
1 

 

 

ЗАДАНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА  

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  

на 

 „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КУКЛЕН,  
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“ 

 
   

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Куклен  

  

 

ноември, 2021 г. 

 

 

 



2 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 Увод  

 Информация за Възложителя и Изпълнителя  

1. 

2. 

Основни цели и задачи на общия устройствен план 

Характеристика на засегнатата територия  

 

 

3. Съществуващо състояние на компонентите и факторите на 
околната среда и прогноза за въздействието 

 

3.1. Атмосферен въздух  

3.2. Повърхностни и подземни води  

3.3. Геоложка основа  

3.4. Почви и земеползване  

3.5. Биологично разнообразие, елементи на Националната екологична 
мрежа 

 

3.6. Ландшафт  

3.7. 

3.8. 

3.9. 

Културно - историческо наследство 

Отпадъци и опасни вещества 

Вредни физични фактори – шум, вибрации, лъчения 

 

 

 

3.10 Здравно – хигиенни условия на средата  

3.11. Развитие на територията без реализацията на плана  

4. Структура на доклада за екологична оценка  

5. Списък на необходимите приложения  

6. Етапи и срокове за разработка на доклада за екологична оценка  

7. Други условия или изисквания  

 Приложения  

 

 

 

 

  

 



3 

УВОД 

Заданието за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за 

екологична оценка на „Общ устройствен план на Община Куклен” е изготвено в 

съответствие с изискванията на чл.19а от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, 

Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, 

бр. 70/07.08.2020 г.) и писмо изх.№ ОВОС-2182-1/12.10.2021 г. на Директора на 

РИОСВ-Пловдив.  

Заданието е изготвено на база на опита на независимите експерти, на 

които е възложено изготвянето на екологичната оценка на плана и в съответствие 

с нормативните изисквания за извършване на екологична оценка, залегнали в 

Закона за опазване на околната среда и Наредбата за ЕО.  

Съгласно тези изисквания:  

 Докладът за екологична оценка се оформя като единен документ, 

който включва съдържателна част по чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на 

околната среда; списък на експертите и ръководителя на екипа, изготвили 

доклада за екологична оценка; декларации на всеки от експертите (по чл.16, ал.1 

от Наредбата за ЕО); справка за проведени консултации и изразените при 

консултациите мнения, предложения, както начина на отразяването им; 

приложения;  

 Като самостоятелно приложение към доклада за екологична оценка 

се изготвя нетехническо резюме, в обем не по-малък от 10 на сто от обема на 

доклада. Резюмето съдържа необходимите нагледни материали - карти, снимки, 

схеми.  

Екологичната оценка на Общия устройствен план на Община (ОУПО) 

Куклен се разработва от екип експерти въз основа на изготвен и доработен 

Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Куклен, област 

Пловдив. 

 

Възложител: Община Куклен 

Кмет: Мария Белчева 

Адрес: гр. Куклен, 4101, ул. „Александър Стамболийски“ № 43 

Телефон: 03115/2120, e-mail: mail@kuklen.org  

Лице за контакти: арх. Марий Гаджев, 0888/46 59 22. 

Изпълнител: „Хидроекострой – Грозев и сив“ СД - Пловдив 

Лице за контакти: инж. Лъчезар Грозев – колектив ЕО, 032/632 660, 0888/735-

407, e-mail: grozev_hes@abv.bg 

 

mailto:mail@kuklen.org
mailto:grozev_hes@abv.bg
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1.ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

Общият устройствен план на Община Куклен се изготвя поради 

изискванията на МРРБ и ЕС, в съответствие с нормативната уредба по ЕО и 

действащата у нас нормативна уредба по териториално и селищно устройство, 

предопределяща стратегическо планиране по усвояване на финансови средства 

от републиканския бюджет и европейски фондове, за прогр. период 2014-2020 г. 

Доработеният, през 2019-2021 г. за втори път, общ устройствен план на 

общината (ОУПО) е изготвен въз основа на Планово задание за изработване на 

Общ устройствен план на община Куклен от 2006 г., конкретни препоръки и 

предложения от Общинското ръководство от проведени обсъждания на плана и 

Становища от съгласувателни писма на редица централни ведомства. 

 Проектът на ОУП на община Куклен е разработен в териториален обхват – 

цялата община; 

 ОУП на община Куклен е разработен за прогнозен хоризонт от следващите 

10-15 години; 

 ОУП на община Куклен се разработва в две фази – Предварителен и 

Окончателен проект. 

Основната цел на ОУП на община Куклен е да даде цялостна концепция за 

развитие на територията, отчитаща изискванията за интергиран подход, ресурсна 

ефективност, опазване на околната среда и адаптация на промените. 

Основните изисквания, на които трябва да отговаря доработката на 

изготвения ОУП на общината са: 

· Устойчиво развитие на Община Куклен през периода на действие на ОУП, 

чрез методите на устройственото планиране за реализиране на териториалните 

ресурси; 

· Очертаване на основни насоки за бъдещото демографско, социално-

икономическо, културно-историческо и инфраструктурно развитие, в баланс и 

взаимовръзка с опазването на околната среда на територията на Община Куклен; 

· Доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни 

устройствени проекти и планове и други проучвания за територията на общината. 

· Пълноценно отчитане външните връзки на общината като стимулатор за 

развитие. Решаване на инфраструктурни и теренни проблеми в съответствие с 

целесъобразността им не само на общинско, но и на регионално ниво. 

· Формиране на комплекс от устройствени мерки, целящи създаване на 

условия за прео-доляване на съществени диспропорции между отделни части на 

общинската територия. 

· Свеждане до минимум отнемането на ценни земеделски земи и земи от 

горския фонд за нуждите на урбанизацията и друго строително усвояване. 
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· Създаване на устройствени възможности за използване на природния и 

културно-историческия ресурси за развитие на отдиха и туризма, при 

съблюдаване режимите за опазването им. 

· Създаване условия за развитието на социалната и техническата 

инфраструктури. 

· По отношение на икономическото развитие на общината при 

изработването на плана се съблюдават постановките на стратегическите 

документи по ЗРР, отнасящи се за общинската територия. За стимулиране на 

публично-частното партньорство в дейностите, осигуряващи социално-

икономическото развитие, да се осигурят възможности за целесъобразна 

реализация на поземления фонд – общинска собственост, съобразна с 

обществения интерес и при спазване на общите и специфични изисквания и 

ограничения по отношение земеползването. 

· Предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизация, 

произтичаща от естествените демографски процеси и реалното инвестиционно 

търсене на терени за обитаване и за стопански дейности, да се разработи и 

приложи адекватен подход при планиране на земеползването, респективно 

оразмеряване на системите на техническата и социалната инфраструктура, като 

се съблюдават и изискванията за устойчивост. 

При разработването на Плана основните задачи са в определяне: 

 Общата структура на територията – предмет на плана, преобладаващото 

предназначение на съставните и структурните ѝ части, местоположението и 

границите на урбанизираните територии, земеделските територии, горските 

територии, защитените територии, защитените зони, санитарно-охранителни 

зони на водоизточници, нарушените територии за възстановяване, водните 

течения и площи, и териториите със специално, с друго или със смесено 

предназначение; 

 Общият режим на устройство на всяка от горните територии, който 

включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, 

изграждане и развитие; 

 Извън урбанизираните територии - изключителна държавна, публична 

държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство; 

 Разположението на мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и връзките 

им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения 

и обекти от национално значение; 

 Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни 

бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита; 
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 Териториите за активно прилагане на ландшафтно устройствени 

мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна 

устройствена защита, съгл. чл.10, ал.3 от ЗУТ; 

- Територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на 

страната, и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони. 

Екологичната оценка, като част от ОУПО има за цел да анализира 

елементите на плана и тяхното въздействие върху отделните компоненти на 

околната среда. Дава се възможност да се правят предложения за корекции и 

промени на предвижданията на плана с оглед балансирано, устойчиво ползване 

на елементите на околната среда. Екологичната оценка ще спомогне за 

предотвратяване на конфликтни предвиждания на ОУПО по отношение на 

околната среда и здравето на хората.  

 

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАСЕГНАТАТА ТЕРИТОРИЯ  

 Територията на Община Куклен, предмет на планиране, притежава 

следните основни характеристики: 

 Местоположение – намира се в южната част на област Пловдив; 

 Граници: на изток и юг – община Асеновград; на запад и север – 

община Родопи; 

 Площ – 150453,71 дка (по КВС 2019 г.); 

 Население – 6399 души (по дани на НСИ 31.12.2019 г.); 

 Селищна мрежа – 6 населени места, от които 1 град и 5 села; 

 Релеф – разнообразен, от равнинен до средно планински  

 Климат – преходно-континентален със средна годишна температура 

на въздуха 12,1°С за ниските части и 7,4°С за високите части; 

 Валежи – максимални през месеците май-юни, а минимални през 

м.септември, годишна сума на валежите 593-790 мм/м2; 

 Ветрове – преобладаващите ветрове за ниската част са западни и 

източни, а за високата част са западните (през зимата) и южните (през лятото); 

 Води – единствената река, която тече през територията е р. Луковица, 

която се влива в р.Чепеларска, десен приток на р. Марица; 

 Почви – преобладават канелено-горски, канелено-подзолисти, 

алувиално-ливадни, чернозем-смолници и др.; 

 Пътна инфраструктура – представена е от републиканска пътна 

мрежа III клас № 1127, IV клас № 86006 и № 86024; общински, полски и горски 

пътища. Тук преминава и жп линията обслужваща КЦМ; 
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 Водоснабдяване – голяма част от водопроводната мрежа е 

амортизирана и има нужда от подмяна и реконструкция. Общата загуба на вода е 

47%; 

 Канализация – няма изградена дори частична канализационна мрежа, 

с изключение на гр. Куклен, който е с 25% изграденост на каналната мрежа; 

 Електрификация – съществуващата електроснабдителна мрежа е с 

малки сечения, които не отговарят на порасналата енергоемкост на 

домакинствата и се нуждае от основен ремонт; 

 Телекомуникация – добре развита система на пощенски и телефонни 

услуги. Има 5 ТЦ и мобилните оператори имат покритие в района; 

 Икономика – водеща функция има Индустриална зона „Куклен“, част от 

Тракия икономическа зона. Основни отрасли, които се развиват тук са 

машиностроенето, химията, автомобилостроенето, металите и логистиката. 

Следват услугите, и селско, горско и рибно стопанства; 

 Социална инфраструктура – населението се обслужва от една спешна 

медицинска помощ и четири лекарски практики. В процес на устройване е дом за 

възрастни хора. Образованието се осигурява от 1 детска градина, 1СУ и ПГ по 

селско стопанство; 

 Туристическа инфраструктура – определя се от лесопарк „Родопи“, 

летовище „Бяла черва“, множество почивни станции на ведомства, хижи Здравец, 

Руен и Чернатица; 

 Защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000; 

 – „ДОБРОСТАН“ (BG0002073), обхваща части от землищата на с. 

Добралък и с. Яврово; 

 -„РОДОПИ – СРЕДНИ“ (BG0001031), обхваща части от землищата на с. 

Добралък и с. Яврово; 

 Културно-историческо наследство – има потенциал за равитие на 

туризма. 

 

В доклада за ЕО ще бъдат описани подробно предвижданията на ОУПО. 

Най-общо те се изразяват в увеличение на площите за производствени и складови 

дейности; терени за рекреационни дейности, курортни и вилни зони, озеленяване 

и др. за сметка на земеделски територии. 

В приложения „ОУП на Община Куклен - доработка“ към настоящото 

Задание за определяне обхвата и съдържанието на ДЕО е представен Баланс на 

територията, показващ площта на съществуващите елементи и площта на 

елементите след прилагане на ОУП на община Куклен. 
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3.СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Съгласно действащата методическа и нормативна база, на оценка подлежат 

компонентите и факторите на околната среда, като се преценяват възможностите 

на околната среда да поеме прогнозни въздействия. Базирано на изискванията на 

чл.4 и чл.5 от ЗООС, анализът на компонентите на околната среда се извършва в 

определена последователност, която гарантира извършването на цялостен 

анализ и оценка на качествата на компонентите и факторите на околната среда. 

По отношение на обхвата, за всеки един от анализираните компоненти и фактори 

е необходимо да се изведат съответните основни характеристики и се направи 

обобщение относно неговата роля и значение за предвижданията на ОУПО. 

Анализът на компонентите и факторите на околната среда ще се извършва на база 

съществуваща информационна база – официални издания, специализирани 

програми и стратегии за околна среда, официални статистически данни, 

документи от общинската администрация, справки, информация от конкретни 

икономически и други организационни структури, специализиран мониторинг на 

компоненти на околната среда, собствени източници и проучвания. При 

анализите на всеки от компонентите и факторите е необходимо да се следват 

основните им характеристики и връзките им с предвижданията на ОУПО, както и 

възможните изменения в статуса им.  

3.1.Атмосферен въздух 

Съгласно климатичното райониране на България, територията на Община 

Куклен попада в Севернородопския нископланински климатичен район от 

Преходноконтиненталната и планинска климатични области на България. 

Височините на терена се изменят от 200 до 1500 м.н.в. На територията на 

Община Куклен във връзка с различните климатични райони се наблюдават 

големи различия на температурите през сезоните.  

Основен фактор за формиране на климатичната обстановка са и ветровете. 

Тяхното значение е двупосочно – положително за разсейване на емисиите 

(прахови, газови и аерозолни) и отрицателно – по отношение възбуждане на 

вторични емисии. Преобладаващите ветрове за ниската част са западните и 

източните, което е благоприятно за разсейване на емисиите във въздуха. 

Особеностите на релефа и надморската височина оказват влияние, както 

върху разпределението на топлината, светлината, количеството на валежите и 

ветровата картина, така и върху разпространението и разсейването на 

замърсяванията на атмосферния въздух. 
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Климатичните фактори се описват и се анализират данните от 

съществуващите метеорологични станции, намиращи се в границите на 

планираната територия или в подходяща близост до границите на общината, като 

се прави характеристика по основни климатични елементи с акцент върху тези, 

представляващи ограничител или стимулатор за развитие на различни сектори 

на територията на общината. Акцентира се върху влиянието на релефа, 

климатичните условия, условията за развитие на здравословна 

природосъобразна среда. 

Качеството на атмосферния въздух в района, контролиран от РИОСВ - 

Пловдив, се следи чрез пунктовете за мониторинг на въздуха, които са част от 

Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС). 

Съгласно изискванията на националното и европейско законодателство 

територията на страната е разделена на шест Района за оценка и управление на 

качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), един от които е „Агломерация 

Пловдив“, попадащ на територията на общината.  

На територията на община Куклен е разполжена Автоматична 

измервателна станция (АИС) „Куклен”. За наблюдение замърсяването на въздуха 

в общината (директно и индиректно) са разкрити и функционират за 

националната система на МОСВ два стационарни пункта. АИС „Куклен” – 

класифицирана е като промишлено ориентиран пункт за оценяване приноса към 

замърсяването на атмосферния въздух в района, вследствие производствената 

дейност на „КЦМ” АД. Разположен е в централната част на гр. Куклен в зона с 

предимно жилищни сгради и незначителен автомобилен трафик. Наблюдаваното 

замърсяване се формира предимно от индустриални източници („КЦМ” АД и 

„Агрия” АД) и източници с локален характер, а през зимният период и от локално 

битово отопление.  

Тъй като за разглеждания район е установено превишение на установените 

норми е изготвена Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 

на община Куклен.  

- под качество на атмосферния въздух (КАВ) се разбира състоянието на 

въздуха на открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работната 

среда, определено от състава и съотношението на естествените й съставки 

и добавените вещества от естествен или антропогенен произход; 

коментират се съществуващите основни източници на замърсяване на 

атмосферния въздух, като се разграничават тези с линеен и/или точков 

характер, постоянни и епизодично действащи, въздушни, наземни, 

подвижни , стационарни и др.; 

- извършва се оценка на качествата на атмосферния въздух (КАВ) по налични 

данни – мрежата за контрол на територията на общината; коментират се 

основните източници на замърсяване на атмосферния въздух; анализират 
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се данни от други документи, планове, модели за разпространение на 

замърсяване.  

- ще се формулират изводи относно съществуващото състояние на 

качеството на атмосферния въздух. Като източници на информация ще се 

ползват Годишни доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ-

Пловдив и др. по преценка на експертите, разработващи този раздел, както 

и представяне на прогнозни модели за замърсяванията от производствения 

и битовия сектор, и автомобилния транспорт. 

В ЕО ще се направи характеристика и териториален обхват на всички 

източници за възможно негативно влияние върху параметрите на околната среда. 

Ще се разгледа структурата на територията и характера ѝ, зони, дейности и 

инсталации замърсители на компонентите на околната среда – енергоносители, 

транспорт, инфраструктура. Ако се наложи, ще се формулират мерки за 

екологосъобразна природна среда, които да залегнат в ОУПО. 

От реализацията на ОУП на община Куклен не се очаква съществено 

допълнително натоварване на атмосферния въздух и прилежащия атмосферен 

слой. 

  

3.2.Повърхностни и подземни води  

3.2.1.Повърхностни води 

През територията на Община Куклен протича р.Луковица. Тя е ляв приток 

на р.Чепеларска. Дължината ѝ е 23 км. Долината на р.Луковица и долините на 

нейните притоци са много дълбоки и трудно проходими. Отводнява крайните 

североизточни части на рида Чернатица в Западните Родопи.  

Съгласно Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) на Басейнова 

дирекция Източнобеломорски район – Пловдив, територията на Община Куклен 

попада в четири повърхностни водни тела от поречието на р.Марица: 

-BG3MA500R103 „Река Чепеларска от гр.Асеновград до устие и Крумовски 

колектор” 

-BG3MA500R104 „Река Чепеларска от река Юговска до гр.Асеновград и 

р.Луковица” 

-BG3MA500R126 „Река Първенецка от вливане на река Пепелаша до устие” 

-BG3MA500R217„Река Марица от р.Въча до р.Чепеларска, ГК-2, 4, 5 и 6 и 

Марковски колектор 

Към момента в населените места на общината няма изградена цялостна 

канализационна мрежа. Съответно липсва изградена селищна пречиствателна 

станция за отпадъчни води. Отпадъчните битово-фекални води заустват в 

попивни или изгребни ями. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
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Основните производствени предприятия на територията „КЦМ“ АД и 

„Агрия“ АД имат необходимите пречиствателни съоръжения за битови и 

производствени отпадъчни води. 

В доклада за ЕО ще бъде направен анализ на състоянието на 

повърхностните водни тела и при необходимост ще бъдат набелязани мерки за 

тяхното опазване. 

 

3.2.2.Подземни води 

Подземните води, формирани на територията на ОУП на Община Куклен по 

тип на колектора са главно порови, пукнатинни и карстови. Поровите води са 

формирани основно в кватернерните отложения, а пукнатинните и карстовите в 

метаморфните скали и комплекси. Подземните води на територията на Община 

Куклен са разпределени в следните подземни водни тела с наименование и код  по 

Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021г на Басейнова 

Дирекция Източнобеломорски район (БД ИБР)-Пловдив: 

1. Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина – BG3G000000Q013 

2. Пукнатинни води – Централно Родопски комплекс – BG3G00000Pt050 

В ЕО на ОУПО ще бъде извършена хидрогеоложка характеристика на 

подземните води, формирани на неговата територия и разпределени по подземни 

водни тела. Ще се анализира водовземането от подземни води от съответните 

подземни водни тела. На базата на характеристиката на съществуващите 

хидрогеоложки условия и техния анализ, ще бъде представена оценка на 

подземните води по количествен и качествен състав, относно целите на ОУПО и 

изводи, относно въздействието върху режима на подземните води. При 

необходимост ще бъдат направени препоръки, касаещи рационалното използване 

на ресурсите от подземни води в съответствие с екологичното законодателство, 

проведените консултации и мерките за опазване и подобряване състоянието на 

ПВТ, заложени в ПУРБ на БД ИБР-Пловдив. 

 

3.3. Геоложка основа 

Територията в обхвата на ОУП на Община Куклен попада на границата 

между Тракийската депресия и Родопския тектонски блок. 

Геоложко-тектонските структури се отделят от Маришката разломна зона, 

представляваща система от тектонски разривни нарушения, по които се е 

извършило пропадането на Тракийската низина северно от Родопите. 

Геоложката основа е представена от скали с различна възраст и пъстро 

литоложко разнообразие. Северните равнинни части от територията на Община 

Куклен и наносните конуси, изграждащи Родопския шлейф са заети от 

кватернерни отложения с различен генезис – делувиални, пролувиални, 

алувиални и смесени наслаги. Южните планински части са изградени основно от 
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метаморфни скали с протерозойска възраст, изграждащи родопския планински 

масив. Ограничено в източната и североизточна нископланинска част на 

територията се срещат палеогенски седименти и ефузивни скали, както и 

горнокредни интрузии. 

В ЕО ще бъде направена характеристика на литоложкия и тектонски строеж 

на геоложката основа в границите на реализация на ОУПО. Въз основа на анализа 

на геоложката характеристика и стратегическите цели на ОУПО ще бъде 

извършена оценка на геоложката среда, инженерно-геоложките условия и 

геоложкия риск, касаещи реализацията на същия. При необходимост ще бъдат 

представени мерки за намаляване въздействието на неблагоприятните 

инженерно-геоложки явления и процеси. 

 

3.4. Почви и земеползване 

Общата площ подлежаща на планиране чрез изготвяне на ОУП на Община 

Куклен е 15045 ха.  

Според почвено-географското райониране на България (по Нинов) 

територията на Община Куклен се намира в Балканско-Средиземноморска 

почвена подобласт на Средиземноморската почвена област.  

Територията на общината включва райони с твърде разнообразен релеф, 

поради което и условията на почвообразуване са различни, т.е има значително 

почвено разнообразие. В община Куклен преобладаващи са канелено-горските, 

кафяви горски почви, алувиално ливани, чернозем смолници и др. 

Част от почвите на общината попадат в една от т.н. „горещи точки“, 

замърсени с тежки метали. 

От баланса на територията на Община Куклен по начина на трайно ползване 

се вижда, че най - голям е процента на горско стопанската територия (61,65%), 

следвани от земеделската земя (30,88%), урбанизирана територия (4,7%) и т.н. 

 

Баланс на територията на начин на трайно ползване към 2019г 

Начин на трайно ползване Площ 

дка % 

Горскостопански територии 92778,62 61,67 

Земеделска земя 46465,58 30,88 

Урбанизирани територии 7071,06 4,70 

Нарушени територии,скали, сипеи, пустееща 

необработваема земя 

1481,19 0,98 

Територии за нуждите на транспорта 1253,61 0,83 

Територии за рекреация, спорт и туризъм 740,75 0,49 

Територии заети от водни площи и течения 549,22 0,37 
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Територии с полезни изкопаеми 113,69 0,08 

Общо 150453,72 100,00 

 

Според предложения ОУП на общината най-голямо увеличение има на 

териториите за производствени и складови дейности (с 2,46%) и на териториите 

за рекреационни дейности, курортни и вилни зони (с 1,23%). Предвижда се 

увеличение на защитни гори и запазване на ЗЗ „Родопи Средни“ и ЗЗ „Добростан“, 

като общата им площ се увеличава с 11,62 дка. 

На земеделските земи, освен житни култури и слънчоглед, се отглеждат 

главно трайни насаждения – лозя, ябълки, череши, вишни и т.н. Във всички 

землища има условия за развитие на еко земеделие и еко животновъдство.  

В общината замърсяване на почвите има в района на „КЦМ“ АД. 

В екологичната оценка ще бъде дадена допълнителна информация за 

почвите в общината, за да може да се прогнозира значимостта на въздействието 

при реализация на плана. Оценката и анализа ще бъдат направени въз основа на 

генерираните замърсители в резултат на реализация на плана. 

Решенията за третирането на отпадъчните води и отпадъците в общината 

ще гарантират опазването на почвите. Устройването на територията не би 

следвало да окаже вредно въздействие върху почвите в общината. Не се очаква 

емитиране на вредности, които биха се отразили неблагоприятно върху 

почвените характеристики в района. 

 

3.5. Биологично разнообразие, елементи на националната екологична 

мрежа 

Територията на общината обхваща части от две добре изразени 

геоморфоложки единици – Пловдивско поле и Севернородопски склон.  

Планинската част от територията на Общината е в обхвата на 

Белочерковския рид и на карстовия масив Добростан, от Родопския дял 

„Чернатица” 

От петте главни морфометрични пояса в България, тук са установени 

четири: низинният (0 до 200 м.н.в.); хълмистият (200 до 600 м.н.в.); 

нископланинският (600 до 1000 м.н.в.);  среднопланинският (1000 до 1600 м.н.в.). 

Планинската част над 1000 м н.в попада в Планинския биогеографски 

район, Рило-Родопски подрайон  /Бл. Груев, Б. Кузманов; 1994/. Биотата му се 

характеризира с много висок процент студеноустойчиви и студенолюбиви 

холарктични, севернопалеарктични, европейски и планински видове, глациални 

реликти и неоендемити. Известни са още редица терциерни реликтни видове, 

някои от които са ендемични или субендемични. 

По Асенов /2006/, територията попада в Балканската биогеографска 

провинция, Рило-Родопски биогеогеографски район.   
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Главните широколистни горски формации са съставени от бук, а 

иглолистните - от смърч и бял бор, и по-рядко от ела или бяла мура. Рило-

Родопският подрайон е най-богат на собствени ендемити от всички останали 

подрайони на страната. Ендемити общи Западни Родопи и Рила са родопска 

теменуга (Viola rhodopaea) и родопско великденче (Veronica rhodopaea).  

Съгласно геоботаническото райониране на България (по Бондев, 1997) тази 

част от територията на община Куклен попада в Илирийска (Балканска) 

провинция, Родопски окръг. Тук се срещат 90 вида балкански ендемити (58 вида 

илирийски и 32 вида македоно-тракийски флорни елементи). В този район много 

голямо разпространение има балканският ендемит и терциерен реликт 

палеоендемитът силивряк (Haberlea rhodopensis). Единствено в Родопите са се 

съхранили храстовидно прозорче (Potentila fruticosa) и алпийско сграбиче 

(Astragalus alopecurus). Срещат се и редица български ендемити.  

Фауната на Рило-Родопски подрайон има северен и планински облик.  Южни 

елементи в горната част на средния и във високия планински пояс липсват. 

Наблюдава се голямо богатство на аркто-алпийски и борео-монтанни видове. 

Част от общината попада в Среднобългарския биогеографски район, 

подрайон Горнотракийска низина /Бл. Груев, Б. Кузманов, 1994/, 

характеризиращ се с предимно равнинен характер, интензивно земеделие и 

значителна урбанизация. Това предопределя до бедно по състав и изобилие 

биологично разнообразие, съхранено основно по склоновете на предпланиските 

възвишения и местата с екотонен ефект – равнинни гори и реки. Подрайонът до 

голяма степен се припокрива с Горнотракийски биогеографски район от 

Балканската биогеографска провинция /по Асенов, 2006/. 

Почвите са предимно канелени горски, чернозем-смолници, алувиално-

делувиални, хумусно-карбонатни и антропогенни. Средиземноморското влияние 

в случая навлиза по долината на река Марица.    

Характерните  горски съобщества са съставени  от цер (Quercus ceris), благун 

(Quercus frainetto) и келяв габър (Carpinus orientalis). Срещат се вторични 

съобщества от драка (Paliurus spina-christi), хрищел /храстовиден смин/ (Jasminum 

fruticans) и други преходносредиземноморски видове.  На места растат мезофитни 

гори от дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora), полски бряст (Ulmus minor), 

виргилиев дъб (Quercus virgiliana) и полски ясен (Fraxinus oxycarpa), както и 

халофитни формации /Тракийска горскорастителна област/.  

От южноевксинските видове са характерни, навлезлите от към 

Черноморския басейн, битински синчец (Scilla bythynica), форскалева какула 

(Salvia forskahlei), златно секирче (Lathyrus), кримско зарасличе (Symphytum 

tauricum), полски ясен (Fraxinus oxycarpa).  

От азиатските форми можем да споменем ресничест гарвански лук 
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(Ornithogalum fimbriatum), скрипка (Smilax excelsa), теснолистно клинавче 

(Astragalus angustifolius), паче гнездо (Alkanna tinctori), прангос (Prangos ferulacea), 

прав звездан (Lotus strictus) и др. Ендемитите в подрайна са представени от 

няколко вида, най-известни от които са блестящото (Tulipa splendens) и златисто 

лале (Tulipa aureolina), гръцка видрица (Fritillaria graeca), черноморска ведрица 

(Fritillaria pontica), за които няма сведения да са се срещали някога в района.  

По литературни данни, безгръбначната фауна в биогеографската единица 

включва установени 16 български и 11 балкански ендемита, 6 реликтни и 83 

редки вида от ненасекомната безгръбначна фауна и са цитирани 81 вида 

пеперуди. Болшинството видове са малко вероятни за района, тъй като са 

свързани с наличието на характерни естествени и богати фитоценози.  

По опорен план горските територии в общината заемат общо 92778.62 ха 

или 61.65 % от площта на общината. Обхванати са в 2218 поземлени имота, което 

е 10% от всички. 

Залесената територия е върху 6716.95 ха.  Иглолистните гори заемат 

5820.03 ха или 38.56 % от горската територия, а широколистните 1985.39 ха /1.32 

%/.  

Съгласно ПП за ОУПО горските територии са 9138.63 ха или 60.74% от 

площта на общината.  Горите в защитени зони са 2171.73 ха. 

В община Куклен липсват обявени защитени природни територии.  Части 

от площта ѝ попадат в 2 защитени зони.  

Защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” е част от националната 

екологичната мрежа, в частта й за защитените зони по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона 

за Биологичното разнообразие (по ДИРЕКТИВА  92/43/ЕЕС за хабитатите). 

Обявена е със Заповед №РД-351/321.05.2021 година на МОСВ на площ от                             

1551120,045 дка. 

Обхваща 155107.69 ха от територията на община Куклен в землищата на 

селата Добралък и Яврово, което представлява 1.03 % от зоната. 

Предмет на опазване са: 

 типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за 

биологичното разнообразие – 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от 

типа Magnopotamion или Hydrocharition; 3260 Равнинни или планински реки с 

растителност от Ranunculion fluitantis и CallitrichoBatrachion; 4060 Алпийски и 

бореални ерикоидни съобщества; 5130 Съобщества на Juniperus communis върху 

варовик; 5210 Храсталаци с Juniperus spp.; 6110 * Отворени калцифилни или 

базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi; 6210 Полуестествени сухи 

тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни 

местообитания на орхидеи); 6220 * Псевдостепи с житни и едногодишни растения 

от клас Thero-Brachypodietea; 6230 *Богати на видове картълови съобщества 

върху силикатен терен в планините; 62A0 Източно субсредиземноморски сухи 
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тревни съобщества; 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и 

в планинския до алпийския пояс; 6510 Низинни сенокосни ливади;  6520 

Планински сенокосни ливади; 7140 Преходни блата и плаващи подвижни 

торфища; 7220 * Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion); 8110 

Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс; 8210 Хазмофитна растителност 

по варовикови скални склонове; 8220 Хазмофитна растителност по силикатни 

скални склонове; 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите 

Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii; 8310 Неблагоустроени пещери; – 

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum; 9130 Букови гори от типа Asperulo-

Fagetum; 9150 Термофилни букови гори (CephalantheroFagion); 9170 Дъбово-

габърови гори от типа GalioCarpinetum; – 9410 Ацидофилни гори от Picea в 

планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea); 9530 * Субсредиземноморски 

борови гори с ендемични подвидове черен бор; 91AA * Източни гори от космат 

дъб; 91BA Мизийски гори от обикновена ела; 91CA Рило-Родопски и 

Старопланински бялборови гори; 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae); 91M0 Балкано-

панонски церово-горунови гори;  91W0 Мизийски букови гори; 91Z0 Мизийски 

гори от сребролистна липа; 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba; 

92C0 Гори от Platanus orientalis; 

 местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР: 

 растения – Калописиева дактилориза (Dactylorhiza kalopissii), Венерино 

пантофче (Cypripedium calceolus). 

 безгръбначни – *Ручеен рак (Austropotamobius torrentium), Обикновен 

сечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Бръмбар рогач 

(Lucanus cervus), *Алпийска розалия (Rosalia alpina), Обикновен 

паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides), *Четириточкова меча 

пеперуда (Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria), Полиоматус 

(Polyommatus eroides), Еуфидриас (Euphydryas aurinia), Торбогнездница 

(Eriogaster catax), Dioszeghyana schmidtii, Бисерна мида (Unio crassus); 

 риби – Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus 

amarus), Балкански щипок (Sabanejewia aurata), Маришка мряна (Barbus 

cyclolepis); 

 земноводни – Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Голям гребенест 

тритон (Triturus karelinii),  

 влечуги - Пъстър смок (Elaphe sauromates), Леопардов смок (Elaphe situla), 

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата 

костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca); 

 бозайници – *Кафява мечка (Ursus arctos), *Европейски вълк (Canis lupus), 

Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica), Лалугер (Spermophilus citellus), 

Пъстър пор (Vormela peregusna), Видра (Lutra lutra), Голям нощник (Myotis 



17 

myotis), Дългоух нощник (Myotis bechsteinii), Остроух нощник (Myotis 

blythii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Трицветен нощник (Myotis 

emarginatus), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък 

подковонос (Rhinolophus hipposideros), Южен подковонос (Rhinolophus 

euryale), Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Подковонос 

на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Дългокрил прилеп (Miniopterus 

schreibersii), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus); 

 

Защитена зона BG0002073 „Добростан ” е част от национална 

екологичната мрежа в частта й за защитените зони по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона 

за Биологичното разнообразие, изграждани по европейската програма Натура 

2000 в частта й за опазване на птиците от Директива  79/409/ЕЕС).  

Зоната е обявена със Заповед № РД – 528 от 26 май 2010 г. на МОСВ. Включва 

землищата или част от тях на 59 селища от 8 общини в рамките на 3 области. 

Обхваща 7992.89 дка от територията на община Куклен в землищата на 

селата Добралък и Яврово, което представлява 0.96 % от зоната. 

Предмет на опазване са следните видове птици:  

 видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: Черен 

щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), 

Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Орел 

змияр (Circaetus gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел 

(Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Ястребов орел (Hieraaetus 

fasciatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo 

rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Сoкол 

скитник (Falco peregrinus), Планински кеклик (Alectoris graeca), Ловен сокол (Falco 

cherrug), Лещарка (Bonasa bonasia), Глухар (Tetrao urogallus), Ливаден дърдавец 

(Crex crex), Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), Пернатонога кукумявка 

(Aegolius funereus), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo 

atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач 

(Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб 

кълвач (Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), 

Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), 

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza 

hortulana);  

  видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: Малък 

ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка 

(Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Речен дъждосвирец 

(Charadrius dubius), Пчелояд (Merops apiaster). 

Целите на опазване са следните: 
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 Опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове птици за 

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

 Възстановяване на местообитания на видове птици, за които е необходимо 

подобряване на природозащитното им състояние. 

В границите на защитената зона се забранява: 

 разораването на пасищата и превръщането им в обработваеми земи; 

 използване на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. 

 Изграждането на водноелектрически централи с изключение на тези, за 

които към датата на обявяване на заповедта в Държавен вестник има 

започната процедура или са съгласувани по реда на Глава VІ от ЗООС или 

чл.31 от ЗБР. 

В ДЕО следва да се разгледат и описаните в регистъра по Закона за 

биологичното разнообразие „вековни дървета”.  

ОУПО не внася промени в площта и конфигурацията на елементите на 

националната екологична мрежа. 

В екологичната оценка ще се представи установеното за устройваната 

територия биологично разнообразие и изяснят подробно и задълбочено 

очакваните въздействия от планираните промени във вида, начина на ползване и 

площното разпределение на земите, горите и водните площи върху него. Ще се 

акцентува на опазаването и съхраняването на природните местообитания, 

включени в Приложения №1 на Директива 92/43/ЕИО и ЗБР, както и на видовете, 

включени в приложения ІІ и ІІІ на ЗБР, без да се пренебрегва опазването, 

управлението и природосъобразното ползване на природните биологични 

ресурси.  

Необходимо е да се изяснят и конкретизират проявите на известните и 

традиционни заплахи за биоразнообразието като разрастването на селищните 

граници за сметка на горски площи или храстово-тревни комплекси, формирането 

на агломерации, стихийно развитие на инфраструктурна мрежа, лоши земеделски 

практики, разпространение на неместни видове, нерегламентирани сечи, 

бракониерство. 

Опазването на защитените и ресурсни растителни и животински видове 

включва поддържането и съхраняването на местообитанията, както и 

поддържането и възстановяването на жизнеспособността на популациите им. В 

това отношение е важно предлаганите устройствени решения да удовлетворяват 

устойчивото развитие на територията със съхраняване на природния ѝ 

потенциал. 

Следва да се изведат адекватни на изискванията препоръки относно 

състава и развитието на зелената система и връзката ѝ с трайно установените 

естествени  национални и местни биокоридорни връзки.  

Ще бъдат посочени мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-
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пълно компенсиране на неблагоприятните последствия при прилагане на Плана. 

Всяка предложена нова мярка ще бъде мотивирана, в т.ч. и по отношение на 

очакваното положително въздействие.  

Важен компонент в оценката е анализът на териториалното устройство на 

тази част от общината, заета от горски територии и прецизиране на  мерките в 

това отношение в светлината на най-новите и актуални за страната изисквания 

към опазването и ползването на горите.  

Особено внимание трябва да се обърне на въздействието на ОУП върху 

укрепване на елементите на националната екологична мрежа – защитените зони 

от Европейската мрежа „Натура 2000”. В оценката на ОУПО трябва да се наблегне 

на съответствието на предвижданията му с утвърдения статут и режим на 

дейности, както в площите, обект на защита, така и в околните терени с оглед 

недопускане наличието на устройствени зони, допускащи дейности с 

въздействие. 

 Важен елемент на ОУПО са зелените зони - паркове и градини за общо 

ползване /ползват се за всекидневен отдих/, насаждения със специално 

предназначение – към обществени сгради, училища, детски заведения, спортни 

паркове и др., защитни насаждения, като санитарно – защитните пояси край 

натоварени пътни артерии и ветро- или снегозащитни пояси в обработваемите 

земи.  

В ДЕО ще бъде оценено планираното бъдещо развитие на зелената система 

в контекста на запазване и обогатяване на биокоридорните връзки на 

устройваната територия и по-широк регион. 

В екологичната оценка при всички случаи следва да се оцени, осигурява ли 

в достатъчна степен проектът за ОУПО възможности за провеждане на програми 

за привличане на обществеността и създаването на партньорства за устойчивото 

управление на териториите от националната екологична мрежа и обвързването 

на развитието на биоземеделие и устойчив туризъм с управлението и опазването 

на защитените територии и зони, в неразривна връзка с подобряване качеството 

на живот в района. 

 

 

3.6. Ландшафт 

Територията на община Куклен обхваща части от две добре изразени 

геоморфоложки единици – Пловдивско поле и Севернородопски склон. 

Значителният контраст между двете зони се обуславя от първостепенна, 

дълбочинна дислокация, каквато е Маришкия разлом. На север от планинския 

склон е разположено Пловдивското поле – една съвършена алувиална низина, 

формирана от поречието на р.Марица. Планинската част от територията на 
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Общината е в обхвата на Белочерковския рид и на карстовия масив Добростан, от 

Родопския дял „Чернатица”.  

Според ландшафтното райониране на страната, територията на общината 

се причислява към Южнобългарска планинско–котловинна област, 

Западнородопска подобласт. 

Територията на Община Куклен е предимно с горски ландшафт. Горите 

заемат землищата на с.Руен, с.Цар Калоян, с.Добралък, с.Гълъбово и с.Яврово.  В 

ниските части на територията, ландшафтът е ливаден, с мозаечно 

местоположение. 

Антропогенните и комуникационни ландшафти са формирани в населените 

места на общината и курортните зони. 

ОУП на общината е съобразен максимално с изискванията за естетизация, 

устойчиво развитие на ландшафтите и подчертаване на височинната 

диференциация на ландшафта, чрез подходящи решения. 

В екологичната оценка ще се направи пълна характеристика на 

съществуващите типове ландшафти и начина, по който ще се отрази ОУПО за 

опазването им, а при необходимост на определени места, възстановяването и 

подобряването на общите ландшафтни характеристика на територията.  

 

3.7. Културно-историческо наследство 

Територията на Община Куклен има древна история. Траките са били 

първите заселници по тези места. Създали са древна култура, познавали са 

лечебните извори в местността "Банище". През римската епоха тези извори са 

били каптирани и са служели за водоснабдяването на римския град Филипополис. 

Общината е известна с манастира „Св. Св. Козма и Дамиан“, обявен за 

„Паметник на културата от национално значение“. Към манастира има малка 

църква, за която се счита, че е една от най-старите християнски църкви в 

България. Манастирът е една от емблематичните културни забележителности в 

района, строен през 14 век, предполага се от същите майстори - братя Вакуриани 

- строители на изключителния Бачковски манастир. В църквата към него има 

запазени много ценни стенописи и икони, отразяващи различните епохи, през 

които манастирът е успял да оцелее през няколко вековната си история.  

Другият манастир в общината, „Св. Св. Петър и Павел“, е бил най-високо 

разположвният манастир у нас. След пожар, голяма част от него е изгоряла. В 

момента се възстановяват изгорелите битови сгради.  

На територията на Община Куклен със статут паметници на културата са 

118 архитектурно-строителни, 11 художествени, 1 исторически и 1 

археологически паметник на културата. В селата Яврово и Добралък в органична 

връзка с природната среда има съхранени цялостни структури от възрожденски 
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къщи – паметници на културата. Всички те представляват потенциал за развитие 

на туризма.  

Проектът за ОУПО цели опазване на културното наследство в цялото му 

многообразие и развитие на системата чрез устойчиво използване на културно-

историческия потенциал. 

При изготвянето на екологичната оценка ще се направи пълна 

инвентаризация на културно-историческото богатство на територията и анализ 

на решенията на плана за опазване на паметниците на културата и тяхната среда, 

за промотирането и социализацията им като обекти на туристически интерес и 

посещения.  

 

3.8.Отпадъци и опасни вещества 

На територията на община Куклен, основно в урбанизираните територии се 

генерират следните видове отпадъци: 

 Смесени битови отпадъци – формирани от домакинствата, промишлените 

предприятия, търговски и обслужващи обекти 

Общината е организирала система по сметосъбиране и сметоизвозване на 

100 % от населението на общината - гр. Куклен, с. Руен, с. Яврово, с. Добралък, с. 

Гълъбово, с. Цар Калоян, и парк „Родопи” до м. „Бяла Черква”. Битовите отпадъци 

от общината се извозват на депото за битови отпадъци в Асеновград. 

 Строителни отпадъци – формирани от събаряне, строителни и 

строително-ремонтни дейности в общината 

Основно се състоят от минерални материали като тухли, бетон, строителни 

разтвори, естествен камък, пясък, керамични строителни материали, бетонови 

блокчета и/или газобетонови блокчета и др. Осигурена е фирма за събиране, 

транспортиране и депониране на неопасните строителни отпадъци на депото в 

Асеновград. 

 Производствени и Опасни отпадъци – формират се при извършване на 

различни дейности. 

Неопасните производствени отпадъци (хартия, пластмаса, метал и др.) се 

събират разделно на площадките и се предават за рециклиране на лицензирани 

фирми. 

Опасните отпадъци (негодни батерии, акумулатори, гуми, отработени 

масла и др.) се предават за обезвреждане на фирми, имащи документ по чл.35 от 

ЗУО. 

В екологичната оценка ще се разгледат видовете на образуваните отпадъци 

и начините им на третиране.  

В община Куклен се намират две от най-големите предприятия, дори в 

национален мащаб, произвеждащи опасни химични вещества и смеси – „КЦМ“ АД 

и „Агрия” АД. И двете предприятия са класифицирани като „Предприятия с висок 
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рисков потенциал”. В община Куклен е разположен и склад на „Агровит” АД, 

класифициран като „Предприятие с нисък рисков потенциал”. 

Във връзка с горното, в случай, че се предвижда изграждането на нови 

жилищни райони, обекти с обществено предназначение и големи транспортни 

пътища, в проекта на ОУПО да се предвидят зони за безопасни разстояния по 

смисъла на чл.104, ал.2, т.3 от ЗООС. 

 

3.9.Вредни физични фактории - шум, вибрации, лъчения  

Основните източници на шум на територията на общината са 

транспортните потоци на автомобилния транспорт. Периодично и локално се 

наблюдава завишение на шума около търговски обекти и при извършване на 

строителни дейности. На територията на Общината не са регистрирани шумови 

нива над ПДН в жилищните зони. 

Производствените обекти са изградени при спазване на действащото 

законодателство и са под контрол на РЗИ. Операторите с издадено комплексно 

разрешително на територията на община Куклен провеждат веднъж на две 

последователни календарни години собствени периодични измервания и 

докладват резултатите от проведените измервания пред РИОСВ-Пловдив. 

През територията на общината преминават трасета на въздушни линии 

(ВЛ) на НЕК, които са източник на електромагнитно поле, което е рисков фактор 

за увреждане здравето на хората. Изградената енергийна мрежа отговаря на 

нормативните изисквания. В ХЗЗ на линията не се допуска урбанизация, по 

никакъв повод. Със създаването на цялостна подземна кабелизация върху 

територията на общината ще се ограничат атмосферните влияния, ще доведе до 

повишаване степента на сигурност на електроснабдяването. 

 

3.10. Здравно – хигиенни условия на средата 

Селищната мрежа на Община Куклен е изградена от гр. Куклен, с. Гълъбово, 

с. Добралък, с. Руен, с. Цар Калоян и с. Яврово. Гъстотата на населението за 2019 г. 

в Общината е 43 души/км2, при 112 души/км2 за област Пловдив. 

Населението на общината към 2019 г. е 6399 души, като населението на 

общинския център представлява 90% от това население. Разпределението на 

населението по населени места е показано в следващата таблица. 

Населено място Население, към 
31.12.2019г, 

души 

Процентно 
разпределение, 

% 
гр. Куклен 5763 90,1 
с. Гълъбово 174 2,7 
с. Добралък 72 1,1 
с. Руен 288 4,5 
с. Цар Калоян 67 1,0 
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с. Яврово 35 0,6 
Общо за Общината 6399 100 

 

Структурата на населението по пол показва незначително надвишение на 

броя на жените спрямо тези на мъжете.  През 2019 г броят на трудоспособното 

населениет възлиза на 63,4% от населението на общината. С оглед на 

възрастовата структура на населението през следващите години може да се 

очаква по значимо намаление на трудовите ресурси в общината. Населението в 

над трудоспособна възраст е 23,5% и надвишава дела на населението в под 

трудоспособна възраст, което е 13,1%. На лице е тенденция на непрекъснато 

понижение на броя на населението, дължаща се не само на отрицателния 

естествен прираст, но и на повишени нива на изходяща миграция.  

В тази връзка за прогнозния период на ОУП на община Куклен до 2030 г 

може да се очаква намаление на населението, при възприет среден вариант на 

развитие се прогнозира неселението да бъде 6250 души. 

Всички населени места в общината са водоснабдени. За гарантиране 

качеството на питейната вода е важно да се спазват изискванията за ползване, 

застрояване и охрана на санитарно-охранителните зони около водоизточниците. 

В повечето населени места на общината няма изградени дори и частични 

канализационни клонове, изключение е гр.Куклен, който има около 25% 

изграденост. Основна част от отпадъчните води в домакинствата заустват  в 

попивни ями.  

Замърсяването на въздуха в общината се дължи на интензивния поток от 

транспортни средства по главния път II-86, емисии от производствената дейност 

на „КЦМ“ АД и „Агрия“ АД, използване на твърди горива през отоплителния сезон. 

С реализацията на ОУПО не се очакват негативни въздействия върху 

здравно-хигиенните условия на средата, при условие, че се осигурява 

водоснабдяване с вода, отговаряща на изискванията за вода за питейно-битови 

нужди и се изградят канализации за всички населени места с пречиствателни 

станции. Няма риск за живота и здравето на населението. 

 

3.11.Развитие на територията без реализацията на ОУПО 

От направения анализ на състоянието на компонентите и факторите на 

околната среда и очакваното въздействие върху тях, следствие реализацията на 

плана се установява, че не се очакват съществени въздействия върху тях. 

При условие, че ОУП на общината не се реализира, територията ще се 

регулира в устройствено отношение без да е ясна основата за дългосрочното 

устойчиво устройствено развитие на територията. Това няма да подобри 

състоянието и стабилността на природната среда.  
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В екологичната оценка ще бъдат набелязани мерки за предотвратяване и 

намаляване на евентуалните отрицателни последици, следствие реализацията на 

ОУП на Община Куклен. 

4. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ОУП НА 

ОБЩИНА КУКЛЕН 

Предвиждаме екологичната оценка да има следната структура и съдържание: 

Въведение 

1.Основни цели и задачи на ОУПО и връзката му с други планове и 

програми 

1.1.Обща информация за ОУП на Община Куклен 

1.2.Цели и задачи на ОУП на Община Куклен 

1.3.Анотация на плана 

1.4.Връзка с други планове и програми 

2.Текущо състояние на компонентите и факторите на околната среда 

и тяхното евентуално развитие без прилагане на ОУПО 

2.1.Атмосферен въздух 

2.2.Повърхностни и подземни води 

2.3.Геоложка основа 

2.4.Почви и земеползване 

2.5.Биологично разнообразие – растителен и животински свят. Защитени 

територии и защитени зони 

2.6.Ландшафт 

2.7.Културно историческо наследство 

2.8.Отпадъци и опасни вещеднма 

2.9. Вредни физични фактори - шум, нейонизиращи лъчения, електро-

магнитни полета и др. 

2.10.Здравно-хигиенни аспекти 

2.11. Развитие на компонентите на ОС без прилагане на ОУПО 

3. Характеристики на околната среда за територии, които могат 

значително да бъдат засегнати, като се отчитат идентифицираните 

възможни значителни въздействия от прилагането на ОУПО 

4. Съществуващи екологични проблеми, имащи отношение към ОУП на 

Община Куклен 

5. Цели на опазване на околната среда на национално и международно 

ниво, имащи отношение към ОУПО и начинът, по който те са взети под 

внимание при изготвянето на плана 

6. Прогноза за предполагаемото значително въздействие върху 

компонентите и факторите на околната среда 
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7. Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

отстраняване на неблагоприятните последствия върху околната среда от 

реализирането на ОУПО. План за изпълнението на мерките 

8. Мотиви за избор на разгледаните алтернативи и описание на 

методите за извършване на екологичната оценка 

9. Необходими мерки във връзка с наблюдението по време на 

прилагането на плана 

10.Заключение 

11.Приложения към екологичната оценка 

12.Списък на източниците на информация на използваните методи за 

оценка и прогноза на въздействието върху околната среда с посочване на 

източника, в който са публикувани 

13.Списък с подпис на експертите, изготвили екологичната оценка  

14.Справка за проведените консултации и за изразените мнения и 

предложения, както и начина на отразяването им 

Неразделна част от Екологичната оценка са: 

 Нетехническо резюме на екологичната оценка 

 Доклад за оценка на степента на въздействие на ОУПО с предмета и 

целите на опазване на защитените зони (ако бъде изискан от РИОСВ-

Пловдив) 

5.СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1.Текстови приложения – копия на: съгласувателни писма и документи, 

предоставени уведомления, становища и препоръки 

5.2.Графични приложения – картен или друг графичен материал на засегнатата 

територия 

6. ЕТАПИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ЕО 

6.1.Провеждане на консултации преди и по време на изготвяне на 

екологичната оценка и изготвяне на справка за проведените консултации 

6.2.Провеждане на консултации, свързани с изготвената екологична оценка 

6.3.Провеждане на среща за обществено обсъждане на изготвения ДЕО 

6.4.Внасяне на искане за издаване на становище по ЕО 

6.5.Издаване на Становище по екологичната оценка от РИОСВ - Пловдив 

7. ДРУГИ УСЛОВИЯ ИЛИ ИЗИСКВАНИЯ 

  

                                                               ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

                          Зам.Кмет на Община Куклен: …………………… 

                       /Христо Божинов/  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Предварителен проект на ОУП на Община Куклен – ситуации 

 Извадка от топографска карта в М 1:50000 


