБРУЧИЩЕ

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

0.01

34666

47603.0.84

с. МЕДНИКАРОВО

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

0.00

34949

47603.0.380

с. МЕДНИКАРОВО

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

0.00

38716

18280.503.1

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

6.97

38732

18280.503.19

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

1.37

38733

18280.503.20

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

1.73

38736

18280.503.23

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

3.50

38737

18280.503.24

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

4.16

38739

18280.503.26

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

0.46

38741

18280.503.28

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

1.48

38743

18280.503.31

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

99.74

38744

18280.503.32

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

23.15

38745

18280.503.33

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

26.26

38746

32857.72.226

с. ИСКРИЦА

Частна

СГУРООТВАЛИ

27.36

38754

32857.72.384

с. ИСКРИЦА

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

61.37

38755

32857.72.385

с. ИСКРИЦА

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

1.30

38782

47603.302.5

с. МЕДНИКАРОВО

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

16.61

38783

47603.302.6

с. МЕДНИКАРОВО

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

1.15

38789

47603.302.526

с. МЕДНИКАРОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

98.43

38856

53134.503.1

с. ОБРУЧИЩЕ

Частна

СГУРООТВАЛИ

2.67

38857

53134.503.2

с. ОБРУЧИЩЕ

Частна

СГУРООТВАЛИ

1.81

38858

53134.503.3

с. ОБРУЧИЩЕ

Частна

СГУРООТВАЛИ

4.30

38860

53134.503.5

с. ОБРУЧИЩЕ

Частна

СГУРООТВАЛИ

0.34

38862

53134.503.7

с. ОБРУЧИЩЕ

Частна

СГУРООТВАЛИ

1.90

38865

53134.503.11

с. ОБРУЧИЩЕ

Частна

3.92

38818

53134.84.138

с. ОБРУЧИЩЕ

Частна

38819

53134.84.257

с. ОБРУЧИЩЕ

Частна

СГУРООТВАЛИ
ТЕРИТОРИИ С
РАЗРАБОТЕНИ
ПОЛЕЗНИ
ИЗКОПАЕМ
ТЕРИТОРИИ С
РАЗРАБОТЕНИ

№

Имот

Землище

Вид собственост

14055

18280.0.888

гр. ГЪЛЪБОВО

20917

32857.0.226

20962

663.65

26.02
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ПОЛЕЗНИ
ИЗКОПАЕМ

Източник: КВС и ГИС база данни на ОУПО
На територията на общината са закрити неотговарящи на изискванията всички
депа
Има изготвен проект и остойностяване за закриване и рекултивиране на
съществуващото общинско депо за ТБО и СО в м. „Еркесене", включващ и последващ
мониторинг, който е разгледан и приет на Експертен съвет. Финансирането на закриването
и прекратяване на дейността ще се извърши след пускане на експлоатация на ПС - Гълъбово
и РЦУО - Стара Загора. Според КВС освен него на територията на община има още редица
депа за строителни и битови отпадъци, като тяхното разположение и площ е както следва
по-долу. Всички те подлежат на рекултивация в ОУПО.
Таблица 2.12-2: Списък на депата за битови и строителни отпадъци в община
Гълъбово
№

Имот

Землище

Собственост

Начин на трайно ползване

419

00552.0.444

с. АПРИЛОВО

Общинска публична

Депа на битови отпадъци/сметища/

Площ
(ха)
0.06

420

00552.0.445

с. АПРИЛОВО

Общинска публична

Депа на битови отпадъци/сметища/

0.20

4607

14951.1.446

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.86

4621

14951.1.461

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.42

4637

14951.1.478

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

4638

14951.1.479

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

4639

14951.1.480

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

4640

14951.1.481

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.04

4641

14951.1.482

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

4642

14951.1.483

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.04

4643

14951.1.484

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.02

4644

14951.1.485

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.03

4766

14951.1.608

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.07

4767

14951.1.609

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

5024

14951.1.867

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

5033

14951.1.876

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

5034

14951.1.877

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

5035

14951.1.878

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

5448

14951.2.308

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.02

13633

18280.0.373

гр. ГЪЛЪБОВО

Общинска частна

Депа на битови отпадъци /сметища/

2.87

20989

32857.0.299

с. ИСКРИЦА

Общинска публична

Депа на битови отпадъци /сметища/

1.14

28483

53134.0.104

с. ОБРУЧИЩЕ

Общинска публична

0.16

29480

53134.1.915

с. ОБРУЧИЩЕ

Общинска публична

33406

61755.0.207

с. РАЗДЕЛНА

Общинска публична

Депа на битови отпадъци /сметища/
Територии, заети от други видове
отпадъци
Депа на битови отпадъци /сметища/

0.67
0.20

Източник: КВС
Развитие на фактор отпадъци без прилагане на ОУПО
Тенденция на влошаване предвид наличие на нерегламентирани сметища и липса на
проекти за рекултивация на закритите сметища.
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Рискови енергийни източници-развитие без прилагане на ОУПО
 Силно амортизиран автомобилен парк за извозване на битовите отпадъци.
 Ще продължи тенденцията за въздействия от шум и вибрации в територии,
подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик, който е
основния фактор, който влияе върху акустичната среда на града.
Културно-историческо наследство- развитие без прилагане на ОУПО
 Възможно е увреждане на културни и исторически ценности от природни
фактори и от безконтролна антропогенна дейност.
 Използване на културното наследство като средство за диверсифициране на
туристическия сектор в общината и увеличаване на обема от пренощувалите
лица
Човешко здраве- развитие без прилагане на ОУПО
 Налице ще е повишаване на здравния риск за населението поради утежнена
акустична обстановка, недоизградената канализационна система и влошени
качества на питейната вода.
Без реализиране на ОУП, вкл. и при „нулева алтернатива”, ще се задълбочават
негативните прояви и въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
Като нулева алтернатива се разглежда и оценя съществуващото състояние на
околната среда и здравно-хигиенните аспекти на територията на общината и неговото
развитие без прилагане на ОУПО (по опорен план – представен в Приложение към ДОСВ).
Същата предполага хаотичност в пространственото разположение на териториите с
жилищни, производствени и друг вид функции и елементите на техническата
инфраструктура, субективизъм в инвестиционните процеси, поради възможността при
действащ устройствен план това да се определя единствено от общинския съвет и
общинската администрация. Липсата на регламент за изграждане на необходимата за
селскостопанските производители материална база лишава голяма част от земеделските
стопани, който са преобладаващата част от населението на общината от възможности за
развитие, на основните в района селскостопански дейности, прилагане на добри практики
и достъп на програмите за подпомагане на селскостопанските производители от страна на
Европейския съюз. Поддържането на нефункциониращите производствени площадки в
сегашния им размер при ограничаване на възможността за разполагане на сгради и
съоръжения за допълващи и спомагателни дейности или заделянето за тези дейности от
площта на земеделските земи или горите също е неприемливо.
По тези причини предложения вариант за проект на ОУПО е по-доброто решение и
по-щадящото околната среда, природните местообитания и местообитанията на
животинските видове, които са целеви за опазване в защитените зони обявени по реда на
ЗБР в границите на които попадат части от община Гълъбово.
Характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще
бъдат значително засегнати
Докладът за екологична оценка на План: ОУП на община Гълъбово има за цел да
отговори на изискването на чл. 81, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда за
идентифициране, описание и оценка на всички възможни въздействия върху околната среда
от прилагането на плана предвид целите, териториалния обхват и степента на подробност.
3.
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Екологичната оценка на плана се извършва едновременно с изготвянето на ОУП на
община Гълъбово , вземайки предвид целите му, териториалният обхват и степента на
подробност, като се идентифицират, опишат и оценят възможните бъдещи въздействия от
бъдещо прилагане на инвестиционни предложения, които се и ще се включат в ОУП.
В плана за ОУП на община Гълъбово са разгледани всички съществуващи
екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към проекта,
включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитените
зони по Закона за биологичното разнообразие (чл. 86, ал. 3, т. 4 от ЗООС), тоест зоните от
мрежата "Натура 2000":
В екологичен аспект се наблюдават редица проблеми, които основно касаят два
компонента на околната среда:
Води
В общината няма изградени и функциониращи пречиствателни станции в нито едно
от населените места и най-вече в общинския център, където е съсредоточено 2/3-ти от
населението на общината и единственото с канализационна мрежа.
Това поставя под риск състоянието на повърхностните водни тела и в резултат хими
чес-ко то състояние е предимно умерено в р. Сазл ийка и р. Соколица до с. Мъдрец, а след
него става и лошо.
Наличието на множество повърхностни водни тела (10), множеството им притоци,
язови-ри и микроязовири (39) създава риск от наводнение в гр. Гълъбово, с. Мъдрец, с.
Обру-чи ще, с. Искрица и с. Мъдрец.
Въздух
Безспорно е значението на добиването на полезни изкопаеми и производ ството на
електроенергия на местно ниво в национален мащаб и въпреки значителни инвестиции
свързани с подобря ване на системите за пречистваненаотделянитев атмосферата вредни
вещества са налицеследните проблеми:
 Средномесечно по 9 превишавания на нивата на серен диоксид в атмосфера
за периода юни 2018 година – май 2016 година отчетени от пунктът за
мониторинг вград Гълъбово по данни на РИОСВ Стара Загора. Брой
превишения по месеци по показател серен диоксид отчетени от пунктът за
мониторинг
в
град
Гълъбово
Източник:
http://www.stz.riew.egov.bg/Mesechen_monitoring_na_atmosferniya_ vyzduh-c197
 По данни на РЗИ-Стара Загора в общината през 2016 година при децата в
структурата на заболеваемостта е водеща респираторната патология. От общо
404 хоспитализирани пациенти – деца (0-17 г.), по ловината са със
заболявания на дихател ната система (47.21%) през 2016. При децата до 1
година този дял е 56.38%.
 При възрастните лица над 18 години от 2587 хоспитализации през 2016
година на първо място са болестите на органите на кръвообращението
(26.23%), след-вани от болестите на дихателната система (11.05%).
2.6Комуникационни проблеми В общината има няколко съществени
комуникационни проблема обособени в следните групи:
Транспортна мрежа
Състоянието на третокласни републикански пътища III-5505 и III-5504 е лошо и необ ходимо е предприемането на меркиза подобряването им.
Състоянието на общински път STZ 2040 също е лошо.
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Електроснабдителна мрежа
Необходимо изграждане и модернизация на редица съоръжения за подобряване на
електроснабдяването, както следва:
 Реконструкция на въздушната мрежа ниско напрежение;
 Изграждане на нова мрежа в допълнително включени в регулацията квартали
и такива, които до настоящия момент не са електрифицирани;
 реконструкция на съоръжения в трафопостове в експлоатация;
 модернизиране на възлови станции чрез система за телеуправление на средно
напрежение;
 изграждане на нова мрежа за улично осветление със система за автоматично
управление и монтиране на енергоспестяващи осветителни тела LED;
 Повишаване
качеството
на
електрозахранването
и
намаляване
технологичните загуби, чрезизграждане на трафопостове и кабелни линии 20
kV;
 Изграждане на нови кабелни линии 0,4кв с изтичащ срок на
експлоатацияoИзграждане на нови кабели 0,4, kV;
 Изграждане на нови кабелни линии 20кв и подмяна на КЛ-20 kVс изтичащ
срок на експлоатация;
 Изгражданена нови трафопостове или възлови станции, подмяна на
съоръжения;
 Подмяна ва въздушни електропроводи СрН с кабелни;
Необходимо е изграждане на нови трафопостове в новоурбанизираните зони около
населените места.
Всички нови трафопостове да бъдат от типа БКТП с кабелно ел. захранване,
включени в магистрална схема на населеното място.
Повечето от трафопостовете в селата са от стар тип. Предлагаме същите да бъдат
подновени с нов тип БКТП.
Предлагаме да се изгражда магистрална схема на ел. захранване на новите
трафопостове 20/0,4квт.
Канализационна мрежа
Освен в общинския център във всички останали населени места липсва
канализацион на мрежа.
С реализирането на проект „Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане
и рехабилитация на канализационната мрежа в гр. Гълъбово“ по договор №DIR51011119СО23/17.02.2012г. между община Гълъбово и Министерството на околната среда
и водите на стойност 33 840 592 лв., финансиран по ОП „Околна среда“ ще се реши
комплексно проблема за опазване на околната среда, ще се ограничи прякото изхвърляне
на непречистени води в реката, преминаваща през града. Отпадъчните води от
пречиствателната станция ще се пречистят до степен, съгласно изискванията на
Разрешителното за заустване, на Басейнова дирекция Пловдив. Получените в процеса на
пречистването на отпадъчните води твърди отпадъци ще се третират с оглед
предотвратяване на замърсяването на въздух, вода и почва и възможност за
оползотворяването им.
Газопреносна мрежа
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Въпреки наличието на довеждащ газопровод не е налично газоснабдяване на
отделни населени места, както и на самия общински център.
Други проблеми
В общината са налице още остарял сграден фонд на болницата, която се нуждае от
ремонт, в допълнение, четири от населените места (Великово, Искрица, Мусачево и
Разделна) нямат достъп до здравни грижи. На края и не на последно място е необходим
ремонтна социалната инфраструктура.
Регионални характеристики
Особеностите на икономическото развитие на община Гълъбово следва да се
разглеждат като резултат от влиянието на редица факториот природно, социално и
демографско естество. Сред най-важните фактори, оказващи влияние върху местната
икономика се открояват: особеностите на природно ресурсния потенциал, характерът на
протичащите демографски процеси, степента на изграденост на различните видове
инфраструктура /количествени и качествени параметри/, наследените производствени
традиции на местното население и др.Важна група фактори, оказващи значително влияние
върху икономическото развитие на дадена територия представляват т.нар. „външни
фактори“, които са „външни“ за дадена териториална единица. Пример за фактор, отнасящ
се към тази група е световната финансова и икономическа криза, чието негативно влияние
се отчита в началото на периода, обхванат от настоящия анализ, разглеждащ динамиката на
основни икономически показатели. Отчитайки съществуващата зависимост в развитие то
между различните териториални нива, следва да подчертаем, че икономическото развитие
на община Гълъбово трябва да се разглежда като част от процесите, проявяващи се на повисоки тери ториал ни нива в страната – областно, регионално (NUTS2) , национално.
Райони със специфични икономически проблеми
Изводи
 Отчетените стойности на основните икономически показатели през 2016 г.
отреждат на вторичния сектор първо място в структурата на местната
икономика. Водещо място заема сектор D – „Производство и разпределение
на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, в който през
разглежданата година се произвеждат 88,1% /1 187 358 хил. лв./ от
продукцията и се реализират 83,2% /1 124 857 хил. лв./ от нетните приходи от
продажби на местно ниво. Оборотът на нефинансовите предприятия в сектор
D през 2016 г. е на стойност 1 125 275 хил. лв., равняващи се на 83,1% от
оборота на нефинансовите предприятия на общинско ниво;
 На следващо място в структурата на местната икономика се нарежда
третичният сектор, отличаващ се с водеща роля на сектор G –„Търговия;
ремонт на автомобили и мотоциклети“. През 2016 г. в сектор G функционират
39,0% /152 бр./ от нефинансовите предприятия в община Гълъбово /първо
място в общинската икономика/, реализиращи 6,4% /86 029 хил. лв./ от
нетните приходи от продажби /второ място в структурата на местната
икономика/. През посочената година сектор G заема второ място по размер на
оборота сред секторите по КИД-2008 – дял от 6,4% /86 072 хил. лв./ от оборота
на нефинансовите предприятия в общината;
 Последно място в структурата на местната икономика заема първичният
сектор. През 2016 г. в сектор А – „Селско,горско и рибно стопанство“
функционират 9,0% /35 бр./ от нефинансовите предприятия в общината,
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произвеждащи 1,0% /13 221 хил. лв./ от продукцията и реализиращи 1,0% /13
711 хил. лв./ от нетните приходи от продажби в нефинансовия сектор на
общинско ниво.
Преди изготвяне на ДЕО на ОУП на община Гълъбово е извършена процедура по
оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони. Направена
е проверка за допустимост на предвижданията на общия устройствен план с режимите на
защитените територии и защитените зони.
Приложено е писмо изх. №КОС-01-4146(3) от 06.03.2019г. на РИОСВ-Стара Загора
за изразена положителна оценка.
Направено е заключение за вида и степента на отрицателното въздействие,
съобразено и с критериите по чл.22.
Целите на изготвения проект за ОУП на община Гълъбово са в съответствие с
изискванията за постигане на устойчиво развитие като се търси баланс между
икономическите интереси на общината, инвестиционни намерения, стабилизиране на
населените места, осигуряване на високо качество на живот и околна среда при съхраняване
на уникалните природни дадености и културно наследство.
Проектът за ОУП отговаря на основните приоритети, заложени в Плана за развитие
на община Гълъбово, Стратегия за развитие на област Стара Загора и Национална стратегия
за опазване на околната среда.
Проектът за ОУП на община Гълъбово е изготвен в съответствие с изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна база. Заложените показатели осигуряват устойчиво
развитие на общината като цяло, като са взети под внимание съществуващите природни
дадености и осигурява по-високо качество на обитаване и отговарят на специфичните
условия в планинските райони.
Запазва се специфичния облик на Общината с най- голям дял на горите и защитените
територии в баланса на нейната територия.
Тъй като не се очаква нарушаване на естествените обитания, гори, ливади и пасища
вследствие реализацията на проекта за ОУПО при спазване на дадените препоръки и
предложени мерки, следва заключението, че същият запазва структурата на разположените
на територията ѝ части от защитените зони BG0000425 „Река Сазлийка“, BG0000427 „Река
Овчарица“, BG0000440„Река Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна и ЗЗ BG0002022 „Язовир Розов
кладенец“ по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици не е в противоречие с
целите за постигането на които са обявени и наложения в заповедта за обявяване на ЗЗ
BG0002022 „Язовир Розов кладенец“ режим.
Направеният диференциран анализ на очакваните въздействия от прилагането на
проекта за ОУПО Гълъбово върху Защитените зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна дава възможност да се направи
следното заключение:
 Реализацията на проекта за ОУПО Гълъбово в посочените терени и граници
не влиза в противоречие и не нарушава целите за определянето на защитените
зони;
 Предвижданията на проекта за ОУПО Гълъбово не засяга находища и
местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на Закона за
биологичното разнообразие растителни и животински видове.
 Не се очаква фрагментиране на местообитанията на видовете и ограничаване
на ежедневните им миграции в степен, която би могла да повлияе числеността
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или ареала на популациите на нито един от видовете предмет на опазване в
защитените зони.
Не се очаква ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове
птици.
Не се очаква стагнация на размножителния процес нито на местните, нито на
размножаващите се миграционни популации или каквото и да било
съществено повлияване на размножителния им успех.
Не се очаква безпокойство на индивиди, в степен, която би могла да доведе
до трайното им прогонване и съществена промяна на числеността и ареала им
на разпространение.
Не се очакват дейности или обекти, които биха могли да доведат до
съществено намаляване на численост на популациите на целеви за опазване
видове.

Заключение
С реализацията на ОУП Гълъбово няма да бъдат значително увредени предмета и
целите на опазване на защитени BG0000425 „Река Сазлийка“, BG0000427 „Река Овчарица“,
BG0000440„Река Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните
местообитания и дивата флора и фауна и ЗЗ BG0002022 „Язовир Розов кладенец“ по
Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици.
Площите, които ще бъдат засегната или увреден, представляващи част от
потенциални местообитания на видове предмет на опазване в защитените зони е
незначителна по-размер, спрямо общата площ на потенциалните им обитания и не е от
значение за успешното им размножаване, възпроизводство и поддържане на популациите
им в оптималната им численост. Няма да бъдат фрагментирани местообитания и
популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за зоните, както и няма
да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации.
Съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво,
имащи отношение към плана, включително отнасящите се до райони с
особено екологично значение, като защитените зони по Закона за
биологичното разнообразие
Разгледани са съществуващите проблеми на околната среда, установени на различно
ниво по компоненти на околната среда и имащи отношение към ОУП на община Гълъбово,
включително отнасящи се до райони с особено екологично значение като четирите
защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Също така са идентифицирани
проблеми и фактори, водещи до замърсяване на околната среда и имащи отношение към
ОУП.
4.

4.1. На ниво местоположение на територията на община Гълъбово
На територията на Община Гълъбово се намират два големи източника на емисии:
ТЕЦ „Енел Марица Изток 3”, “Брикел” АД), както и насипище „Медникарово“. Наднормено
замърсяване с ФПЧ10 има в населените места в непосредствена близост до Мини „Марица
Изток”.
 ТЕЦ „ЕНЕЛ Марица Изток 3“ е една от трите електроцентрали в
Източномаришкия комплекс, състояща се от 4 генериращи блока (12% от
електроенергията на страната).
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„БРИКЕЛ” ЕАД - гр. Гълъбово е централа, произвеждаща електроенергия,
топлоенергия и брикети. Има инсталирани 6 броя парогенератори, чиито
димни газове след пречистване от прах в електромагнитни филтри се
отвеждат през комин с височина 150 м, но няма изградени СОИ.
 Външно насипище “Медникарово” е едно от съоръженията на „ММИ” ЕАД.
То служи за насипване на иззетите минни маси от откривката на въглищата
от рудник „Трояново 3” и производствените отпадъци от дейността на
„Контур Глобал Марица Изток 3” АД. Насипище „Медникарово” и неговото
разширение са разположени в най-южната част на Източномаришкия басейн,
извън граничния контур на балансовите запаси от лигнитни въглища и попада
в община Гълъбово.
Към настоящият момент находището се експлоатира от „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“
ЕАД на основата на концесионен договор, съгласно Закона за подземните богатства и
Закона за концесиите.
Концесионният договор е подписан на основата на Решение № 655 на МС от
13.07.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 4 от
Закона за подземните богатства - твърди горива - въглища, от находище "Източномаришки
въглищен басейн", общини Раднево и Гълъбово, област Стара Загора
Срокът на на концесията е 35 години до дата 22.07.2043 г.
Предоставената концесия за добив на твърди горива - лигнитни въглища, от
находище "Източномаришки въглищен басейн", общини Раднево и Гълъбово, област Стара
Загора, обхваща площ, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до 25 в
координатна система "1970 г.", представена на фигура № II.1.4.-2, а на фигура № II.1.4.-3 –
разположение на основните части на комплекса.
Площта на находището е 209 309 дка.
В концесионната площ не се включват площите, ограничени от строителните
граници на населените места (урбанизираните територии) с. Ковачево, с. Полски градец, с.
Медникарово, с. Обручище и с. Априлово.
Срокът на концесията е 35 години, с право на продължение при условия и в срокове,
определени в концесионния договор.
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Фиг.4.1.1. Концесионна площ находище "Източномаришки въглищен басейн"
(Източник: Национален концесионен регистър)
Предвидената площ за Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”,
върху която за периода 2009 - 2024 година ще се водят насипищни работи е разположена
изцяло върху старите насипи и възлиза на 10 544 000 m2. Общо до края на воденето на
насипищна дейност на територията на ,,Обединени северни насипища” (2024 година) ще
бъдат насипани около 365 млн.m3 минна маса и 108 060 000 тона неопасни производствени
отпадъци от дейността на ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД.
Комплексно Разрешително № 403-Н0/2010 г. на депо за неопасни отпадъци
„Насипище Медникарово“ на “Мини Марица-Изток” ЕАД, гр.Раднево , в Землища на с.
Медникарово, с. Искрица, с. Мъдрец и с. Главан, общ. Гълъбово.
Насипище “Медникарово” служи за насипване на иззетите минни маси от откривката
на въглищата от рудник „Трояново 3“.
Насипище „Медникарово” и неговото разширение са разположени в най-южната
част на Източномаришкия басейн, извън граничния контур на балансовите запаси от
лигнитни въглища.
Проектната площ на разширението на насипище Медникарово от 16.07.2009 г за
целия негов жизнен цикъл – до 2040 г възлиза на 11 994 000 m2.
Ще се депонира сгуропепелен отпадък от ТЕЦ “Марица – Изток 3” („Енел Марица
Изток 3” АД) с откривка от рудник “Трояново-3”.
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4.2. Екологични проблеми по компоненти и фактори на околната среда
В екологичен аспект се наблюдават редица проблеми, които основно касаят два
компонента на околната среда:
Води
 В общината няма изградени и функциониращи пречиствателни станции в
нито едно от населените места и най-вече в общинския център, където е
съсредоточено 2/3-ти от на-селението на общината и единственото с
канализационна мрежа;
 Това поставя под риск състоянието на повърхностните водни тела и в
резултат химичес-кото състояние е предимно умерено в р. Сазлийка и р.
Соколица до с. Мъдрец, а след него става и лошо;
 Наличието на множество повърхностни водни тела (5), множеството им
притоци, язови-ри и микроязовири (39) създава риск от наводнение в гр.
Гълъбово, с. Мъдрец, с. Обру-чище, с. Искрица и с. Мъдрец.
Въздух
 Безспорно е значението на добиването на полезни изкопаеми и
производството на електроенергия на местно ниво в национален мащаб и
въпреки значителни инвестиции свързани с подобряване на системите за
пречистване на отделяните в атмосферата вредни вещества са налице
следните проблеми:
- Средномесечно по 9 превишавания на нивата на серен диоксид в
атмосфера за периода юни 2018 година - май 2016 година отчетени от
пунктът за мониторинг в град Гълъбово по данни на РИОСВ Стара
Загора;

Фиг. 4.2.1. Брой превишения по месеци по показател серен диоксид отчетени от пунктът
за мониторинг в град Гълъбово
Източник: http://www.stz.riew.e-gov.bg/Mesechen_monitoring_na_atmosferniya_ vyzduh-c197
-

По данни на РЗИ Стара Загора в общината през 2016 година при децата в
структурата на заболеваемостта е водеща респираторната патология. От
общо 404 хоспитализирани пациенти – деца (0-17 г.), половината са със
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заболявания на дихателната система (47.21%) през 2016. При децата до 1
година този дял е 56.38%.
При възрастните лица над 18 години от 2587 хоспитализации през 2016
година на първо място са болестите на органите на кръвообращението
(26.23%), следвани от болестите на дихателната система (11.05%).

Земеделски територии
Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел
позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно строителство
се формира една зона със земеделски земи с допустима промяна на предназначението за
жилищно малоетажно строителство - описани в раздел „Развитие на урбанизираните
територии в ОУПО“.
4.3. Екологични проблеми, отнасящи се до райони с особено екологично
значение, като защитените зони по Закона за биологичното разнообразие
Изготвен е доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони от
Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, е изготвен съгласно
изискванията посочени в Писмо Изх. № КОС 01-4136/27.04.2018г. на РИОСВ-Стара Загора
относно план/програма: „Проект за общ устройствен план на Община (ОУПО) Гълъбово“ с
Възложител – община Гълъбово. Докладът е изготвен съгласно изискванията по реда на чл.
31, ал. 4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1
от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони (Наредбата за ОС).
В доклада са взети предвид резултатите и данните от проект DIR-59318-1-2
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове – фаза І”, публикувани в Информационната система за защитените зони от
екологичната мрежата Натура 2000 и на база предоставените графични файлове от МОСВ
с границите на природните местообитания и местообитанията на целевите животински
видове предмет на опазване в защитените зони засегнати от плана.
С реализирането на проекта за ОУПО Гълъбово няма да бъдат отнети части от
защитената зона, поради което е кумулативен ефект изразяващ се в отнемане на част от
територията няма да бъде предизвикан. Като се има предвид, че общите устройствени
планове определят визията за развитие на определени територии в дългосрочен план (2030години) при което на територията ще се усвоява минимална част от възможностите, които
плановете предоставят промените във времето ще бъдат незначителни, размерът на площта,
която потенциално ще бъде урбанизирана и застроена е незначителен, кумулативният ефект
от реализирането на плана и другите заявени инвестиционни предложения и планове на
територията на защитената зона също ще бъде незначителен.
Общината има 10 населени места и по броят на жителите ѝ се числи към малките
общини. Общият брой на населението по данни от 2016г е 12 109 души, като в общината се
наблюдават тенденции на обезлюдяване.
Прилагането на проекта за ОУП на Община Гълъбово не е свързано с демографски
промени на територията на общината и ръст на населението на територията на общината
или преместване на огромни маси от хора, от което следва, че кумулативен ефект изразяващ
се в увеличено антропогенно присъствие в защитената зона не може да бъде отчетен.
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Целите на опазване на околната среда на национално и международно
равнище, имащи отношение към плана, и начинът, по който тези цели и
всички екологични съображения са взети под внимание по време на
изготвянето на плана
При изготвянето на ОУПО, са взети под внимание целите на опазване на околната
среда на национално равнище, които РБългария трябва да постигне в краткосрочен,
средносрочен и дългосрочен период на действие.
Целите на опазване на околната среда, които предвижда Национална програма
за развитие „България 2020“ са свързани с приоритети с общо целенасочващо значение
за ОУПО. От осемте й приоритета, за устройственото планиране на община Гълъбово от
съществено значение са следните:
Приоритет 3: Постигане на устойчиво регионално развитие и използване на местния
потенциал със следните подприоритети:
3.3. „Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот
в селските региони“, който предвижда:
- укрепване и разширяване функциите на малките градове в селските райони
- иподобряване на градската среда;
- укрепване и развитие на традиционни икономически дейности в регионите;
- подобряване качеството на живот в селските райони;
- насърчаване изграждането на местната инфраструктура;
- подобряване на мрежата от общински пътища в селските райони за осигуряване
на
- достъп до туристически, исторически обекти, както и достъп до образователни,
- здравни и социални услуги в населените места;
- насърчаване публично-частното партньорство за реализация на стратегии за
местно
- развитие.
5.

3.4. „Подкрепата за ефективно и устойчиво усвояване на туристическия потенциал
на регионите и развитие на културните и креативни индустрии в регионите, който
предвижда:
- развитие на инфраструктурата за специализирани форми на туризъм;
- маркетинг на туристическите региони и формиране на регионални туристически
- продукти;
- създаване на условия за развитие на културни и творчески индустрии в
регионите.
3.5. „Създаването на условия за опазване и подобряване на околната среда в
регионите, адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво и
ефективно използване на природните ресурси“, включващ:
- подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за
бизнеса и населението в регионите;
- устойчиво управление на водните ресурси в регионите чрез изграждане и
модернизиране на канализационни системи и пречистване на отпадъчни води;
- превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на
регионите;
- опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част
от природния потенциал за устойчиво развитие на регионите;
- повишаване качеството на атмосферния въздух на територията на страната.
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Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси със следните подприоритети:
4.1. Балансирано секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл, респ.
мерките:
- Насърчаване процеса на консолидиране на земеделските земи (комасация) по
- собственост;
- Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура;
4.2. Модернизиране и технологично обновяване на стопанствата и инфраструктурата
в отрасъла, респ. мярката:
- Насърчаване на инвестиции в материални и нематериални активи;
4.4. Превръщане на земеделското производство в привлекателен бизнес, осигуряващ
стабилни и справедливи доходи на заетите в него, респ. мярката:
- Насърчаване развитието на биологичното земеделие;
Приоритет 5: „Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за
повишаване на конкурентоспособността на икономиката“ и в частност неговия 5-ти
подприоритет „Подкрепа на сектор Туризъм“, респективно мерките:
- Подобряване на качеството на туристическите услуги;
- Национален туристически маркетинг;
Приоритет 7: „Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за
повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост“,
респ. следните негови подприоритети:
7.2. „Повишаване на енергийната ефективност“, респективно мерките:
- повишаване на ефективността на потреблението на енергия в обществения
сектор;
- повишаване на енергийната ефективност на сградите;
7.3. „Достигане на 16% на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно
потребление на енергия до 2020 г.“, респективно мерките:
- стимулиране на децентрализирано производство на енергия за отопление и
охлаждане от ВИ;
- стимулиране на инвестициите в производството и потреблението на енергия от
ВИ в домакинствата;
Приоритет 8: „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари“ и поспециално неговия подприоритет 8.6. Подобряване свързаността и интеграцията на
българските региони в национален и международен план и свързаността с големите градски
центрове в съседните страни, респ. мярката:
- Подобряване на пътната инфраструктура;
- Подобряване на мрежата от републикански и общински пътища.
Национална стратегия за околна среда / Национален план за действие 20092018г.
Националната стратегия и планът за действие са рамкови, тъй като вече се
изпълняват или се подготвят нови/актуализират редица секторни и общински стратегически
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документи, свързани с околната среда. Общински програми, приети за изпълнение от
община Гълъбово са:
 Програма за Енергийна ефективност
 Списък на общински сгради с над 250 м2 РЗП, за които е необходимо да се
предприеме задължително енергийно обследване - енергиен одит, както и
обекти с приложени съответни мерки и сгради с подобрени енергийни
характеристики
 Доклад от обследване за ефективност на улично осветление
 Краткосрочна програма за насърчаване на използването на възобновяеми
енергийни източници за периода 2017-2020
 Програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни
източници за периода 2010-2015 г.
 Програмен период 2019-2023: Актуализация на програмата за управление на
качеството на атмосферния въздух в Община Гълъбово, разработена за
замърсителите: финни прахови частици (ФПЧ10 ) и серен диоксид (SO2) 2019
– 2023 г.
 Програмен период 2014-2018: Актуализация на Програма за намаляване на
нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените
норми за вредни вещества Период на действие: 2014 – 2018 година
 Програма за опазване на околната среда 2013-2017г.
Целите на Национална програма за управление на отпадъците/Национален
план за управление на отпадъците (НПУО) 2014-2020г. са свързани с:
 “Предотвратяване”-образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и
избегнато, където това е възможно.
 “Разширена отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” –лицата,
които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват
околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият
пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин,
който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото
здраве.
 “Превантивност”–потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат
предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.
 “Близост”и “самодостатъчност”–отпадъците трябва да бъдат обезвреждани
възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците,
генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза.
 „Участие на обществеността“–съответните заинтересовани страни и органи,
както и широката общественост имат възможност да участват в
разработването на плановете за управление на отпадъците и на програмите за
предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях след разработването им.
За първи път в България бе разработена и Национална програма за
предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО) в съответствие с
изискванията на РДО и на чл.50 от ЗУО. НППОО е неразделна част от НПУО
и определя мерки за прилагане на най-високото ниво в йерархията на
управление на отпадъците.
Планът подпомага централните и местните власти за концентрация на ограничените
ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците
от национални и европейски източници на финансиране.
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До момента община Гълъбово има изготвени и приети:
 Програма за управление на отпадъците 2016-2020 г.
 Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери
на територията на Община Гълъбово
 Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците
Национален план за действие по околна среда-здраве
В настоящата Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008 2013г. са отразени основните приоритети на Европейския план за действие по околна среда
и здраве, както и Европейската стратегия за устойчиво развитие.
Планът на ОУПО предвижда с решенията си да отговори на следните основни цели:
 Да се развият и укрепят механизмите, които гарантират, че решенията и
дългосрочното стратегическо планиране, влияещи върху околната среда, а
чрез нея и върху здравето, няма да бъдат вземани само на основата на
икономически фактори, а и при пълно отчитане на възможните последици за
околната среда и здравето, в съответствие с изискванията на устойчивото
развитие.
 Чрез подобен механизъм д се гарантира решенията относно икономическото
развитие на местно равнище да се вземат с пълно познаване на техните
последици за околната среда, потенциалните последици за здравето и
консултации, не само с местните власти и заинтересованите финансово от
предлаганото развитие, но и с населението, което ще бъде засегнато от
положителнителни или отрицателните резултати от решението.
ОУП е програма за подобряване на пътната мрежа, благоустрояване и озеленяване
на населените места в общината. Подобряване на акустичната среда , чрез подходящо
планиране на урбанизираните територии.
Националната концепция за пространствено развитие /2013-2025 г./
Връзките на ОУПО с Националната концепция за пространствено развитие (НКПР)
са по линията на заложените в нея цели, приоритети и стратегия за развитие на
националното пространство, с които той задължително се съобразява.
Цели и приоритети
Към Стратегическа цел 3 – Пространствена свързаност и достъп до услуги – това е
приоритет 3.2. „Развитие на електронната съобщителна инфраструктура и осигуряване на
условия за широколентов достъп до Интернет на домакинствата и предприятията, като една
от най-важните предпоставки за развитие и широкото използване на електронни услуги от
администрацията, бизнеса и гражданите”.
Към Стратегическа цел 4 – Съхранено природно и културно наследство – това е
приоритет 4.1. „Опазване на идентичността на природното и културно наследство чрез
ефективна защита и интелигентно използване на икономическия потенциал на защитените
природни и културни ценности”.
Към Стратегическа цел 5 – Стимулирано развитие на специфични територии –
приоритет 5.6. „Възстановяване на нарушените територии, екологичното равновесие и
биологичното разнообразие, адаптиране към измененията на климата и намаляване на риска
от природни бедствия.”
От стратегията за пространствените измерения на икономическото развитие
съществени за ОУПО на община Гълъбово са насоките за:
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подпомагане
на
развитието
на
селското
стопанство
чрез
изграждане/възстановяване на хидромелиорациите и на инфраструктурата за
предпазване на земеделските земи от вредното въздействие на водите;
стопанските функции на горите със средообразуващата им роля, значението
им на биологично и ландшафтно богатство, рекреационния им потенциал,
добива на негорски продукти и ловно-стопанската дейност;
в областта на туризма противодействие срещу наложилите се сезонност и
еднообразие натуристическия продукт, качеството на средата и
трансформацията на рекреационните ландшафти в силно урбанизирани като
за целта към плановете за развитие на туризма на локално равнище се
прилагат изисквания за диверсифициране на туристическото предлагане с
нови „алтернативни” форми според ресурсите в районите и общините.

Стратегията на НКПР по отношение на природните и културни ценности за
постигане на екологичните й цели е насочена към опазване на идентичността на природното
наследство и изключителното биологично разнообразие.
Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.(МРРБ);
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е
основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за
постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване
на вътрешно регионалните и междурегионалните различия/неравенства2 в контекста на
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж.
НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално
развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните
политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране.
НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между
целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и
стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите.
НСРР разглежда и Йерархичната система от градове-центрове, която се представя от
пет йерархични нива.
Град Гълъбово попада в Четвърто ниво – малки градове с микрорегионално
значение – в територията на групи общини: в Югоизточен районзаедно с : Айтос, Карнобат,
Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Царево, Малко Търново, Елхово,
Котел, Нова Загора, Твърдица, Раднево, Чирпан
НСРР препоръчва в природните територии е необходимо прилагане на активна
стратегия за опазване на природното наследство и за разширяване обхвата на защитените
природни територии. Това може да се съчетае успешно със защитените зони на хабитатите
по Натура 2000. Към защитените територии е необходимо да се добавят и някои територии
за превантивна териториалноустройствена защита, каквито са териториите над горната
граница на гората в планините, черноморската крайбрежна ивица, някои характерни
крайречни, горски и полски ландшафти. Свързването на екологичните, ландшафтните и
културни ценности на регионите в мрежи се подкрепя в европейската политика за
Териториален дневен ред на ЕС 2020.
Създаването на модели за териториално-урбанистично развитие на национално и
регионално нива, в които се борави с едрата териториална структура на трите основни типа
територии (природни, слабо урбанизирани и силно урбанизирани), ще помага за
установяване на оптимални отношения между тези три типа територии и за конкретизиране
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на политиките за тяхното устройство, опазване и развитие. От друга страна, устройствените
модели на национално и регионално равнище ще съдействат за подобряване
взаимодействията между централните силно урбанизирани територии и периферните слабо
урбанизирани територии. Моделите на териториално устройство са обвързани с мрежата от
населени местаи нейната полицентрична йерархична структура. В тази териториалноурбанистична структура балансираната система от градове може да съдейства за засилване
на партньорството между големите градове в силно урбанизираните райони и малките
градове и селата в изостаналите периферни райони.
Както и насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяване на
селата, предлагането на местни основни услуги и опазването на културното и природно
наследство като важен фактор за подобряване качеството на живот в селските райони.
Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 – 2020 г.
Третият план за действие по изменение на климата предвижда конкретни мерки за
намаляване на емисиите парникови газове във всички сектори, като тези мерки са
съобразени с политиката на страната в областта на изменението на климата и съответно с
потенциала на националната икономика за редукция на емисиите. Общият ефект от
предвидените мерки ще гарантира изпълнение на поетите ангажименти и постигане на
правно обвързващите за страната ни европейски цели.
План за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2016-2021 г. в
Източнобеломорски район
Съгласно изискванията на Директива 2000/60/ЕС -Рамкова Директива за водите
(РДВ), транспонирана в Закона за водите (ЗВ), Планът за управление на речните басейни
(ПУРБ) е основен инструмент за интегрирано управление на водите. Планът за управление
на водите в Източнобеломорски район се разработва от Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район” (БДИБР) съгласно изискването на чл. 155, ал. 1, т. 2 от ЗВ и
чл. 13 на РДВ.Първият ПУРБ наИБР беше публикуван в началото на 2010 г. и обхваща
периода до 2015 година. Съгласно изискванията на чл.14 от РДВ и чл. 159, ал. 1 от ЗВ, ПУРБ
се преразглежда и актуализира на всеки шест години след първоначалното му публикуване.
ПУРБ 2016-2021г. на ИБР е планов документ, който да послужи на всички
заинтересовани страни в управлението на водите (държавни и териториални
администрации, водоползватели, научниинститути, неправителствени организации, други
организации с бизнесинтересиобикновени граждани и групи).
ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ
ВОДНИ ТЕЛА са:
5.1.1. Определяне на целите за опазване на околната среда на повърхностните водни
тела
Екологичните цели са определени в член 4 от Рамковата директиваза водите (РДВ).
Целта е дългосрочно устойчиво управление на водите, основано на висока степен на защита
на водната среда. В член 4, параграф 1 се определя общата цел на РДВ, които следва да
бъдат постигнати за всички повърхностни и подземни водни тела, т.е. постигане на добро
състояние до 2015г.и се въвежда принципът за предотвратяване на допълнително
влошаване на състоянието.Основните екологични цели в директивата са разнообразни и
включват следните елементи, съгласно чл.4(1) от РДВ:
 Недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземни
води и защита, подобряване и възстановяване на всички водни тела;
 -Постигане на добро състояние до 2015г., т.е. добро екологично състояние
(или потенциално такова), както и добро химическо състояние на
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повърхностните води и добро химическо и количествено състояние на
подземните води;
 Постепенно намаляване на замърсяването от определени вещества и поетапно
спиране на изпускането на приоритетни опасни вещества в повърхностните
води, както и превенция и ограничаване на въвеждането на замърсители в
подземните води;
 Преустановяване на всякакви значителни възходящи тенденции в
замърсяването на подземните води;
 Постигане на стандартите и целите за защитените територии, определени в
законодателството на Общността.По отношение на силно модифицираните и
изкуствени водни тела,съгласно член 4(1)(а)(iii),се определят „специфични
цели“ за тези конкретни водни тела. В член4(3) са описани троги критерии за
определянето на изкуствени или силно модифицирани водни
тела.Определянето на целите за опазване на околната среда е описано в Глава
X, Радел IIIот Закона за водите(ЗВ), по-конктретно в чл.156а до 156ж.
Съгласно чл.156а, ал.1, т.1 от 3В целите за опазване на околната среда при
повърхностните води се определят за:
а) предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни водни тела;
б) опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела за
постигане добросъстояние на водите;
в) опазване и подобряване качеството на водите във всички изкуствени и силно
модифицирани воднитела и постигане на добър екологичен потенциал и добро химично
състояние на повърхностните води;
г) предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или на етапи
на замърсяванетоот емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и приоритетно опасни
вещества
Основната цел на плана ОУПО е да осигури рамката за пълно изграждане на
канализационната система, мрежите, главните колектори, включване на формираните
отпадъчни води в ПСОВ Гълъбово.
Постигането на целта на ОУПО ще се осъществи чрез осигуряване на проект по
Приоритетна ос 1: Води. Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и
рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа,
гр. Гълъбово
План за управление на риска от наводнения /ПУРН/
За всеки приоритет на ПУРН са определени цели, както следва:
Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве
Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения
Цел 1.2 Осигуряване бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и
наводнения от урбанизираните територии
Цел 1.3 Възстановяване на нормалните условия за живот
Цел 1.4 Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура
Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и
бизнеса
Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура
Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически
обекти
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Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда
Цел 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи
Цел 3.2 Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и
SEVESO обекти)
Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените
територии и защитените зони
Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и
крайречни територии
Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението
Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения
Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения
Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН
Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото планиране
на териториите и УРН
Цел5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН
Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН
Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен
басейн
Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при
наводнения
Основната цел на ОУП е чрез планирани решения да подпомогне изпълнението на
приоритетите.
ОУП на община Гълъбово е с период на действие, който обхваща периода на
действие на прилагането на План за управление на водите в Дунавски район за периода
2016-2021г., актуализирането му и изготвяне и прилагане на ПУРБ и ПУРН за периода
2016-2021 г.
Целите на ОУПО са свързани със Стратегия за управление и развитие на
водоснабдяването и канализацията на Република България, 2014-2023г. (МРРБ)
Визията за отрасъл ВиК е желанието на правителството е България да постигне
финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който предоставя ВиК услуги
с високо качество на социално поносими за потребителите цени.
Енергийна стратегия 2020
Енергийната стратегия е основополагащ документ на националната енергийна
политика, която се одобрява от Министерския съвет и се приема от Народното събрание на
Република България.
Основните приоритети в Енергийната стратегия могат да се сведат до следните пет
направления: гарантиране сигурността на доставките на енергия; достигане на целите за
възобновяема енергия; повишаване на енергийната ефективност; развитие на конкурентен
енергиен пазар и политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди, и защита на
интересите на потребителите.
Възобновяемите енергийни източници като важни местни неизчерпаеми ресурси ще
бъдат приоритет на националната енергийна политика. За постигане на повече от 16% дял
на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в страната след 2020 г. ще бъдат
използвани максимално както водният потенциал, така и другите източници на чиста
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енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса). За тази цел държавата и общините ще
имат активна роля и ще подкрепят частните инициативи в процеса на повишаване
енергийната независимост на публичните и жилищните сгради чрез саниране и намаляване
на енергийните разходи чрез изграждане на слънчеви инсталации за топла вода, локални
отоплителни системи, базирани на биомаса или термални и геотермални енергийни
източници, и др.
Целите се постигат в община Гълъбово чрез Енергийната стратегия на общината.
В заключение - документа на ОУП на община Гълъбово се разработва за първи път
в обхвата на цялата община. При създаването на Плана са взети предвид предвижданията
на стратегическите и устройствените документи на по-високи административни нива
изброени по-нагоре или разработени специално за нуждите на община Гълъбово.
Общински план за развитие на Община Гълъбово 2014 – 2020г.
Съгласно плана, като слаби страни на общинската икономика, и заплахи имащи
връзка с устройственото планиране и развитие на територията и с опазването на околната
среда и човешкото здраве, са идентифицирани следните:
 Добивът на полезни изкопаеми обхваща голяма част от територията на
общината;
 Нарушен е баланса на съществуващия поземлен фонд от миннодобивната
дейност.
 Рекултивираните площи се възстановяват бавно с качество, което не отговаря
на изискванията за високодобивни култури.
 Влошено е качеството на атмосферния въздух;
 Няма изградени ПСОВ в града и селата;
 Техниката за сметосъбиране е остаряла;
 Съществува риск от производствени аварии, наводнения и други;
 Зелената система в общината, като цяло и на междублоковите пространства в
града е в незадоволително състояние;
 Нарушено е екологичното равновесие в някои части от общината;
Като силни страни, имащи връзка с ОУП и опазването на околната среда и
човешкото здраве на територията на Община Гълъбово са установени следните:
 Наличие на териториални ресурси за развитие на тежка промишленост –
въгледобив и производство на електроенергия;
 Общината и нейният опорен център град Гълъбово са с благоприятното
географско положение.
 Осигурено е топлоснабдяване на общинските, жилищни и други частни
сгради;
 Наличен е потенциал за използване на слънчевата енергия в качеството й на
възобновим източник на енергия.
 Налична е пътна инфраструктура, осигуряваща достъп до всички населени
места.
Визията за развитие на общината е: Гълъбово – динамично развиваща се община с
ефективна икономика, хармонична жизнена среда и създадени условия за пълноценна изява
на личността.
Описаните цели и всички екологични съображения са взети под внимание по
време на изготвянето на плана, като:
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Общия устройствен план на община Гълъбово има за основна цел да създаде планова
основа за нейното дългосрочно устойчиво териториално развитие в съответствие с приетите
стратегически документи за регионално развитие и на база на специфичните за общината
природни, културно-исторически и антропогенни дадености, ресурси и характеристики.
За постигането на основната цел, ОУПО Гълъбово, на първо място, изпълнява
няколко вторични и специфични цели:
 Създава условия за подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на
съвременно ниво на обществено обслужване, обитаване, рекреация и др.;
 Създава условия за стимулиране на икономическото развитие на Общината
чрез създаване на планова основа и с инструментариума на устройственото
планиране;
 Осъществява баланс между частните и обществените интереси, отчитайки
едновременно правото на собственост и защита на обществения интерес;
 Създава условия за опазване и ефективно използва потенциала на природните
дадености и културно – историческото наследство;
 Създава условия за увеличаване на възможностите за ефективен контрол и
управление на съществуващите и прогнозните урбанистични процеси от
страна на администрацията и контролните органи;
Задачите, които са поставени и намират решение в ОУПО Гълъбово са
следните:
 Определя общата структура на територията, местоположението, землищните
граници на населените места и селищни образувания, отделните
урбанизирани територии, земеделските и горските територии, териториите за
природозащита, територии на културно-историческото наследство и др.
 Определя устройствения режим на отделните територии и устройствени зони,
правилата и ограниченията за ползването им;
 Определя необходимите корекции на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура с цел тяхното подобряване;
 Създава необходимите условия за използване на териториите държавна и
общинска собственост;
 Създава необходимите условия за балансирано и устойчиво развитие на
урбанизираните и извън урбанизираните територии, чрез поддържане на
екологичното равновесие и опазване на околната среда;
 Създава необходимите условия за социализация и опазване на КИН.
Целите на опазване на околната среда на международно равнище, имащи отношение
към плана са и Европейски директиви по опазване на околната среда:
 ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА № 92/43/ЕИО за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
 ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА относно опазването на дивите птици
 ДИРЕКТИВА № 83/129 за вноса в Държавите членки на кожи от тюлени и
продукти произведени от тях
 ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 89/370/ЕИО от 8 юни 1989 година за изменение
и допълнение на Директива 83/129/ЕИО относно вноса в държавите-членки
на кожи от някои тюленчета и на продукти от тях
 ДИРЕКТИВА № 1999/22/ЕС НА СЪВЕТА относно държането на диви
животни в зоологически градини
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ДИРЕКТИВА 2009/41/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 6 май 2009 година относно работата с генетично модифицирани
микроорганизми в контролирани условия.
ДИРЕКТИВА 2001/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 12 март 2001 година относно съзнателното освобождаване на
генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на
Директива 90/220/ЕИО на Съвета.

ЕС разполага с едни от най-високите екологични стандарти в света. ЕС и
националните правителства са определили ясни цели за европейската политика в областта
на околната среда до 2020 г. и визия за периода след това - до 2050 г. - с подкрепата за
специални изследователски програми, законодателство и финансиране:
 опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал на Съюза;
 превръщане на ЕС в ресурсно ефективна, екологична и конкурентоспособна
нисковъглеродна икономика;
 защита на гражданите на ЕС от свързани с околната среда въздействия и
рискове за тяхното здраве и благополучие.
Целите на план ОУП на община Гълъбово са оценени положително процедурно чрез
изготвение ДОСВ.
 Директива 92/43/ЕИО за Местообитанията;
 Директива 2009/147/ЕЕС за Птиците.
По тези две директиви на територията на града са обявени две защитени зони,
посочени в раздел.
Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително
биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви,
води, въздух, климатични фактори, материални активи, културноисторическо наследство, включително архитектурно и археологическо
наследство, ландшафт и връзките между тях; тези въздействия трябва да
включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и
отрицателни последици;
ОУП на община Гълъбово е план за устройство на територията, който създава
условия за устойчиво развитие и благоустрояване в един дългосрочен период от време.
ОУП има за цел да осигури рамката на общината за постигане целите за
минимизиране на различни значителни въздействия върху компонентите на околната среда
и факторите й и от друга страна да осигури чрез схеми за:
 Схема на недвижимите ценности и зелената система
 Схема на транспорт и комуникации
 Схема на Водоснабдяване и комуникация
 Схема на Електроснабдяване
 Схема на Газоснабдяване
6.

ОУП на Община Гълъбово е идеен проект за устройство на територията, който
създава условия за устойчиво развитие и благоустрояванеПланът не конкретизира отделни
източници на замърсяване на околната среда, които да бъдат оценявани поотделно.
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Като обект на екологична оценка в ОУП могат да бъдат очакваните съществени
изменения в жилищното строителство, транспортната схема, зелената система на града,
инфраструктурата, туризма, промишлеността и общественото обслужване. По отношение
на КАВ от най-съществено значение са измененията в транспортната схема на града,
промишлеността и зелената система. Влиянието на инфраструктурата, туризма и
общественото обслужване върху КАВ може да бъда главно косвено.
Елементи на плана:
Устройствени зони:
 Жилищна устройствена зона с малка височина до 10 м. (Жм)
 Рекреационна зона за курортни дейности (Ок)
 Оз Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се
разполагане на малки покрити обслужващи обекти (кафенета, сладкарници,
обекти за забавни игри, за художествени и хоби дейности), както и
преместваеми търговски обекти, които не нарушават екологичните,
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са
предвидени в одобрения ПУП
 Предимно производствени устройствени зони (Пп) – Предимно
производствена устройствена зона. За застрояване основно с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения.
Допускат се изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците,
магазини и заведения за обществено хранене, хотели, здравни заведения,
професионални гимназии, професионални бази и сгради на научноекспериментални бази. Не се допускат производства с вредни отделяния.
 Чисто производствени зони (Пч) – Територии за добив на полезни изкопаеми
и изграждани на инфраструктурни обекти свързани с дейностите на мините
 Гробищни паркове
 Територии за елементи на техническата инфраструктура- обхваща терени на
транспорта и инженерната инфраструктура, далекосъобщения и
комуникации, водоснабдяване и канализационни мрежи и обособени терени
за комунално стопанство
 Устройствени зони на терени на зелената система
 Територии за защита на недвижимо културно наследство - обхваща терени на
единични и групови недвижими културни ценности и археологически обекти
в селищните и извън селищни територии;
6.1. Атмосферен въздух
Както беше пояснено по-горе, към настоящия момент Община Гълъбово не покрива
нормативните изисквания по отношение на КАВ за замърсителите ФПЧ10 и серни оксиди.
Следователно, всички промени в съществуващия ОУП на общината, водещи до
увеличаване на емисиите от тези замърсители, биха могли до доведат до задълбочаване на
проблемите.
Землище на град Гълъбово
Вероятните въздействия върху КАВ в Община Гълъбово са свързани преди всичко с
терените, предвидени за производствени дейности. В проекта за ОУП се предвижда,
териториите с чисто производствено предназначение да се увеличат от 5970.84 ха до
7074.80 ха (увеличение с 1103.96 ха).
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В границите на землището на град Гълъбово, в чисто производствените предимно
производствените зони е предвидено реализирането на дейности, които не застрашават
КАВ по отношение на критичните замърсители (ФПЧ10 и серни оксиди) като:
 площадка за изкупуване на метали с одобрен ПУП (имоти 18280.0.905 и
18280.76.27) и ПУП за имот 18280.0.919;
 проектната площадката за третиране на растителни отпадъци (имот
18280.72.4) и е обект с първостепенно общинско значение;
 ПУП за фотоволтаична инсталация за имот 18280.225.5;
 одобрен ПУП за проектна пречиствателна станция за отпадни води на гр.
Гълъбово;
 Разширение на съществуващи територии за производствени и складови
дейности държавна собственост;
 два обекта с одобрени ПУП с обществено предназначение (имоти 18280.0.844
и 18280.0.84, разделени от 18280.0.842);
 обект на НЕК ЕАД (имот 18280.0.981 без ПУП;
 увеличаване в неурбанизирани територии +3.48 ха – формирана основно от
стопански дворове държавна частна собственост в непосредствена близост до
града – югозападно без съществуващи ПУП.
Многофункционална устройствена зона с преобладаващо обществено обслужване,
търговия, безвредни производства и складове, жилища (не повече от 60% от общото РЗП),
спорт и атракции и други допълващи функции без да се допускат обекти за дейности с
вредни отделяния и влияния.
Чисто производствената зона за застрояване само с производствени (вкл.
производство на електроенергия от възобновяеми източници), складови и обслужващи
(здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на
работещите, административни сгради и научно-експериментални бази към предприятията,
гаражи и паркинги, както и жилища за охраната) сгради и съоръжения също не създава
реални опасности от влошаване на КАВ.
Вероятност за нарастване на емисиите от ФПЧ10 е свързана с увеличаване в
неурбанизирани територии +9.29 ха – в зоната на съществуващи сгуроотвал, части от
гумено лентов транспортьор (ГЛТ) и депо на ТЕЦ ЕЙ и ЕС Марица Изток 1 ЕООД, за
която има влязла в сила и одобрена КККР.
Землище на с. Априлово
Предвиденото увеличаване на площите за предимно производствени дейности
предвижда създаване на рибарници до язовирната стена на микроязовира и се запазва
предназначението на вече съществуващи имоти със същото предназначение. Не се очакват
дейности, свързани с вредни емисии в атмосферата.
Землище на с. Великово
Съществуващите селскостопански постройки на селото се обособяват в предимно
производствена зона и се включват в строителните граници на населеното място.
Предвижда се застрояване основно с производствени, складови, административни,
търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се изграждане на жилищни сгради
и общежития за работниците, магазини и заведения за обществено хранене, хотели, здравни
заведения, професионални гимназии, професионални бази и сгради на научноекспериментални бази. Не се допускат производства с вредни отделяния. Етажност - кота
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корниз 10м и не се ограничава за технологични съоръжения и инсталации. Не се очакват
дейности, свързани с вредни емисии в атмосферата.
Землище на с. Главан
В землището на село Главан се предвиждат значителни промени, свързани с
отреждане на допълнителни площи за производствени цели:
 Обособяват се три предимно производствени зони на базата на съществуващи
имоти (около 32 ха) със производствени и складови дейности като се
включват още около 13 ха неурбанизирани територии:
 Обособяват се редица територии с устройствен режим за предимно производствени зони (над 10 ха) фокусирани основно за селскостопански и складови
дейности, съществуващи овцеферми и изцяло нова зона
(2.4 ха)
предназначена за разполагане на ветрогенератори за производство на
електроенергия,;
 За развитието на минните дейности на Рудник „Трояново-3“ към Мини
Марица Изток ЕАД се обособят над 1300 ха с устройствен режим за чисто
производствени зони, дейности за добив на полезни изкопаеми и изграждани
на инфраструктурни обекти свързани с дейностите на мината:
От посочените по-горе производствени дейности потенциал за значителни
въздействия върху КАВ имат миннодобивните дейности, свързани с работата на Рудник
„Трояново-3“ към Мини Марица Изток ЕАД. Усвояването на нови добивни пластове и
тяхната експлоатация като правило е свързано с мащабни земно-изкопни и насипни
дейности. Разкриването на въглищните пластове е свързано с изземването на много големи
обеми земни маси, транспортирането им до предварително определени депа за временно
или постоянно съхранение. Всички тези дейности (обикновено в големи мащаби) са
свързани със значителни емисии на ФПЧ10. Същото е в сила и при добива на въглища по
открит способ. Количествена оценка на потенциалните емисии на този етап не може да бъде
направена (не е известно кога ще започне разработването на новите въглищни пластове,
техниката и технологията, които ще бъдат използвани и др.). От друга страна, значително
увеличаване на добива на лигнитни въглища от Мини Марица Изток ЕАД през следващите
години не се очаква, което означава, че усвояването на нови въглищни пластове ще става
след изчерпване на съществуващи такива, което се съпътства с рекултивация на
изчерпаните терени. В тази светлина, общите емисии на ФПЧ10 от всички рудници на Мини
Марица Изток ЕАД се очаква да се запази на съществуващото ниво. Независимо от това,
териториалното изместване на добива на въглища в близост до село Главан увеличава
риска от влошаване на КАВ в района по отношение на ФПЧ10.
Землище на с. Искрица
 С около 9 ха се увеличава територия за чисто производствени нужди (за
застрояване основно с производствени, складови, административни,
търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се изграждане на
жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионални гимназии,
професионални бази и сгради на научно-експериментални бази. Не се
допускат производства с вредни отделяния;
 С 6.94 ха се увеличава зона за развитието на миннодобивната дейност на
Рудник „Трояново-1“ на Мини Марица Изток ЕАД на територията на
общината и в частност землището на с. Искрица;
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С 0.58 ха се увеличава в неурбанизирани територии част от насипище
„Медникарово“, попадащо в землището на село Искрица;
С 1.08 ха се увеличава зоната за развитието на миннодобивната дейност на
Рудник „Трояново-3“ на Мини Марица Изток ЕАД на територията на
общината и в частност землището на с. Искрица;

И към настоящия момент землището на село Искрица попада под прякото
влияние на емисиите от ФПЧ10, резултат от дейността на Мини Марица Изток ЕАД.
При определени метеорологични условия максималните 24-часови приземни
концентрации на ФПЧ10 в района на село Искрица превишават два пъти СД НОЧЗ по
Наредба 12/2010 г. от 50 μg/m3 (виж т.2.1). Рудник „Трояново 3“ е разположен на около
3 km по въздушна линия северно от селото и влиянието му е значително. Предлаганите
с ОУП изменения, ако не влошават, те и не подобряват условията за намаляване на
замърсяването с ФПЧ10 на землището на село Искрица.
Землище на с. Медникарово
 Обособяват се три предимно производствени зони на базата на съществуващи
имоти за складови дейности източно и западно от селото, като увеличението
за сметка на неурбанизирани територии е около 7.5 ха;
 Увеличават се териториите с устройствен режим за чисто производствени
нужди за сметка на неурбанизирани територии както следва:
- За Рудник „Трояново-1“ с 8 ха;
- Без промяна остава промишлена площадка на Рудник „Трояново-3“;
- Увеличава се с 2.72 ха площадката на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток
3“ АД;
- Увеличава се 3.26 ха площадката на завод „Кнауф“;
- Увеличава се с 3.92 ха територията за гумено лентовя транспортьор (ГЛТ)
от Рудник „Трояново-1“ до насипище „Медникарово“
- Увеличава се с 11.08 ха - насипище „Медникарово“;
- Създава се изцяло нова зона от 24.83 ха за Рудник „Трояново-3“ и за изграждане на мрежи и съоръжения свързани с дейностите на минната дейност;
- Увеличава се с 72.18 ха територията на Рудник „Трояново-3“ за изграждане на мрежи и съоръжения свързани с минната дейност;
Село Медникарово, както село Искрица, е разположено в непосредствена близост до
територията на Мини Марица Изток ЕАД и попада под прякото им влияние. На около 2.5
km северно от селото е разположена и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД. Мини
Марица Изток ЕАД са обект от национално значение и в съответствие със стратегията
за развитие на енергопроизводството в Р. България, ОУП на Община Гълъбово
създава условия за продължаваща интензивна експлоатация на минния басейн
Марица Изток. Това от своя страна не създава перспектива за подобряване на КАВ в
южната част на общината, където влиянието на Мини Марица Изток ЕАД и ТЕЦовете в района е най-силно. Очевидно е, че подобряването на КАВ трябва да се търси
чрез внедряване на най-новите технологии (в това число и НДНТ) при добива на
въглища по открит способ.
Землище на с. Мусачево
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В землището на село Мусачево се обособява зона за предимно производствени
дейности, която се присъединява към строителните граници на селото. Увеличението с 2.27
ха е за сметка на неурбанизирани територии. В нея не се предвиждат дейности,
замърсяващи атмосферния въздух.
Мусачево е разположено в източната част на общината, където влиянието на ТЕЦ и
Мини Марица Изток ЕАД е най-слабо. Към момента КАВ в село Мусачево е добро и с новия
ОУП не се очаква да се влоши.
Землище на с. Мъдрец
Село Мъдрец е на около 2.5 km източно от село Искрица и също така попада под
прякото влияние на емисиите от ФПЧ10 от производствената дейност на Мини Марица
Изток ЕАД. През 2017 г. в землището на село Мъдрец приземните СД концентрации на
ФПЧ10 са надвишавали горния оценъчен праг (ГОП). С ОУП се предвижда:
 Увеличаване на териториите с устройствен режим за чисто производствени
нужди с 15.79 ха в зона с одобрен ПУП на Рудник „Трояново-1“ и създаване
на изцяло нова зона с ПУП в процедура на одобрение за Рудник „Трояново1“. Тя обхваща частично горски територии от имот с обща площ от 7.30 ха;
 Обособява се една предимно производствена зона на базата на съществуващи
имоти и увеличаване с около 7 ха за сметка на неурбанизирани територии за
складови дейности на селското стопанство източно от селото и се включва в
строителните граници:
Селата Медникарово, Искрица и Мъдрец са в непосредствена близост до Мини
Марица Изток ЕАД и КАВ в землищата им към 2017 г. се оценява като не много добро.
Предвидените с ОУП терени за нуждите на Мини Марица Изток ЕАД създават
предпоставки за запазване на съществуващото положение и потенциално влошаване.
Землище на с. Обручище
Село Обручище попада под непосредственото влияние на ТЕЦ „Брикел“, брикетна
фабрика „Брикел“ и ТЕЦ „ЕЙ и ЕС Марица Изток 1“ ЕООД. При определени
метеорологични условия попада и под вторичното влияние на Мини Марица Изток ЕАД,
ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД и ТЕЦ „Марица изток 2“. КАВ н и по двата
показателя (серни оксиди и ФПЧ10) не отговаря на нормативните изисквания. Увеличава се
с 3.22 ха в неурбанизирани територии площта на Рудник „Трояново-3“ с влязъл в сила
СПУП.
За чисто производствени нужди се увеличават в неурбанизирани терени за:
 обекти за поддръжка и експлоатация на язовира и довеждаща инфраструктура
за ТЕЦ „ЕЙ и ЕС Марица Изток 1“ ЕООД;
 транспортно комуникационни обекти обслужващите минната дейности и
ТЕЦ-овете обекти, инженерни мрежи, включително депо и площадка за
третиране на строителни отпадъци и площадка за растителни отпадъци и
площадка за претоварване на битови отпадъци към регионално депо;
 прилежащи територии на ТЕЦ включващ имоти с предназначение за производство на електроенергия, включително и имот с одобрен ПУП за завод за
гипсови плоскости (53134.1.129);
 съществуващ гумено лентов транспортьор и сгуроотвал на ТЕЦ „ЕЙ и ЕС
Марица Изток 1“ ЕООД;
 площадка на изградената брикетна фабрика на „Брикел“ ЕАД;
 имоти свързани с производство на електроенергия;
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сгуроотвал, гумено лентов транспортьор (ГЛТ), административна сграда и
депо на ТЕЦ „ЕЙ и ЕС Марица Изток 1“ ЕООД;
терен за производство на електроенергия;
фотоволтаична инсталация с одобрен ПУП за имот 53134.21.12;
складова база и стопански дворове на с. Обручище;

Предвидените изменения в ОУП не би следвало да водят до изменение на
съществуващото положение с КАВ. Те осигурява нормалното функциониране на
предприятията в района. Изграждане на нови производства на електроенергия на базата на
лигнитни каменни въглища не се предвижда. Фотоволтаичните централи не водят до
влошаване на КАВ. При определени условия (използване на НДНТ), подобряването на
инфраструктурата на съществуващите ТЕЦ може да е съпроводено и намаление на
емисиите на вредни вещества.
Землище на с. Помощник
Село Помощник е разположено в най-южната част на общината и съответно е найотдалечено от основните промишлени източници на замърсяване. Независимо от това, КАВ
в района на селото по отношение на серни оксиди не е много добро. Моделните изчисления
показват, че се превишават както едночасовите, така и 24-часовите НОЧЗ. Основна причина
за това са емисиите от ТЕЦ „Марица изток 2“ и в по-малка степен от ТЕЦ „Контур Глобал
Марица Изток 3“ АД. По отношение на ФПЧ10 КАВ е по-добро и СД НОЧЗ не се превишава
(в района около селото се превишава ГОП).
Предвидените с ОУП промени на предназначението на земята не се очаква да
доведат до отрицателни последици по отношение на КАВ:
 за чисто производствени нужди се увеличава незначително (с 0.13 ха)
територията на Рудник „Трояново-3“ в землището на селото, за който има
влязъл в сила СПУП;
 Обособява се една предимно производствена зона на базата на съществуващи
имоти за складови дейности на селското стопанство западно от селото и се
включва в строителните граници чрез увеличаване в неурбанизирани
територии с 17.72 ха:
6.2. Транспорт и комуникации
Общата дължина на пътищата от РПМ в Община Гълъбово е 54.05 km и настилката
на по-голямата част от тях не е в много добро състояние. Общинската пътна мрежа е с
дължина около 13.9 km и също не е в добро състояние. Предвидената с ОУП
рехабилитация на 41.65 km от РПМ и цялата общинска пътна мрежа има пряко
отношение към КАВ тъй като ще се създадат условия за намаляване на пътния нанос
и от там за намаляване на вторичното замърсяване на въздуха с ФПЧ10 в резултат от
суспендирането на частици от преминаващите превозни средства.
6.3. Електроснабдяване и съобщения
Съществуващите подстанции имат техническа възможност за обезпечаване на
територията с електрическа енергия, поради което не се налага при тези прогнози монтаж
на нови трансформаторни мощности. Консумацията на електрическа енергия за комуналнобитови нужди, определена в процент от общата комунално-битова консумация на
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електрическа енергия, не намира доказани комунални потребители. Тази част от ОУП няма
отношение към КАВ.
6.4. Водоснабдяване и канализация
В съответствие с инвестиционните намерения на Община Гълъбово, ОУП предвижда
значително развитие на водопроводната мрежа, в това число:
 Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и рехабилитация на
канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа, гр.
Гълъбово Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 33 840
592,00 лв. Конкретни цели: Да се изгради ПСОВ за 12900 е.ж със съпътстваща
инфраструктура, 100 % изграденост на канализационната мрежа на
територията на гр. Гълъбово, изцяло рехабилитирана водоснабдителна мрежа
– 40% намалени загуби. Вече е приключила работата по изготвянето на
инвестиционния проект.
 "Реконструкция на водопроводна мрежа на село Главан, Община Гълъбово"
 „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект по всички
части за обект: Ремонт и реконструкция на съществуваща водопроводна
мрежа на село Априлово, Община Гълъбово
 Проект: „Проектантски услуги, свързани с подготовката на инвестиционен
проект за обект: „Реконструкция на водоснабдителната система на с.
Обручище – Община Гълъбово”
 По данни на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3″ по-долу е представен
списък на предоставените документи за ПУП-ПП за обекти извън
територията на основна площадка на Електроцентралата, както следва:
 Водопровод за добавъчна вода от язовир "Розов кладенец" до ТЕЦ
"КонтурГлобал Марица Изток 3" в землищата на село Обручище и село
Медникарово.
 Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал "Искрица"
към ПСИВ и укрепване на бреговете на река "Соколица" - ЛОТ 1.
 Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал "Искрица"
към ПСИВ и укрепване на бреговете на река "Соколица" - ЛОТ 2.
 Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал "Искрица"
до ревизионна шахта в близост до път за Кнауф - ЛОТ 3.
 Тръбопровод за сурова вода ф420 и ф319 от ПС "Соколица" до язовир
"Червена река" и от Сгуроотвал "Искрица" до ТЕЦ "КонтурГлобал Марица
Изток 3" в землището на село Медникарово и село Искрица.
 Рибен проход на съществуващо водохващане на река "Соколица".
Реализацията на посочените по-горе проекти е твърде мащабно. Добре известно е, че
строителството на нови водопроводи, подмяната на амортизирани такива или
рехабилитацията на съществуващи е свързано със значителни земекопни и земнонасипни
работи с използването на тежка специализирана техника. Обикновено, изграждането на нов
тръбопровод е продължително. По цялата дължина на тръбопровода се образуват земни
насипи с потенциална възможност за запрашаване, изнасяне на земни маси (с
автомобилните гуми и веригите) към прилежащите пътища евентуално увеличаване на
пътния нанос. Ремонтирането и рехабилитацията на съществуващи водопроводи не се
различава съществено. Тези отрицателни ефекти имат временен характер и
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продължават до завършване на съответния обект. Ограничаването им зависи от
прилаганите технологии и ефективността на инвеститорския контрол.
Изграждането и рехабилитацията на канализационните мрежи на населените места
създават същите проблеми, както водопроводните инсталации.
Заключение
За да се направи оценка на въздействието на ОУП на Община Гълъбово върху КАВ
е необходимо да се направи анализ на конкретната (действителната) ситуация на
обхванатата от ОУП територия.
От приложената схема (Схема на „Мини Марица изток“ ЕАД) се вижда, че поголямата част от територията на общината влиза в концесионната площ на „Мини Марица
изток“ ЕАД. Някои от селата са в границата на разкривката (Мъдрец, Искрица).
От друга страна е добре известно, че находищата от лигнитни каменни въглища в
този район са от стратегическо значение за реализирането на стратегията на България за
производство и потребление на електроенергия. Към момента, разположените в близост
ТЕЦ осигуряват между 40% и 60% от необходимата на страната електроенергия. Те се
захранват с въглища от „Мини Марица изток“ ЕАД. Съвсем закономерно, след изчерпване
на конкретен въглищен пласт се пристъпва към разкривка на нов. За тази цел ОУП
предвижда до 2035 г. значителни площи неурбанизирани територии в границите на
концесионната площ да бъдат преобразувани в територии за чисто производствени
нужди (добив на полезни изкопаеми). С това се осигурява непрекъснат фронт за добив на
въглища и гориво за всички ТЕЦ в басейна. В ОУП не е предвидено изграждане на нови
мощности за производство на електроенергия на базата на изкопаеми горива. В териториите
за предимно производствени нужди не се допускат дейности, вредящи на околната среда.
Както беше изяснено в точка 2.1, Основните проблеми по отношение на КАВ в
Община Гълъбово са свързани със замърсителите ФПЧ10 и серните оксиди.
Наднормените замърсявания с ФПЧ10 се наблюдават основно през отоплителния
сезон, когато голяма част от населението използва за отопление твърди горива (дърва и
брикети). За периода 2010-2017 г. се наблюдава трайна тенденция към намаляване на броя
на 24-часовите превишения на НОЧЗ по Наредба №12/2010 г., а за 2017 г. този брой е под
допустимия максимум от 35 превишения. От анализа на данните става ясно, че основната
причина за превишенията е свързана с битовото отопление и транспорта. Всички ТЕЦ в
района спазват НДЕ за частици, което се вижда от данните на системите за непрекъснато
измерване на емисиите (СНИ).
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Линия на
разкривката

Концесионна площ

Фиг. 6.1.1. Схема на „Мини Марица изток“ ЕАД
Основният промишлен източник на прах, в това число и ФПЧ10, е добивът на
въглища по открит способ от „Мини Марица изток“ ЕАД. Този тип емисии трудно се
контролират и още по-трудно се измерват. Към настоящия момент „Мини Марица изток“
ЕАД развива и усъвършенства Интегрираната система за управление на качеството,
околната среда и здравето и безопасността на работа в съответствие с изискванията на
стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001&2004 и BS OHSAS 18001:2007. Реално, ОУП не
може да влияе на процесите на добив на въглища, а трансформацията на
неурбанизирани територии в рамките на концесионната зона в чисто промишлени
зони за добив на полезни изкопаеми е в съответствие със стратегията на за развитие
на „Мини Марица изток“ ЕАД. Положителното влияние на ОУП може да се търси в
предвидената рехабилитация на основната пътна мрежа в общината, с което ще се ограничи
влиянието на транспорта при замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ 10.
Ограничаването на замърсяването от битовото отопление е обект на специална програма на
Община Гълъбово (Актуализирана програмата за управление на качеството на
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атмосферния въздух в Община Гълъбово, разработена за замърсителите: фини
прахови частици (ФПЧ10 ) и серен диоксид (SO2) 2019 – 2023 г.). и ОУП няма отношение
към нея.
Анализът на замърсяването със серни оксиди е по-сложен и в известна степен е
икономико-екологичен. Основният източник на серни оксиди са горивните процеси с
лигнитни каменни въглища във всички ТЕЦ в басейна. Те са снабдени със сероочистващи
инсталации (СИО), достигащи степен на пречистване около 96%. По информация от
МОСВ, към момента централите от басейна са възложили на консултантската фирма „Амек
Фостер Уилар“ извършването на анализ за това, доколко разходите за постигането на построги норми (степен на десулфуризация) от централите от басейна „Марица Изток“
съответстват на ползите за околната среда. Въпросът е от национално значение и не е от
компетенцията на Община Гълъбово. Вероятно ще се иска дерогация на Европейската
директива (ДИРЕКТИВА 2010/75/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността
(комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването). Очевидно въпросът не е
свързан директно с целите на ОУП и не е от компетенциите на Община Гълъбово.
На базата на горния коментар може да се приеме, че по отношение на
качеството на атмосферния въздух (КАВ) ОУП на Община Гълъбово има неутрален
характер. Приемането му не се очаква да доведе до рязко подобряване на КАВ, но в същото
време не се очаква и да доведе до влошаването му. Умерен положителен ефект по
отношение на ФПЧ10 може да се очаква от предвидената рехабилитация на пътната мрежа.
6.5. Вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативни
въздействия
ОУП като проект за устройство на територията е свързан с представяне на решения,
от които не се очаква комбинирано, комплексно и кумулативно въздействие. В последствие
тези конкретни решения, съгласно законодателството ще се подлагат на процедура
съответно на ОВОС и/или ЕО. Всяко конкретно решение ще бъде оценявано по отношение:
вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативни въздействия.
Въздействията на комплекса „Марица Изток“ не следва да се в дългосрочен мащаб не
следва да се обвързват с очакваните въздействия, от прилагането на самия ОУП. Неговото
конкретно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда се очаква да
бъде незначително, с минимална по време продължителност и честота.
6.6. Потенциално трансгранично въздействие:
Прилагането на ОУП на Община Гълъбово не е свързано с идейни решения и
предвиждания, водещи до трансгранично въздействие върху компонентите и факторите на
околната среда. Не е свързан и с решения водещи до климатични промени.
6.7. Потенциален ефект и риск за здравето на хората или околната среда,
включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на
последствията (географски район и брой население, които е вероятно да
бъдат засегнати
С ОУП на Община Гълъбово и реализацията на неговите предвиждания, които ще
бъдат развити в процеса на разработване, не се очаква потенциален ефект и риск за здравето
на хората или околната среда. ОУП като концепция не е свързан с появата на аварии.
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Към момента, а вероятно и в бъдеще, при аварийни изключвания на
пречиствателните съоръжения на ТЕЦ в района съществува риск от наднормено изпускане
в атмосферата на вредни вещества (серни оксиди и/или ФПЧ10), което да влоши комфорта
на живот и да застраши здравето на населението, както в Община Гълъбово, така и на
населението от съседните общини. Тези потенциални опасности нямат отношение към
реализацията на ОУП и неговите идейни решения.
6.8. Очаквани неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на
опасностите и последствията от възникване на голяма авария от
съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок
рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал.
3, т. 3 ЗООС:
ОУП на Община Гълъбово не предвижда разполагането на нови предприятия и/или
съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, както и изменения в предприятия и/или
съоръжения с нисък или висок рисков потенциал. Действащите в района ТЕЦ, както и
„Мини Марица изток“ ЕАД работят в условията на издадени комплексни разрешителни,
които регламентират съгласно действащото законодателство както всички техни
производствени дейности както и допустимото им въздействие върху компонентите на
околната среда.
6.9. Ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени
естествени характеристики или на културно-историческото наследство;
превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни
стойности; интензивно земеползване)
Чрез устройственото планиране С ОУП няма да има превишение на стандарти за
качество на околната среда или пределни стойности.
6.10. Въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат
национален, общностен или международен статут на защита
ОУП на Община Гълъбово решава ключовите пространствени проблеми на
общинско ниво, съобразявайки се с богато природно разнообразие и съпътстващите го
защитени територии. Планът, ще повиши комфорта на обитаване, ще доразвие
транспортните връзки и дооформи и позиционира система труд и рекреация за
безконфликтно функциониране. Планът ще съхрани видовете ландшафти на територията на
общината и защитените територии.
6.11. Устройство на извън урбанизирани територии – земеделски, горски,
нарушени и територии за природозащита.
Направеният диференциран анализ на очакваните въздействия от прилагането на
проекта за ОУПО Гълъбово върху Защитените зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна дава възможност да се направи
следното заключение:
 Реализацията на проекта за ОУПО Гълъбово в посочените терени и граници
не влиза в противоречие и не нарушава целите за определянето на защитените
зони;
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Предвижданията на проекта за ОУПО Гълъбово не засяга находища и
местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на Закона за
биологичното разнообразие растителни и животински видове.
Не се очаква фрагментиране на местообитанията на видовете и ограничаване
на ежедневните им миграции в степен, която би могла да повлияе числеността
или ареала на популациите на нито един от видовете предмет на опазване в
защитените зони.
Не се очаква ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове
птици.
Не се очаква стагнация на размножителния процес нито на местните, нито на
размножаващите се миграционни популации или каквото и да било
съществено повлияване на размножителния им успех.
Не се очаква безпокойство на индивиди, в степен, която би могла да доведе
до трайното им прогонване и съществена промяна на числеността и ареала им
на разпространение.
Не се очакват дейности или обекти, които биха могли да доведат до
съществено намаляване на численост на популациите на целеви за опазване
видове.

Заключение:
ОУПО Гълъбово няма да бъде значително увреден предмета и целите на опазване на
защитени BG0000425 „Река Сазлийка“, BG0000427 „Река Овчарица“, BG0000440„Река
Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата
флора и фауна и ЗЗ BG0002022 „Язовир Розов кладенец“ по Директива 2009/147/ЕИО за
опазване на дивите птици. Площта, която ще бъдат засегната или увредена,
представляваща, част от потенциални местообитания на видове предмет на опазване в
зоните е незначителна по-размер, спрямо общата площ на потенциалните им обитания и не
е от значение за успешното им размножаване, възпроизводство и поддържане на
популациите им в оптималната им численост. Няма да бъдат фрагментирани местообитания
и популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за зоните, както и няма
да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации.
Вероятните потенциални въздействия от прилагането на плана на ОУП на Община
Гълъбово могат да настъпят евентуално върху защитените зони са представени в таблицата
по- долу:
6.12. Вероятните потенциални въздействия, които могат да настъпят евентуално
върху защитените зони от прилагането на ОУП
Таблица 6.12-1: Вероятни потенциални въздействия, които могат да настъпят
евентуално върху защитените зони от прилагането на ОУП
Вид въздействие
Пряко унищожаване
на местообитания

Фаза на въздействие
Трайност
Периодичност
Строителство; дългосрочно,
постоянно и необратимо

Възможни комбинирани въздействия
-трайно увреждане и снижаване качеството на
съседни местообитания при експлоатацията
поради засилено човешко присъствие;
- Прогонване на индивидите заради шумово и
светлинно въздействие и/или засилено
човешко присъствие.
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Фрагментация на
местообитанията

Строителство и експлоатация дългосрочно

Смъртност на
индивиди

Строителство/Експлоатация
-краткосрочно по време на
строителството
- дългосрочно, периодично,
необратимо по време на
експлоатацията;

Прогонване на
животни заради
засилено човешко
присъствие
Шумово
замърсяване

Строителство/ експлоатация
Дълготрайно
Постоянно

Светлинно
замърсяване
Пресушаване на
влажни зони

Нарушаване на
водния баланс
Повишена опасност
от пожари
Деградация на
растителността и
загиване на
индивиди

Инженерни
прегради за
нормалното
функциониране на
местообитанията
Изхвърляне на
отпадъци
Повишена опасност
от пожари

Строителство/експлоатация
Дълготрайно
Постоянно
Експлоатация
Дълготрайно
Постоянно
Строителство/експлоатация
Дългосрочно, постоянно,
необратимо

Експлоатация
Дългосрочно, постоянно, не
обратимо докато курортните
зони са действащи
Строителство/ експлоатация
Временно
Инцидентно
Строителство/експлоатация;
краткосрочно по време на
строителството
дългосрочно, периодично,
необратимо по време на
експлоатацията;
Строителство/експлоатация
Дълготрайно
Постоянно
Строителство/ експлоатация
Локално, средносрочно или
дългосрочно, обратимо след
премахване на въздействието
Строителство/ експлоатация
Временно
Инцидентно

- прекъсване на важни екотони и прекъсване на
достъпа до ключови местообитания;
- Фрагментиране на местообитания и
изолиране на малки площи подходящи
местообитания.
- Пряко унищожаване на местообитания;
- Прогонване на индивидите заради шумово и
светлинно въздействие и/или засилено
човешко присъствие.
Унищожаване на популации на типични
видове и влошаване на БПС
Фрагментирането и увреждането на
местообитанията чрез прекъсване на важни
екотони и достъпа до ключови местообитания
Прекъсването на биокоридори за
миграцията/разпространението на видовете
Има комбинирано въздействие върху
качеството на местообитанията, както и може
да спомогне за увреждане и прекъсване на
биокоридори
Чрез прогонване на чувствителните видове има
комбинирано въздействие върху качеството на
местообитанията.
Чрез прогонване на чувствителните видове има
комбинирано въздействие върху качеството на
местообитанията.
Трайно увреждане качеството на
местообитания поради:
Унищожаване на местообитания
Прогонване на индивидите заради шумово и
светлинно въздействие и/или засилено
човешко присъствие.
Има комбинирано въздействие със
унищожаване на местообитания, пресушаване
на влажни зони и фрагментация.
Може да доведе до временно (възстановимо)
увреждане на местообитания и популации
- Унищожаване на популации на типични
видове и влошаване на БПС;
- Фрагментирането и увреждането на
местообитанията чрез прекъсване на важни
екотони и достъпа до ключови местообитания;
- Прекъсването на биокоридори за
миграцията/разпространението на видовете.
Има комбинирано въздействие върху
качеството на местообитанията (прекъсване на
екотони и достъп до ключови местообитания;
фрагментация и изолиране на малки участъци
от местообитания)
Има комбинирано действие със замърсяване на
водите, унищожаване на местообитания
Може да доведе до временно (възстановимо)
увреждане на местообитания и популации

Страница 260 от 276

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план/програма: ПРОЕКТ за

Опасност от
инцидентни
замърсявания при
аварии в
изградената
инфраструктура
Нахлуване на чужди
видове в
природните
местообитания
Увреждане
възможностите за
устойчиво
природосъобразно
развитие на
защитените зони

Експлоатация
Временно
Инцидентно

Може да доведе до временно (възстановимо)
увреждане на местообитания и популации

Строителство и експлоатация
Дълготрайно
Постоянно

Деградиране на местообитанията

Експлоатация
Дълготрайно
Постоянно

Увреждане на:
- ландшафта;
- възможностите за развитие на екологичен
туризъм.

Вероятни въздействия върху компонентите на околната среда по време на прилагане
на плана
Средносрочно

Дългосрочно

Постоянно

Временно

Положително

Отрицателно

Отпадъци
Опасни вещества
Рискови енергийни
източници

Краткосрочно

Население и човешко здраве

Едновременно

Климатични фактори и
въздух
Подземни води
Повърхностни води
Почви
Геоложка основа
Ландшафт
Минерално разнообразие
Флора
Фауна
Защитени зони по ЗБР
Културно-историческо
наследство
Материални активи

Кумулативно

Компоненти и фактори на
околната среда

Вторично

Вид на вероятните въздействия

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+
+

+
-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+
-

-

+
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

Легенда на означенията в таблицата:
не се очаква такъв тип въздействие
очаква се такъв тип въздействие
+
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Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно
най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от
осъществяването на плана или програмата върху околната среда;
В плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за
басейново управление 2016 - 2021 г., Приложение 5. Програма от мерки на ИБР са включени
следните дейности в защитени зони BG0000425 „Река Сазлийка“ и BG0000440 „Река
Соколица“:
 BG0000425 „Река Сазлийка“ Приоритет 1: Опазване на човешкия живот
и общественото здраве
7.

№

Код по каталога на
мерките за ПУРН
PRE27-REAC28

1

2

3

PRE53-PRO38REAC126

PRE57-PRO42REAC130
PRE10-REAC11

4
PRE10-REAC11
5
PRE27-REAC28
6

7

8
9
10

PRE53-PRO38REAC126

PRE58-PRO43REAC131
PRE56-PRO41REAC129
PRO17-REAC45
PRE27-REAC28

11

12
13

PRE49-PRO34REAC121
PRE53-PRO38REAC126
PRE16-REAC17

14

Дейност
Основно и ежегодно почистване коритото и заливните тераси на р.
Сазлийка от блатна растителност, дървета и храсти с цел увеличаване на
общата й хидравлична проводимост, в зоната на с. Бели бряг. Дължината
на у-ка, подлежащ на почистване е 1100 м, а площта подлежаща на
периодично почистване е приблизително 50 дка.
Изграждане на нова земнонасипна дига в комбинация с биологично
укрепване по левия бряг на р. Сазлийка в зоната на с. Бели бряг нагоре по
течението съществуващата дига - дължина 800 м и средна височина 1.5 м.
Площ на укрепването 5 дка.
Възстановяване на слягания по лява защитна дига на р. Сазлийка в зоната
на с. Бели бряг, в участък с дължина 290 м (прибл. височина - 2,5 м) нагоре
по течението от моста на пътя за с. Расиманово.
Контролирано временно заливане на селскостопански и други
необработваеми площи зад дигите на р. Сазлийка м-ду с. Бели бряг и гр.
Раднево, чрез прекъсване на дигите - приблизително 650 дка зад дясната и
700 дка зад лявата с цел разтоварване на наднормените водни количества
Временно заливане на селскостопански и други необработваеми площи по
левия бряг на р. Сазлийка м-ду с. Бели бряг и с. Любеново, с цел редуциране
пика на високата вълна в реката. Площта, която може да се използва за
ретензия е 1000 дка, от които около 800 обработваеми.
Ежегодно почистване коритото на р. Сазлийка от дървета и храсти, с цел
увеличаване на общата хидравлична проводимост на реката в зоната на с.
Любеново. Дължината на у-ка, подлежащ на почистване е 2600 м, а площта
- 100 дка.
Изграждане на нова земнонасипна дига в комбинация с биологично
укрепване по левия бряг на р. Сазлийка в зоната на с. Любеново нагоре по
течението съществуващата дига - дължина 370 м и средна височина 1.5 м.
Площ на укрепването 2 дка.
Надграждане на защитната дига по левия бряг на р. Сазлийка - дължина
1250 м и средна височина 1м с. Бели брег
Премахване или реконструкция на мост на черен път над р. Сазлийка в
централната част на с. Любеново
Изграждане на дренажна система от шахти 50 м и оборудване за помпажно
водочерпене (изпомпване от площ 20 дка) – гр. Гълъбово.
Ежегодно почистване коритото на р. Сазлийка от дървета и храсти, с цел
увеличаване на общата хидравлична проводимост на реката в зоната на гр.
Гълъбово. Дължината на у-ка, подлежащ на почистване е 4700 м, а площта
- 150 дка
Изграждане на корекция по двата бряга на р. Сазлийка в зоната на гр.
Гълъбово с ДДС по проект на общината
Изграждане на нова земнонасипна дига в комбинация с биологично
укрепване за локална защита на кладенец в лявата тераса на р. Сазлийка,
гр. Гълъбово - дължина 40 м и височина 2 м. Площ на укрепването 0.15 дка
Основно и ежегодно почистване коритото на р. Сазлийка в участъка м-ду
с. Пясъчево, Навъсен и Калугерово - дължина около 3500 м и площ за
почистване - 100 дка.
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15

16

17

PRE58-PRO43REAC131
PRE53-PRO38REAC126

PRE53-PRO38REAC126


№

BG0000440 „Река Соколица“ Приоритет 1: Опазване на човешкия живот
и общественото здраве

Код по каталога на
мерките за ПУРН
PRE27-REAC28

1
PRE27-REAC28

2

PRE27-REAC28
3

4

PRE49-PRO34REAC121

5

PRE49-PRO34REAC121

6

7

Надграждане на защитната дига и пътя за достъп до помпената станция,
разположена в дясната заливна тераса на р. Сазлийка при с. Пясъчево дължина 200 м и средна височина 1 м.
Изграждане на нова земнонасипна дига в комбинация с биологично
укрепване по левия бряг на р. Сазлийка при с. Навъсен, в зоната на
засегнатите смесени жилищни райони - дължина 400 м и височина 1.5 м.
Площ на укрепването 2.5 дка.
Изграждане на нова земнонасипна дига в комбинация с биологично
укрепване за локална защита на кладенец в лявата тераса на р. Сазлийка,
при с. Навъсен - дължина 60 м и височина 1.5 м. Площ на укрепването 0.35
дка.

PRE58-PRO43REAC131

PRE49-PRO34REAC121

Дейност
Ежегодно почистване коритото на р. Соколица от дървета, храсти, битови
и строителни отпадъци, с цел увеличаване на общата хидравлична
проводимост на реката в зоната на с. Мъдрец. Дължината на у-ка,
подлежащ на почистване е 2300 м, а площта - 25 дка
Основно и ежегодно почистване коритото на р. Соколица от дървета,
храсти, блатна растителност, битови и строителни отпадъци, с цел
увеличаване на общата хидравлична проводимост на реката в зоната на с.
Искрица. Дължината на у-ка, подлежащ на почистване е 2000 м, а площта 30 дка. Ежегодно почистване на ляв приток на р. Соколица, вливащ се в
централната част на с. Искрица от дървета, храсти и блатна растителност дължина 450 м и площ 3 дка
Основно и ежегодно почистване коритото на р. Соколица от дървета,
храсти, блатна растителност, битови и строителни отпадъци, с цел
увеличаване на общата хидравлична проводимост на реката в зоната на с.
Обручище. Дължината на у-ка, подлежащ на почистване е 4000 м, а площта
- 150 дка.
Изграждане на нова габионна стена по двата бряга на р. Соколица в зоната
на водохващането за яз. Овчарица в с. Обручище - 110 м по левия бряг и
200 м по десния, височина 1м.
Изграждане на нова габионна стена по левия бряг на р. Соколица, с.
Обручище, в зоната след моста над реката, разположен над вливането на р.
Кумлия - дължина 100 м, височина 1 м
Надграждане на защитната дига по левия бряг на р. Соколица от
водохващането за яз. Овчарица до ж.п. Моста, пресичащ реката в източната
част след село Обручище, в участък с дължина 1100 м и средна височина
на надграждането - 1 м.
Изграждане на нова габионна стена по десния бряг на р. Соколица,
успоредно на пътя между с. Медникарово и с. Обручище - дължина 2200 м,
височина 1.5 м. Площ на укрепването 14 дка.

Съгласно Общинската програма за опазване на околната среда и Общинския план за
развитие 2014г-2020г, основните приоритети свързани с подобряване състоянието на
повърхностните, подземните и питейните води в региона са следните:
 Предприемане на мерки за недопускане по-нататъшното замърсяване и
влошаване качеството на питейните води;
 Провеждане на мероприятия за предотвратяване замърсяването на водите с
опасни вещества;
 Осигуряване на постоянен контрол върху състоянието и качеството на
питейните води;
 Осигуряване на питейна вода със стандартни качества;
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Недопускане възможността за появата на епидемични ситуации, вследствие
замърсяването на питейните води;
Рехабилитация на водопроводната мрежа за намаляване на загубите на водареконструкция на съществуващите съоръжения и изграждане на нови;
Реконструкция, подновяване, доизграждане на канализационната мрежа в
общината;
Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води - ПСОВ;
Упражняване ефективен контрол върху работата на пречиствателната
станция;

Задачите на ОУПО по отношение на горските територии са:
 отразяване на актуалните границите на горите с различно предназначение, в
т.ч. на вододайните зони и ловното стопанство , както и устройствения им
статут, съгласно чл. 4 на Закона за Горите;
 определяне на обхвата на горите, чието предназначение не може да бъде
променяно (ЧЛ. 45 ал.2, т.5 на Наредба,7);
 формулиране на предложение за увеличаване дела на курортните гори и
горските паркове за сметка на дървопроизводителни гори в рамките на
съществуващите горски територии
 регламентиране на капацитета на горските паркове ,осигуряването на
транспортен достъп, осигуряване на водоснабдяване и електроснабдяване
Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите
на извършване на екологична оценка, включително трудностите при
събиране на необходимата за това информация, като технически
недостатъци и липса на ноу-хау;
Като нулева алтернатива се разглежда и оценя съществуващото състояние на
околната среда и здравно-хигиенните аспекти на територията на общината и неговото
развитие без прилагане на ОУПО. Същата предполага хаотичност в пространственото
разположение на териториите с жилищни, производствени и друг вид функции и
елементите на техническата инфраструктура, субективизъм в инвестиционните процеси,
поради възможността при действащ устройствен план това да се определя единствено от
общинския съвет и общинската администрация. Липсата на регламент за изграждане на
необходимата за селскостопанските производители материална база лишава голяма част от
земеделските стопани, който са преобладаващата част от населението на общината от
възможности за развитие, на основните в района селскостопански дейности, прилагане на
добри практики и достъп на програмите за подпомагане на селскостопанските
производители от страна на Европейския съюз. Поддържането на нефункциониращите
производствени площадки в сегашния им размер при ограничаване на възможността за
разполагане на сгради и съоръжения за допълващи и спомагателни дейности или заделянето
за тези дейности от площта на земеделските земи или горите също е неприемливо.
По тези причини предложения вариант за проект на ОУПО е по-доброто и пощадящото околната среда, природните местообитания и местообитанията на животинските
видове, които са целеви за опазване в защитените зони BG0000425 „Река Сазлийка“,
BG0000427 „Река Овчарица“, BG0000440„Река Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО за
опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и ЗЗ BG0002022 „Язовир
Розов кладенец“ по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици, в границите на
които попадат части от община Гълъбово.
8.
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При разработването на плана е предложен алтернативен вариант на проекта с
увеличение на територията на редица населени места (по-долу), но след съобразяване с
икономическите, екологични възможности на общината и демографските процеси, тези
решения се отхвърлят като алтернатива на проекта за ОУПО. Тези отхвърлени
алтернативни решения са както следва:
Землище на гр. Гълъбово
 247/ЗЗдоп северно - отпаднали поради риска от наводнения;
 389/ЗЗдоп южно – отпаднали поради риска от наводнения;
 512/ЗЗдоп южно – отпаднали поради риска от наводнения;
Землище на с. Априлово
 91/Оз – разширяване на гробището южно от селото в посочената зона бе
отхвърлено поради частната собственост на имоти, наличието на газопровод
в непосредствена близост;
Землище на с. Великово
 66/ЗЗдоп – отпаднало поради неподходящи релефни дадености и наличие на
важни водостопански обекти на ВиК оператора;
Землище на с. Главан
 849/Пп – отпаднала по неподходящ релеф и липса на икономическа обоснованост;
Землище на с. Искрица
 451/Пп – отпаднало присъединяване на зоната в строителните граници на
селото поради риска от наводнения и отдалечеността с разделянето, чрез
речното корито;
 574/ЗЗдоп западно – отпаднала поради риск от наводнения и голямата гъстота
на обекти на недвижимите културни ценности;
Землище на с. Медникарово
 557/ЗЗдоп - отпаднала поради липса на икономическа обоснованост;
 559/ЗЗдоп - отпаднала поради липса на икономическа обоснованост;
Землище на с. Мусачево
 722/Пп - отпаднала поради риска от наводнения и катастрофална вълна;
Землище на с. Мъдрец
 589/ЗЗдоп източно – отпаднало поради наличието на водоизточници на
селото;
 460/ЗЗдоп северно – отпаднало поради попадане в обсега на
селскостопанското летище северозападно от селото, както и поради риска от
наводнения и катастрофална вълна;
Землище на с. Обручище
 402/Жм - развитие на селището в западна посока се отхвърли поради високия
риск от наводнения, включително и катастрофална вълна от яз. Йовина река;
 404/Жм - развитие на селище в западна посока се отхвърли поради високия
риск от наводнения, включително и катастрофална вълна от яз. Йовина река;
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546/ЗЗдоп – развитието на селото в части от тази зона бе отхвърлено поради,
непосредствената си близост с гробището и необходимостта от дистанция от
него;

Землище на с. Помощник
 866/ЗЗдоп – допълнителното развитие на селото в северна посока се отхвърли
поради разположението в дере и близостта с гробището на селото;
Землище на с. Разделна
 167/ЗЗдоп - допълнителното развитие на селото в източна посока, бе
отхвърлено поради липса на икономическа целесъобразност;
По отношение режими на устройство
На територията на общината е въведен един режим - Земеделски територии с
допустима смяна на предназначението (ЗЗтп) – допуска се смяна на предназначението
според решение на ОбС, ОЕСУТ и компетентни органи. Разграничени са 3 вида според
предназначението, за което могат да се променят тези земеделски земи:
 За преобладаващи жилищни нужди свързани с повишаването стандарта на
живот и застрояването на имоти в свободно нискоетажно жилищно
строителство;
 За преобладаващи чисто производствени нужди – териториите са предимно
необходими за далеко перспективно развитие на минната дейност в Мини
Марица Изток ЕАД ;
 За преобладаващи озеленителни нужди – за редуцирани негативното влияние
на сгуроотвалите на ТЕЦ 1 върху жилищните територии на гр. Гълъбово.
Докладът за екологична оценка на плана е изготвен на основание чл.85, ал.4 и ал.5
от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.14, ал.2 и ал.5 от Наредбата за условията
и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми(Наредбата за ЕО) и въз
основа РЕШЕНИЕ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
за план: ОУП на Община Гълъбово.
Докладът за Екологичната оценка е изготвен в съответствие с разпоредбите на Глава
Шеста на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми.
Екологичната оценка е изготвена едновременно с разработване и одобряване на
плана по Закона за устройство на територията.
Проведени са консултации със заинтересованите органи и организации и с
обществеността, както и консултация със специализирания компетентен орган по чл. 13, ал.
1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми (Наредбата на ЕО)- Министерство на здравеопазването.
Методите за извършване на екологическата оценка са съобразени с Ръководство за
екологична оценка на планове и програми в България от 2002г. и указанията за разработване
на Стратегическа екологична оценка, публикувана на интернет страницата на Европейската
комисия, Методика за разработване и управление на регионални екологични програми,
Указания, качени на сайта на МОСВ в раздел „Превантивна дейност”, както и препоръките
дадени в процеса на консултациите. В доклада за ЕО са описани използваните нормативни
документи и литература.
Процесът на изготвяне на екологичната оценка следва приетите
принципи(Ръководство за екологична оценка на планове и програми):

Страница 266 от 276

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план/програма: ПРОЕКТ за









интегриране с процеса на планиране;
осигурен диалог на най-ранен етап;
отговорност;
воля за вземане на решение;
информираност;
гъвкавост;
демократичност;

При изготвяне на Доклада за Екологичната оценка на ОУП на Община Гълъбово са
ползвани следните нормативни документи, планове, програми:
Нормативни документи:
1. Закон за биологичното разнообразие, обн. ДВ. бр. 77 от 9.08.2002 г., посл. изм. ДВ, бр.
98 от 28.11.2014 г.;
2. Закон за водите, в сила от 28.01.2000 г., обн., ДВ, бр. 67/27.07.1999 г., посл. изм. ДВ, бр.
12 от 13.02.2015 г.;
3. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, обн. ДВ, бр.
10 от 4.02.2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г.;
4. Закон за защита от шума в околната среда, в сила от 01.01.2006 г., обн. ДВ, бр. 74 от
13.09.2005 г., посл. изм. ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.;
5. Закон за защитените територии, обн. ДВ. бр.133 от 11.11.1998 г., посл. изм. ДВ, бр. 98
от 28.11.2014 г.;
6. Закон за здравето, обн. ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 9 от 3.02.2015 г.;
7. Закон за здравословни и безопасни условия на труд, обн. ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.,
посл. изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г.;
8. Закон за кадастъра и имотния регистър, обн. ДВ, бр.34 от 25 В сила от 01.01.2001 г. ,
посл. изм. ДВ, бр.98 от 28.11.2014 г.;
9. Закон за културното наследство, в сила от 10.04.2009 г., обн. ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г.,
посл. изм. ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.;
10. Закон за опазване на земеделските земи, обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г.; посл. изм. ДВ,
бр. 98 от 28 Ноември 2014 г.;
11. Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. ДВ, бр.
98 от 28.11.2014 г.;
12. Закон за подземните богатства, обн. ДВ. бр. 23 от 12.03.1999 г., посл. изм. ДВ, бр. 98 от
28.11.2014 г.;
13. Закон за почвите, обн. в ДВ бр. 89 от 06.11.2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 98 от 28.11.2014
г.;
14. Закон за регионалното развитие, обн. ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г.; посл. и зм. ДВ, бр. 9 от
3 Февруари 2015 г.;
15. Закон за управление на отпадъците, обн. ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г.; посл. изм. ДВ, бр.
98 от 28.11.2014 г.;
16. Закон за устройство на територията, обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001
г., посл. изм. ДВ, бр. 105 от 19 Декември 2014 г.;
17. Закон за чистотата на атмосферния въздух, в сила от 29.06.1996 г., обн. ДВ. бр. 45 от
28.05.1996 г., посл. изм. ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.;
18. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми, загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., в сила от 01.07.2004 г., приета с ПМС № 139
от 24.06.2004 г., обн. ДВ. бр. 57 от 2.07.2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30.11.2012 г.;
19. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони, в сила от 11.09.2007 г., приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн. ДВ.
бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30.11.2012 г.;
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20. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.2012
г., в сила от 13.11.2012 г.;
21. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни
отпадъци, Обн. ДВ, бр. 29 от 30.03.1999 г.;
22. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, обн. ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и
доп., ДВ, бр. 76/30.08.2013 г.);
23. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и
съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във
въздуха, в сила от 11.02.2005 г., приета с ПМС № 22 от 29.01.2004 г., обн. ДВ. бр. 11 от
10.02.2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 37 от 8.05.2007 г.;
24. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води,
обн. ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 90 от
31.10.2014 г.;
25. Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на
водоснабдителни системи, изд. от МРРБ, Обн. ДВ. бр. 34 от 19.04.2005 г., изм. ДВ. бр.
96 от 7.12.2010 г.;
26. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците;
27. Наредба № 3, ДВ, бр. 40/2005 г. за защита на здравето и безопасността на работещите
от рискове, свързани с експозицията на вибрации;
28. Наредба № 3 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата, обн.
ДВ бр. 71, 2008 г.;
29. Наредба № 4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез
шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при
изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на
строителството, изд. от МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ, ДВ, бр. 6 от 2007 г.;
30. Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи
степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности
на показателите на шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на
показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението,
издадена от Министерство на здравеопазването и Министрество на околната среда и
водите, ДВ, бр. 58/18.07.2006 г.;
31. Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, изд. от
МОСВВ, МРРБ, МЗ и МИ, Обн. ДВ. бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. ДВ. бр. 24 от 23.03.2004
г.;
32. Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, в сила от 13.01.2004 г., изд. от МРРБ, обн. ДВ. бр. 3 от
13.01.2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 41 от 22.04.2008 г.;
33. Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове, в сила от 01.08.2001 г., изд. от МРРБ, обн. ДВ. бр. 57 от 26.06.2001 г., посл.
изм. ДВ. бр. 66 от 25.06.2008 г.;
34. Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, ДВ, бр. 58/2010 г.;
35. Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни
земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, изд. от Министерството на
земеделието и хранителната промишленост, Министерството на околната среда,
Министерството на териториалното развитие и строителството и Комитета по горите
към Министерския съвет, Обн ДВ. бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. ДВ. бр. 30 от 22.03.2002
г.;
36. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, приета с
ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.;
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37. Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори,
приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г.;

38. Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с ПМС № 352 от
27.12.2012 г., обн. ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г.;

39. Наредба №Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите, изд. от МВР и МРРБ, Обн. ДВ. бр. 81 от
18.10.2011 г.;
40. Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води, обн. ДВ, бр.
22/05.03.2013 г.;
41. Актуализирана методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни
вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух. МОСВ, юни, 2005;
42. Годишен доклад за качеството на повърхностните води предназначени за питейно
битово водоснабдяване в обхвата на ИБР за 2018 г.;
43. Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Плана за управление на
речните басейни в ИБР;
44. РИОСВ-Стара Загора, Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2018
г.;
45. РИОСВ-Стара Загора, Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2017
г.;
46. Информационната система за защитените зони от мрежата Натура 2000, на интернет
адрес http://natura2000.mosw.government.bg.
47. Ръководство за Екологична оценка на пранове и програми в България
48. Методика за разработване и управление на регионални екологични програми
49. Програма за управление на отпадъците 2016-2020 г.
50. Общински план за развитие на община Гълъбово за 2014-2020
51. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гълъбово 2014-2020г.
52. План за управление на речните басейни в Източно беломорски район за басейново
управление на водите, 2016-2021г.
53. План за управление на риска от наводнения в Източно беломорски район за басейново
управление на водите
54. Екоинформация (бюлетини, доклади и др.на БДИБР)
55. Годишни доклади на РИОСВ-Стара Загора
56. Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Р.България

Методи за изследване, прогноза и оценка на въздействието върху защитените
зони.
Прогнозите и оценките на въздействието върху защитените зони са извършени въз
основа на многогодишния практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на
влажни зони, защитени територии, на редки, застрашени и защитени видове птици в
България.
Прогнозната оценка е на база информацията за степента на засягане на съответния
вид и неговия хабитат в съответната устройствена зона предвидена по ОУПО Гълъбово.
Направените анализи и изводи са в съответствие с изискванията на Директивите на
Европейския съюз, хармонизираното българско природозащитно законодателство и на
всички международни конвенции, по които България е страна. Използвана е справочна
литература, Уеб страници и публикации от НПО, като източници на информация за региона
и защитената зона
BG0000425 „Река Сазлийка“, BG0000427 „Река Овчарица“, BG0000440„Река
Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата
флора и фауна и ЗЗ BG0002022 „Язовир Розов кладенец“ по Директива 2009/147/ЕИО за
опазване на дивите птици, описани в стандартните им формуляри за събиране на данни и
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методики използвани при разработване на екологичната мрежа Натура 2000, резултатите от
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – фаза І”. Използвани са Нормативни документи на МОСВ и МРРБ.
Методиките, които са използвани са представени в списъка с литературните
източници в следващия раздел.
Нормативни документи:
1. Директива 79/409 на Съвета на Европейската икономическа общност от
2.04.1979 г. за опазване на дивите птици.
2. Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 г. за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна.
3. Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г; изм. и доп. ДВ,
бр.98/2002 г; ДВ, бр.86/2003 г; ДВ, бр.70/2004 г; ДВ, бр.74/2005 г; ДВ, бр.77/2005
г изм. и доп. ДВ бр. 52/06.06.2008 год.)
4. Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г; изм. и доп. ДВ, бр. 98/1999
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9.
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индикатори, по чиято стойност ще се определя наличието или липсата на значително
въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на ОУП.
Мерки
Спазване устройствените
параметри, заложени в ОУП
на Община Гълъбово;
Осигуряване на необходимите
условия за по-нататъшното
комплексно и устойчиво
развитие и функциониране на
общинската територия, като същевременно отчита и съхранява
уникалната природна среда,
опазва и интегрира богатото й
културно историческо
наследство.
Съобразяване с разпоредбите на
Наредба 7/2003 г. на МРРБ за
Правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони
Съобразяване с придружаващите
ОУП:
1. схеми и обяснителни текстове;
2. правилата и нормативите за
прилагането му.

Индикатори
В общия устройствен план са определени
следните индикатори:
1. Съществуващите и новите граници на
урбанизираните територии на населените
места;
2. Територии с общо предназначение;
3. Комуникационно-транспортните
елементи;
4. Елементите на техническата
инфраструктура;
5. Нарушени територии;
6. Защитени територии;
7. Устройствените зони и територии с
устройствен режим;
8. Терени със самостоятелен устройствен
режим.

Отговорност,
Срок
Община Гълъбово,
срок на действие на
ОУП
на община Гълъбово

Територии с основно предназначение:
1. Урбанизирани територии;
2. Земеделски територии;
3. Горски територии;
4. Нарушени територии;
5. Защитени територии;
(2) Жилищна устройствена зона с малка
височина на застрояване, означена „Жм“;
(3) Чисто производствена зона, означена с
„Пч“;
(4) Предимно производствена зона,
означена с „Пп“;
(5) Рекреационна устройствена зона
предназначена за курорт и допълващите
го дейности „Ок“
(6) Рекреационни устройствени зони за
вилен отдих “Ов”
(7) Смесените многофункционална зона
„Смф“:
(8) Озеленени територии (Оз);
(9) Територии с допустима промяна на
предназначението - земеделски земи с
допустима промяна на предназначението;
(10) Терени за гробищни паркове;
Границите определящи устройствените
зони са трасета на улици, естествени
ограничители – пътища, теренни форми,
водни течения и площи и др., по имотни
граници и
В териториите с основно предназначение
и в устройствените зони се допуска
обособяването на терени с устройствен
режим за:
1. Обслужващи дейности;
2. Производствено-складови дейности;
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3. Инфраструктура, обслужваща селското
стопанство;
4. Транспортно-комуникационна
инфраструктура;
5. Обществено озеленяване за широко
ползване и със специфично
предназначение.
6. Недвижими културни ценности;
ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗОНИТЕ
Наименование
Макс. Плътност
Мин. озеленявана
Макс. Кинт
на зоната
на застр. (%)
Площ (%)
Ц
от 30 до 60
от 1,0 до 2,0
от 30 до 50
Жм
от 20 до 60
от 0,5 до 1,2
от 40 до 60
Смф
от 30 до 80
от 1 до 2
от 20 до 50
Пп
от 40 до 80
от 1 до 2,5
от 20 до 40
Пч
от 50 до 80
от 1 до 2,5
от 20 до 40
Ов
до 40
до 0,8
50
Ок
до 30
до 1,5
50
Зтп
Според решение на ОбС, ОЕСУТ и компетентни органи

H макс.
(етажи)
10м (3 ет.)
15м (5 ет.)
7м (2 ет.)
15м (5 ет.)

Община Гълъбово изработва и поддържа регистър, съдържащ информация за границите на
устройствените структури/зони и самостоятелни терени, правилата и нормативите за застрояване и
ограниченията за застрояване в тях.
Изработване на подробни
устройствени планове в
новообразуваните територии

Определяне на конкретно
предназначение, устройство и
застрояване на поземлените имоти

Община Гълъбово

Изграждане на ПСОВ за
формираните отпадъчни води от
населените места

%; куб.м/ден на пречистване на
отпадъчните води, заустване в
повърхностни водни обекти

Оператор Съгласно
издадено разрешително
за Заустване

Озеленяване на предвидени за
целта площи по ОУП и по ПУП
на имотите

Съгласно проекта. Постигане
предвидения % Озел.

По време на Приемане
на ПУП-ПРЗ за
новоизграждащи се
обекти

При проектиране на зелените
площи да се предвиждат
характерни дървесни и
храстови видове
Опазване от замърсяване на СОЗ
на водоизточниците

Брой дървесни видове
Брой храсти

По време на
проектиране
Община Гълъбово

І пояс на СОЗ

Община Гълъбово;
собственици на земята

Контрол по опазване и спазване
забраните за защита на ЗЗТ и
ЗБР

Брой констатирани нарушения

РИОСВ
Периодично

Контрол за нерегламентирано
депониране на генерирани
отпадъци

Площ-кв.м. замърсена с отпадъци
територия

РИОСВ
Периодично
Община Гълъбово
периодично

Изпълнение мерките, залегнали
в
План за ликвидиране на
бедствия и аварии

Брой предотвратени бедсвия и аварии

Общинска комисия по
Бедствия и аварии
Периодично
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Изпълнение мерките залегнали в
ПУРБ и ПУРН 2016-2021г.

Според плановете по вид и обем

РИОСВ
Периодично
Община Гълъбово
периодично
ИБД

Подобряване на енергийната
ефективност

Брой газифицирани общински
обекти

Община Гълъбово

10. Нетехническо резюме на екологичната оценка.
Приложение.
11. Справка за резултатите от проведените консултации в процеса на
изготвяне на ОУП и извършване на Екологична оценка
В точката ще бъдат описани всички получени в хода на процедурата по екологична
оценка становища, както и начина им на отразяване в ЕО и мотивите за това.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение №1
1. Декларации по чл. 83, ал. 4 от ЗООС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми;
2. Копия на дипломите на експертите, притежаващи образователно-квалификационна степен
магистър.

Приложение №2 - Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Гълъбово
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oporen_plan_Galabovo_1_25000_PP
OUPO_Galabovo_KIN_1_25000_PP
OUPO_Galabovo_UZ_1_25000_8_DOSV_PP
OUPO_Galabovo_UZ_1_25000_PP
OUPO_Galabovo_UZ_1_50000_2_UZ_PP
OUPO_Galabovo_UZ_1_50000_4_Roads_PP
OUPO_Galabovo_UZ_1_50000_5_ViK_PP
OUPO_Galabovo_UZ_1_50000_6_Electro_PP
OUPO_Galabovo_UZ_1_50000_7_Gaz_PP
Pravila_&_normativi_PP_v1

Приложение №3 – Окончателен проект на Общ устройствен план на Община Гълъбово
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Final_Compiled_Doklad_ OP_v5
Oporen_plan_Galabovo_1_25000 _OP
OUPO_Galabovo_KIN_1_25000 _OP
OUPO_Galabovo_UZ_1_25000_8_DOSV _OP
OUPO_Galabovo_UZ_1_25000_9_DOSV_ZMO _OP
OUPO_Galabovo_UZ_1_25000_11_TOTUZ _OP
OUPO_Galabovo_UZ_1_25000 _OP
OUPO_Galabovo_UZ_1_50000_2_UZ _OP
OUPO_Galabovo_UZ_1_50000_4_Roads _OP
OUPO_Galabovo_UZ_1_50000_5_ViK _OP
OUPO_Galabovo_UZ_1_50000_6_Electro _OP
OUPO_Galabovo_UZ_1_50000_7_Gaz _OP
OUPO_Galabovo_UZ_1_50000_10_VIDS _OP

Приложение №4
1. Писмо РИОСВ-Стара Загора № КОС 01-4136 / 06.03.2019г.;
2. Писмо РИОСВ-Стара Загора № КОС 01-4136 / 24.04.2018г.;
3. Писмо РИОСВ-Стара Загора № КОС 01-4136 / 28.01.2015г.;
4. Решение РИОСВ-Стара Загора № РД-16-11/12.03.2018г. ЗДОИ;
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5. Писмо РИОСВ-Хасково изх. № АП-67/03.04.2018 г.;
6. Решение МОСВ ЗДОИД-13_16.03.2018 за издадени от Министъра на МОСВ решения по ОС;
7. Протокол №15 / 14.06.2016 г. относно: Решение №123 за изработване на Общ устройствен
план /ОУП/ на община Гълъбово;

8. Списък с находища на подземни богатства на отчет в Националния баланс на запасите и
ресурсите;
9. Проект за СОЗ на водовземане от ШК с. Мъдрец;
10. Проект на Пояси І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти на СОЗ на ШК с. Мъдрец;
11. Списък на получени становища за Предварителен проект на Общ устройствен план на
Община Гълъбово във връзка с чл. 121 ал.2 от ЗУТ:
№

Институция

Изх.№

Вх.№

1.

Министерство на регионалното развитие и
благоустройството

91-000015_07.12.2018

04-000-026_21.01.2019

2.

Министерство на околната среда и водите

ЗДОИ-13_2019

2019

3.

СитиГаз

80_19.03.2019

26-00-165_21.03.2019

4.

Водоснабдяване и Канализация ЕООД - Стара
Загора

ЦУ-667_29.03.2019

26-000-191_02.09.2019

5.

РД „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – Стара Загора

123900317_28.03.2019

62-00-4_29.03.2019

6.

ДП „Национална компания железопътна
инфраструктура“

ЖИ12545_03.04.2019

26-000-202_04.04.2019

7.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

ПУ-0235(1)_03.04.2019

24-000-175_03.04.2019

8.

„Ей И Ес - ЗС Марица Изток 1“ ЕООД

MG-GMU166_04.04.2019

26-000-204_05.04.2019

9.

„А1 България“ ЕАД

2129_12.03.2019

53-000-024_14.03.2019

10.

Министерство на отбраната

91_18.03.2019

62-00-2_20.03.2019

11.

„Теленор България“ ЕАД

TI46510_26.03.2019

26-000-189_01.04.2019

12.

„Напоителни системи ЕАД“ – Клон Тунджа

472_11.03.2019

62-00-2_13.03.2019

13.

Министерство на земеделието, храните и горите –
Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора

РД-5541_27.03.2019

24-000-163_27.03.2019

14.

Министерство на здравеопазването - Регионална
здравна инспекция – гр. Стара Загора

07-78-1_22.03.2019

32-000-35_26.03.2019

15.

Областен управител на област Стара Загора

ДС-116_11.04.2019

06-022-076_11.04.2019

16.

„EVN Разпределение България” АД

3625/17.04.2019

26-000-230_18.04.2019

17.

“Контур Глобал Марица Изток 3” АД

135/02.05.2019

26-00-261_09.05.2019

12. Платежен документ за заплащане на държавната такса по Тарифата
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