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ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинската Програма за опазване на околната среда (ПООС) се разработва на 

основание чл.79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и се приема от 

Общинския съвет. Тя е необходима, за да се постигне устойчиво решаване на екологичните 

проблеми в община Калояново, запазване на доброто състояние на околната среда и 
формиране на адекватна политика на Общината за ефективно и целесъобразно използване 

на наличните ресурси. Необходимостта от изготвяне на настоящата Програма на община 

Калояново за 2015-2020 г. е продиктувана от изтичането на срока на действие на 

съществуващата общинска Програма за околна среда за периода 2010-2015 г. и 

значителните промени, които настъпиха в европейските и националните политики в 

областта на околната среда и устойчивото развитие през последните години. Програмата е 

разработена и се базира на анализа и изводите в предходни разработки, на общински, 

екологични, стопански, финансови и други проучвания и документи за община Калояново 

(Програмата за опазване на околната среда в Община Калояново 2010-2015 г., Програма за 

управление на дейностите по отпадъците 2010-2015 г., Общински план за развитие на 

община Калояново 2014-2020 г., Доклади, Отчети, Справки и др.).  

Основните задачи, които се поставят с Програмата, са свързани с актуалните 

проблеми по опазване на средата, бъдещите инициативи за снижаване на вредните 

последици от човешката дейност, както и изготвяне на работен план, съдържащ схеми и 

организация на изпълнение, начини на финансиране, отговорни звена, методи за контрол, 

превантивни дейности и др. В ПООС се поставят и  задачи за интегриране на 
икономическите и социалните цели с тези по опазването на околната среда при планиране 

на общинските дейности и създаването на оптимална екологична обстановка. 

Едновременно се цели постигане на траен ефект за обществото, за да се елиминира 

вземането на евентуални “компромисни решения“ в условията на бюджетен дефицит в 

общината.  

Целите на програмата се свеждат до следното: 

 Акцентиране върху най-важните екологични проблеми на общината; 

 Сравняване и привеждане в унисон на проблемите с националните и европейски 
приоритети; 

 Обвързване на бъдещите проекти на общинска администрация и дейностите в 
програмата с националните, световни тенденции и стратегии по управление на 

околната среда; 

 Създаване на организация за насочване на силите на общинските и държавни 
органи, частния и държавен бизнес, граждански сдружения, научни организации 

и гражданството към изпълнение на заложените в плана приоритетни мерки или 

за предотвратяване на нови замърсявания; 

 Откриване на източници за финансиране (национални и международни програми, 

пред-присъединителни и структурни фондове). 

Програмата се основава на следните основни принципи: 

Устойчиво развитие 

Устойчивото развитие се дефинира като развитие, което “посреща потребностите на 

настоящото поколение без да е в ущърб на възможността бъдещите поколения да 
посрещнат собствените си нужди”. То се постига посредством осъществяването на 

политики, при които се хармонизират и интегрират икономическото, социалното развитие и 

опазването на околната среда. Тази концепция предполага устойчив икономически ръст, 

намаляване на бедността, справедливо разпределение на националното богатство, 

подобряване на общественото здраве и качеството на живот, като същевременно се 
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намалява замърсяването на околната среда, предотвратяват се бъдещи замърсявания и се 

съхранява биологичното разнообразие.  

Опазване на природните ресурси 

Постигането на целите на устойчивото развитие изисква съблюдаването на принципа 
устойчиво използване на природните ресурси и принципа на заменяемост. Природните 

ресурси следва да се използват при условия и по начини, при които да се съхраняват 

екосистемите и присъщото им минерално, биологично и ландшафтно разнообразие. 

Моделите на потребление на възобновяеми ресурси следва да гарантират тяхното 

непрекъснато и ефективно обновяване, както и запазване и подобряване на качеството им. 

Невъзобновяемите ресурси следва да се използват рационално и разумно, включително и 

като бъдат налагани ограничения върху използването на стратегически и редки природни 

ресурси и тяхната замяна в потреблението с алтернативни ресурси и синтетични материали.  

Принцип на превенцията и предпазливостта 

Необходимо е да се даде предимство на предотвратяването на замърсяванията за 
сметка на отстраняването на екологичните щети, причинени от тях. Дейности, които 

съгласно принципа на предпазливостта, представляват потенциална заплаха за околната 

среда и човешкото здраве следва да се избягват. 

Всяка една дейност трябва да се планира и осъществява така, че: 

- да причинява минимални изменения на околната среда 

- да създава най-малък риск за околната среда и човешкото здраве 

- да се редуцира до възможния минимум използването на суровини и енергия при 
производството, дистрибуцията и потреблението на стоки и материали 

- да осигурява възможности за рециклиране, повторно използване и/или извличане на 

вторични суровини и енергия от отпадъците, генерирани от потреблението на 

продуктите 

- да се предотвратяват и ограничават отрицателните ефекти върху околната среда още 

при източника на замърсяване 

Принципът на предпазливостта се прилага посредством оценка на въздействието 
върху околната среда и използване на най-добрите налични технологии. Липсата на 

сигурни научни данни не следва да бъде възприемана като основание за непредприемане на 

мерки за предотвратяване на деградацията на околната среда, в случаи на потенциални или 

съществуващи въздействия върху нея. 

Интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и 
регионалните политики 

Според този принцип е необходимо изискванията за опазване на околната среда да 
бъдат интегрирани в секторните политики и в политиките на национално, регионално и 

местно равнище.  

Субсидиарност на политиките 

Този принцип се основава на децентрализиране на процеса на вземане на решения. 

Необходимо е все повече компетенции и отговорности да бъдат трансферирани в посока от 

централно към регионално и местно равнище. Органите на регионалното и местното 

управление са по-близо до проблемите и в някои случаи до правилните решения за 

справянето с тях. 

Замърсителят плаща за причинените вреди 

Замърсителят заплаща глоби и такси, ако извършваните от него дейности причиняват или 
могат да причинят натиск върху околната среда, или ако произвежда, използва или търгува 

със суровини, полуфабрикати и готови продукти, съдържащи материали, увреждащи 

околната среда. Замърсителят трябва да поеме екологичните разходи, за предприемане на 
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превантивни мерки, ако в резултат на дейността му е възникнала непосредствена заплаха за 

екологични щети, както и за оздравителни мерки при настъпване на екологични щети. 

Прилагане на чисти технологии 

Необходимо е да се насърчава въвеждането на “чисти технологии” и постепенно да се 
преустановява използването на технологии, които причиняват вредни въздействия върху 

околната среда. Следва да се прилагат “най-добри налични техники” в индустрията и 

енергетиката по смисъла на Директива 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол 

на замърсяването, както и “добри земеделски практики” в селското стопанство, съгласно 

дефиницията на Организацията за прехрана и земеделие на ООН (FAO). 

Използване на икономически инструменти за опазване и подобряване състоянието 
на околната среда 

Икономическите инструменти, които се използват за целите на екологичната 
политика е необходимо да включват стимули за въвеждане на съобразени с опазването на 

околната среда технологии, иновации, дейности и практики, и да предвиждат постепенно 

премахване на субсидии, които подкрепят дейности, причиняващи вредни въздействия 

върху околната среда. 

Потребителят плаща 

Всеки, който ползва природни ресурси и услуги следва да заплаща реалната цена за 

тях и да покрие разходите за възстановяването им. 

Споделена отговорност 

Всички страни, които носят отговорност за замърсяване на околната среда трябва да 
участват в разрешаването на възникналите екологични проблеми. 

Достъп до информация за околната среда 

Компетентните органи следва да предоставят на обществеността информация за околната 
среда. Всеки има право на достъп до наличната информация за околна среда, без да е 

необходимо да доказва конкретен интерес. 

Участие на обществеността във вземането на решения и достъп до правосъдие по 
въпроси на околната среда 

На обществеността следва да бъде осигурена възможност да участва в процеса на 
вземането на решения за околната среда, както и да й бъде осигурен ефективен достъп до 

правосъдие по въпроси на околната среда. 

Основанието за правомощията на органите на местната власт по отношение на 

процесите на управление на околната среда се съдържа в Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в който е посочено, че местното 

самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от 

тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е 

предоставил в тяхна компетентност, включително в сферата на опазването на околната 

среда и рационалното използване на природните ресурси (чл.17). 

Специалният Закон за опазване на околната среда вменява на кметовете на общини 
функцията на компетентен орган по опазване на околната среда (чл.10, ал.1, т.6). Като 

такива, на тях са възложени редица задължения за управление на компонентите и 

факторите на околната среда на територията на общината (чл.15, ал.1).  

В тази връзка, ПООС на община Калояново съдържат раздели, които са обособени 
по компоненти и фактори на околната среда и следват както разпоредбите на специалните 

закони по околна среда, така и другите национални планове и програми, които се приемат в 

отделните сектори, като въздух, води, почви, отпадъци, шум. Поставен е акцент върху 

използването в максимална степен на наличните и потенциални благоприятни 

възможности, оползотворяването на природните ресурси чрез неутрализиране на заплахите, 

които средата поставя: 
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 преустановяване замърсяването на водите и почвите - изграждане на 

канализационни системи и съоръжения за пречистване на отпадъчните води;  

 подобряване състоянието на екосистемите и биологичното разнообразие;  

 развиване на екологосъобразно земеделие и отстраняване на факторите, водещи 
до деградация на почвите и влошаване на агротехническите им показатели;  

 разширяване и усъвършенстване на системата за управление на отпадъците;  

 намаляване замърсяването на атмосферния въздух и ограничаване на шумовите 

емисии.  

Програмата за опазване на околната среда на община Калояново 2015-2020 г. е 
документ с отворен статут, с възможност за периодично допълване, доразвиване и 

разширяване на обхвата, в съответствие с настъпилите промени в приоритетите на Община 

Калояново, в екологичното законодателство и в стратегическото развитие на държавата, 

засягащо общината. 

Избраният подход за разработването на Програмата съответства на одобрените от 
Висшия експертен съвет на МОСВ методически указания. Основният използван 

инструментариум в разработката е стратегическото планиране, почиващо на социално-

икономически, целеви, проблемен и SWOT анализи. ПООС поставя началото за решаване 

на екологичните проблеми, натрупани през последните години, чрез привличане на всички 

заинтересовани страни за участие с цел предприемане на действия за отстраняването им. 

 

РАЗДЕЛ І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СРЕДАТА  

1. Природо-географски фактори. 

1.1. Географско положение. 

 

Община Калояново попада в териториалния 

обхват на област Пловдив, част от Южен централен 

район. Разположена в северната част на 
Горнотракийската низина и заема площ от 347,59 кв. 

км , като включва освен общинския център Калояново 

още 14 села - Бегово, Главатар, Горна махала, Долна 

махала, Дуванлий, Дълго поле, Житница, Иван 

Вазово, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжево 

Конаре, Сухозем и Черноземен. Граничи с общините 

Брезово, Карлово, Марица, Раковски, Калояново и 

Хисаря. Калояново се намира на 24 км от областния 

център Пловдив и на 16 км от автомагистрала 

“Тракия”, която е основен транспортен възел за 
страната и на 30 км от летище Пловдив.  

Фиг.1 

Съгласно ЗАПОВЕД № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. на МРРБ Калояново е 
община от категория 4. Тази категоризация е направена съгласно Методиката за 
категоризиране административно-териториалните единици в България на МРРБ (2012) и 
Критериите и показателите за категоризиране на общините, кметствата, районите и 
населените места в България (Решение 921 от 16.12.2011 на МС) 

През територията на Общината преминава път II-64 "Пловдив-Карлово" и 
електрифицирана ж.п. линия, които свързват община Калояново с областния център град 
Пловдив , с автомагистрала "Тракия",с гр.Карлово и гр. Хисаря. Пътната мрежа обезпечава 
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комуникацията между всички населени места на община Калояново и с тези на съседните 
общини. 

Община Калояново е една от 18-те общини в област Пловдив. По последни данни на 

ГРАО тя е на 11 място по население сред общините в областта.  

1.2. Хидроложката мрежа на общината  

Определя се от реките Стряма, Каварджиклийка и Тикла, като най-значителната 
водна артерия от тях е р.Стряма. Според съвременното хидроложко райониране тази мрежа 

принадлежи към областта с континентално-средиземноморско влияние върху оттока. Тази 

област обхваща по-голямата част от територията на страната / 72,3% /. В нея условията за 

формирането и режима на оттока са по-разнообразни.  

Постоянният дебит на трите реки се обуславя от значителните по площ водосборни 

области и това дава отражение и на подземните води в близост до техните течения. 

Подземните водни ресурси върху по-голямата част от територията на общината са с 

постоянно водно количество и поради това водоснабдяването на селищата се осъществява 

само от подземни води, чрез тръбни и шахтови кладенци, разположени в терасата на река 

Стряма.  

Стряма извира от масива на вр. Вежен(2198 м.н.м.), в Централна Стара планина и до 

вливането си в Марица има дължина 110 km. В землището на с. Черноземен тя приема 

десния си приток Каварджиклийка, а по-долу, при с. Ръжево Конаре - р. Тикла. И двата 

притока събират водите си от Същинска Средна гора. Първата извира от полите на вр. Св. 

Георги(531 м.н.м.), а втората - от масива на вр. Орела (1204 м.н.м.). Отточният режим на 

описаните по-горе реки се формира във високите части на Същинска Средна гора. 

Водността в този регион е значителна. Максимумът на оттока започва още през февруари, 

но достига своя връх през март. Доминираща е повърхностната съставка на оттока, 

формирана от честите дъждовни прииждания.  

В Горнотракийската низина са налице благоприятни условия за формиране на 

грунтови води не само в алувиалните наслаги, но и в плиоценските порьозни отложения. 

Териториите на заливните речни тераси и наносните конуси са местата за формирането на 

грунтовите води. Техният режим се обуславя от режима на валежите и повърхностно 

течащите води. Значително обилни са грунтовите води в заливните тераси на реките - 

селищата в общината получават питейна вода тъкмо от този ресурс.  

На територията на общината е извършено значително хидромелиоративно 

строителство, в т.ч. множество микроязовири и десетки километра напоителни и 

отводнителни канали. Тези съоръжения са дали възможност за по-добро усвояване на 

хидроресурсите на територията, като се има предвид неравномерното разпределение на 
валежите и речния отток през сезоните. Паралелно с мелиоративната функция, 

микроязовирите отдавна се използват за рибовъдство и спортен риболов. 

В землището на Песнопой е разработен един минерален извор с четири сондажа. 

Дълбочината на сондажите е около 220 м, с общ дебит около 10 л/сек. и средна температура 

около 36 °С. В качествено отношение попадат в категорията на азотните терми. 
Минералната вода е слабо минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна, натриева и 

силициева, с повишено съдържание на флуор. С този състав водите имат и лечебни 

свойства. 

1.3. Геоложка среда и релеф 

Релефът на разглежданата територия се е формирал под влиянието на две големи 
морфоструктури - Пловдивския грабен и Средногорския антиклинорий. Изостатичното 

поведение на тези структури е предопределило съвременния външен облик на релефа. 

Потъването на Пловдивския грабен е имало по-малка амплитуда по Средногорския 

разломен сноп, и е предопределило по-слабото морфографско изражение на 

Средногорската ограда. Освен надлъжните разломи, тук са установени напречни разломни 
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линии със субмеридиално направление. Част от тях са предначертали леглото на р.Стряма, 

като през неогена се е осъществило първоначалното антецедентно всичане и 
морфоложкото оформяне на напречния пролом на реката. В течение на съвременната 

епоха(кватернера), следствие на многократни колебателни движения, става окончателното 

моделиране не само на долината на р.Стряма, но и на цялостната долинна мрежа, северно 

от р.Марица 

В структурен план, районът познат като Пловдивско понижение съгласно 

стратиграфската класификация на България е запълнено с неогенски глинесто-песъчливи 

седименти и съвременни кватернерни отложения. Кватернерните отложения са 
алувиалните наслаги на по-големите реки и делувиално-пролувиалните натрупи на 

поройните конуси.  

Лито- и хроностратиграфски единици са подредени по геоложката карта на 

България както следва: 

ДОКАМБРИЙ 

Арденска група  ArPєC . Разкрива се север – североизточно и северозападно от с. 

Калояново. Представена е от мигматизирани биотитови до мусковит – биотитови гнайси, на 

места, прехождащи в гнайсошисти и шисти, с пачки от амфиболити. Метаморфният 

комплекс е засегнат от ултраметаморфизма. 

ПАЛЕОЗОЙ 

Южнобългарски гранитоиди. Разположени са северно от с. Калояново. По 

взаимоотношения на пресичане, структурни и петроложки особености на жилната фаза, в 

магматичното развитие на гранитоидите има предгранитов и гранитов етап (с три 

разновъзрастни комплекса). Тук се разкриват гранити от Втори интрузивен комплекс 
(Мътенишки плутон). 

Мътенишки плутон  2
mt C . Разполага се северно от площта. Той е изграден от нормални 

порфироидни биотитови до двуслюдени гранити. 

НЕОГЕН 

Ахматовска свита  1 2
ahN


. Разкрива се северно и северозападно от с. Калояново. 

Долната граница на свитата е трансгресивно и дискордантна върху изветряла, размита и 

пъстра подложка от докамбрийски метаморфити, Средногорски гранитоиди, горнокредни 

седименти, палеогенски седименти и вулканогенно-седиментни скали. Покрива се от 

различни по генезис и възраст кватернерни наслаги с размивна и неравна граница. 

Изградена е от брекчоконгломерати, конгломерати, чакъли, гравий, гравелити, пясъчници, 

пясъци, алевролити, глини. Пясъците са преобладаващата част в свитата и са предимно с 

алувиален произход. Варират от гравийни до алевритови с характерна коса слоистост. Те са 
рахли, жълти до сивочерни на цвят. Глините се проследяват в алувиалните утайки. В 

землищата на селата Ръжево Конаре и Житница при сондажни проучвания са установени 

черни и зелени глини с блатен произход. В сондаж 8 при Житница са пресечени няколко 

маломощни въглищни прослойки. Чакълите са под формата на неиздържани пластове и 

лещи всред пясъците и в началото на всеки макроцикъл. Късовете им са с различна степен 

на заобленост и размери, изградени от гнайси, шисти, гранити, пегматити, аплити и кварц. 

Запълващата маса е песъчливо-гравийна и песъчливо-глинеста. Дебелината й варира в 

широки граници в зависимост от характера на подложката от 27 до 260 м. 

КВАТЕРНЕР 

Алувиални образувания  aQh . Имат голямо площно разпространение и значителна 

дебелина (за р. Стряма в Пловдивското понижение е 40м). Представени са от пясъци, 

чакъли и глини в разливен и руслов фациес. Лежат с ерозионен разлив върху разнообразни 

скални комплекси. Влизат във взаимоотношения с алувиално-пролувиалните, 



 

Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. 

 

 
9 

пролувиалните, алувиалните плейстоценски образувания, неогенските седименти и 

Средногорските гранитоиди. Слоистостта е най-добре изразена в пясъците и е коса.  

Пролувиално-делувиални образувания (pr-dQp). Изграждат шлейфовете по северното и 

южно подножие на Средна гора. Разположени са несъгласно върху неогенските седименти 

и Средногорските гранитоиди. Представени са от разнообразни по размер и ръбести до 

полуръбести чакълни късове и песъчливо-глинести алеврити с дебелина 15-20 м. 

Алувиално-пролувиални образувания (а-prQp). Имат голямо площно развитие и дебелина в 
Пловдивското понижение, където изграждат ниската акумулативна повърхнина – от 20 до 

100 м. Алувиално-пролувиалните образувания влизат във взаимоотношения с формираните 

върху тях заливни тераси и с по-високата заравнена повърхнина с еоплейстоценска възраст. 

Наслагите са представени от валунно-чакълни, чакълни, гравийни и песъчливи материали. 

Преобладават чакълите, гравия и пясъците. Оцветяването е жълто, сиво до зеленикаво. 

Обикновено са неяснослоисти или косослоисти и носят белезите на равниния алувий и 

пролувий.  

Алувиални образувания (aQp3). Наблюдават се върху речните тераси на Стряма, Пясъчник 
и други реки. Представени са от песъчливо-чакълни и песъчливо-глинести отложения от 

разливния и руслония фациес. Те служат навсякъде с ерозионен размив върху неогенските 

седименти и Средноторските гранитоиди. Влизат във взаимоотношения с алувиално-

пролувиалните отложения и наносните конуси. Представени са от пясъци, чакъли и гравий. 

Типични глини в алувия не се наблюдават. Отломките имат най-голяма степен на 

обработеност и разнообразен състав. Слоистостта е коса и е най-ясна в пясъците. 

Дебелината им не надвишава 5-6 м. 

Тектонска характеристика.  

Районът попада в северните части на Пловдивското понижение, като част от 

Горнотракийската депресия, ограничена от север от Южносредногорския разломен сноп. 
Грабенът представлява плиоплейстоценско понижение със сложен строеж на фундамента и 

на горния структурен етаж. Във фундамента на понижението са установени по сондажни 

данни разнообразни по състав и възраст скали.  

По време на неогенският етап активни движения се осъществяват само по оконтурващите 

депресията разломи. Като локален грабен се оформя Житнишкият. Дебелината на 

Ахматовската свита в него достига до 380 м. През целия плейстоцен Пловдивското 

понижение е обхванато от диференцирани отрицателни движения. Това обуславя 
формирането на дебелите алувиално-пролувиални, алувиални и пролувиални наслаги. 

Движенията имат ритмен характер. Това се установява в макроциклите на алувия. 

Потъванията продължават до началото на холоцен, когато се оформят обширните заливни 

тераси на реките Стряма и Пясъчник. В Пловдивското понижение е развита мрежа от 

разломи, които имат посока предимно почти изток-запад (110-120º) и напречна на нея (40-

45º). Те формират сложна блокова мозайка на фундамента и на структурите от палеоген-

неогенския етап. Тези разломи са погребани под мощни неоген кватернерни отложения. 

1.4. Климат 

Според климатичното райониране на България (по Събев и Станев) територията на 
община Калояново е в Преходно-континенталната подобласт, в климатичния район на 
Източна Средна България. Климатът в района е преходно-континентален. Средната 
годишна температура е 12,0` С. Средно максималните температури са измерени през VІІ м. 
- 30.3`С, абсолютния максимум през 2000 год. +42,3`С.  

Средната годишна относителна влажност на въздуха тук е 73%, като най-висока е 

през ХІІ м - 86% и най-ниска през VІІ и VІІІ м - 62%. 

Мъглите са често явление в района. Средно годишно 33,3 дни от годината, времето е 

с мъгла, срещу 23,81 в Пещера и 11,5 дни в Хисаря. 

Облачността е с максимум през декември и януари и с минимум през юли и август. 
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Средно годишен брой дни със снежна покривка е 23 дни. Средната височина на 

снежната покривка е между 2 и 4 см. 

Слънчево греене и радиация 

Слънчевата радиация е главен фактор за формиране на климата и едновременно с 

това – основен климатичен елемент. Годишната сума на сумарната слънчева радиация е 
около 5300 до 5500 MJ/m2. Вътрешногодишния ход на радиационния баланс в района е с 

добре изразен максимум през юли (350  ̧ 430 MJ/m2), няма месец с отрицателен 

радиационен баланс. Средно за годината от 55 до 65% от стойността на радиационния 

баланс се изразходва за изпарение, а от 35 до 45% - за турбулентен обмен, т.е.за нагряване 

на приземния въздух. Това съотношение се променя през сезоните и зависи от 

вътрешногодишното разпределение на валежите и на почвеното овлажнение. 

Средногодишната сума на слънчевото греене за района е около 2284 часа, като максимума е 

през месец юли 341, а минимума – през месец декември 74 часа.  

Температурата на въздуха е пряко следствие от радиационния и топлинен баланс. 
Значително влияние оказват и физикогеографските характеристики на района. 

Вътрешногодишния ход на температурата в района има един добре изразен минимум през 

януари и максимум през юли и август. Средногодишната температура на въдуха е 12,1 оС. 

Благодарение на меката зима, температурата бързо се повишава и още в началото на март 

средната денонощна температура на въздуха се задържа устойчиво над 5оС. Есента идва 

късно, едва в края на октомври температурата спадат под 10 С. Значителния диапазон на 

абсолютните минимални температури се дължи на по-честите прояви на температурни 

инверсии в ниската зона на територията. В рамките на едно денонощие температурните 
колебания са най-малки през зимните месеци (декември) и нарастват до 12,6оС през юли  

Валежи 

Един от основните климатични фактори, влияещи върху процесите на самоочистване 
на атмосферата, е режимът на валежите. Средната годишна сума на валежите е 540 мм (най-

ниски в региона), с максимум през ІІ м - 333 мм и минимум през VІІІ м - 31 мм. От 80-те 

години насам се забелязва промяна на това състояние и прегрупиране на валежите в един 

пролетен максимум и засушаване в останалите сезони.. Валежите в региона са около 

нормалните за страната и благоприятстват доброто развитие на земеделието. 

Разпределението на валежите по сезони, обаче, е неравномерно. През зимните месеци, 

когато част от валежите са твърди под формата на сняг, сумата е около 123 мм/кв.м, през 

пролетта – 148 мм/кв.м., през лятото – 143 мм/кв.м. и през есента – 125 мм/кв.м. 

Средногодишната сума на валежите е 539 мм/кв.м, като максимумът на валежите е през 

пролетта – 157 мм/кв.м. Относителната влажност на въздуха е сравнително ниска, около 

70%, като максималната стойност е през декември 86%, когато температурите на въздуха са 
минимални, а минималната - през юли 62% 

Вятър 

Основен климатичен фактор, влияещ върху степента на разсейване на замърсителите 
в атмосферата е скоростта на вятъра и честотата на случаите на “тихо” време.  

В област Пловдив преобладават слабите ветрове (0-5м/сек), като ветровете със 

скорост до 1 м/сек заемат до 95% в годината 

Таблица №1 Средна месечна и годишна скорост на вятъра по (м/с) – метеорологична станция 
Пловдив. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

1,9 2,4 2,3 2,1 1,9 1,9 1,8 1,7 1,4 1,3 1,5 1,7 1,8 
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Роза на вятъра по честота и посока, и тихо (%) – метеорологична станция Пловдив: 
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Фиг.2 

1.5. Обобщение 

В географско отношение община Калояново има както астрономическо, така и 

предимство от климатично естество. Важна климатологична даденост е съществуването на 
четири годишни сезона и значителна продължителност на вегетационния период. Тези 

условия са подходящи за отглеждане на редица зеленчуци и технически култури. Това се 

благоприятства и от многообразието на почвите(черноземсмолници, канелени горски и 

алувиално-ливадни).Територията на общината не е замърсена с отпадъчни продукти и 

емисии, поради отсъствие на химическа и тежка индустрия, добивни предприятия. 

Относителната чистота на атмосферата и почвите са важно условие за широко прилагане на 

екологично земеделие и получаване на екологично чиста продукция. 

Територията на общината не е замърсена с отпадъчни продукти и емисии, поради 
отсъствие на химическа и тежка индустрия. Относителната чистота на атмосферата и 

почвите са важно условие за широко прилагане на екологично земеделие и получаване на 

екологично чиста продукция, чието търсене постоянно нараства. Сред възможностите за 

проспериране на общината са и безценните минерални води при с. Песнопой, ресурса на 

които не бива да се допуска да бъде разпиляван. 

. 

2. Анализ по компоненти на околната среда 

2.1.  Атмосферен въздух (АВ)  

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Република България се следи от 

Министерството на околната среда и водите чрез Националната система за наблюдение, 
контрол и информация. За целта територията на страната е разделена на райони за оценка 

и управление на КАВ. В случая, землището на община Калояново  попада в 

район,класифициран по чл.30 ал.1 т.4 на НАРЕДБА №7/1999 г. за оценка и управление качеството 

на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45/1999 г.) като район, в който нивата на замърсителите не 

превишават долните оценъчни прагове. Екологичният статус на качеството на атмосферния 

въздух се определя въз основа на основните контролирани показатели, регламентирани в 

Закона за чистотата на атмосферния въздух.  

Съгласно утвърдения списък на районите за оценка и управление качеството на 
атмосферния въздух от МОСВ за община Калояново не се изготвят индивидуални 

програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух.  

На територията на общината няма стационарна станция за замерване състоянието 
на въздуха и не се извършват редовни измервания. Оценка за качеството на атмосферния 

въздух се извършва на база измервания от мобилните автоматични пунктове за 

контрол /МС/, както и от данни за измерени емисии на вредни вещества изхвърляни в 

атмосферния въздух от промишлени обекти, статистически данни и теоретични разчети 

за емисиите от съответните сектори на промишлеността, бита и автотранспорта 
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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). На територията на област Пловдив са 

разположени 3 пункта от НСМОС - две автоматични измервателни станции (АИС), един 

ръчен пункт за мониторинг (ПМ) и една АИС, обслужвана от „КЦМ” АД 

По данни от годишните доклади на РИОСВ-Пловдив за състоянието на АВ в района се 

установява, че през зимния период, при определени метеорологични условия, се натрупват 
замърсители в приземния слой от ФПЧ10, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид 

до границите на пределно допустимите норми, вследствие на интензивното използване на 

твърди горива за отопление в битовия сектор; през летните месеци замърсяванията са главно от 

прах и летливи органични Калояново /ЛОС/, метан и амоняк, съпроводени с неприятни 

миризми, породени от състоянието на инфраструктурата /липса на канализации и неподдържани 

пътни артерии/, сметища, отглеждане на различни видове животни в не регламентирани 

количества, вътре в населените места, както и използването на естествени и изкуствени 
торове в интензивно развитите селскостопански райони.  

2.1.1 Източници на замърсяване 

Източниците на атмосферното замърсяване са класифицирани съобразно техните 
характеристики, имащи важно значение за чистотата на въздуха. Слабата степен на 

благоустроеност и поддържане на уличната мрежа водят до замърсяване на атмосферния 

въздух с  прах.  

Основните замърсяващи вещества са: прах, серед диоксид, азотен диоксид, 

сероводород и оловни аерозоли. При изгарянето на горивата в битовия сектор се отделят 
емисии от  въглероден окис, серен диоксид, полиароматни въглеводороди, диоксини, 

фурани и прах. Наднормени стойности от тези вещества не са регистрирани на територията 

на общината. 

Точкови източници 

Влиянието на промишлените източници на емисии в АВ не е силно изразено, 

понеже няма предприятия с големи мощности. От значение за КАВ са стопанските 

единици с мощност на енергийните източници над 0,5 MW. Обектите подлежащи на 

емисионен контрол са 6 бр. Извършвани са проверки за изпълнение на нормативната 

уредба. Източниците са топлоенергийни съоръжения, работещи предимно сезонно, 
периодично. Основното гориво е твърдо гориво, нафта и природен газ. В 

месопреработващо предприятие на „Деликатес 2” ООД, разположено в с. Житница се 

експлоатира котелна централа, като съоръженията използват природен газ. Останалите 

обекти са предимно инсталации за производство на розово масло и конкрет и работят 

периодично. Тяхното въздействие е непостоянно - само в периода на преработка. Това 

периодично действие е свързано с разпалване и периоди на влизане в нормален режим, 

при което се отделят значителни (макар и краткотрайни) емисии на прах и ЛОС 

Площни източници 

Поради ниското застрояване, характера на терена, вида на отоплителните уреди, 

като площни източници са разгледани комините на битовото отопление и отоплението в 
обществените сгради на територията. Малка част от жителите на общината се отопляват с 

електроенергия. През зимния период, от интензивното използване на твърди горива за 

отопление в битовия сектор при определени метеорологични условия /безветрие/, се 

натрупват замърсители в приземния слой от фини прахови частици /ФПЧ/, серен 

диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид до границите на пределно допустимите 

концентрации /ПДК/. Други източници на емисии в атмосферата се явяват горските и 

селскостопанските пожари, а така също и безразборното палене на битови отпадъци. 
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Линейни източници  

Автомобилния транспорт е в основата на замърсяването на приземния атмосферен 
слой в градската част на територията. Отделените от двигателите вредни вещества (азотни 

оксиди, въглероден оксид, серни оксиди, сажди и ЛОС) влошават качеството на 

атмосферния въздух. Поради увеличаване на автомобилния трафик през летния сезон на 

годината в градските зони се  увеличават емисиите от ФПЧ10. Емисиите на прахови частици 

са причинени от директни емисии от отработените газове на автомобилите, от износване на 
гумите, от неблагоустроените улици и повторното суспендиране на праха по пътищата.  

 Източникът на емисиите на азотен диоксид в атмосферния въздух са основно 

транспортът и битовото отопление, в съчетание с формирането на различни 

метеорологични условия на средата (скорост и посока на вятъра, температура на въздуха и 

атмосферно налягане, температурна инверсия). Особено силно влияние оказват 
инверсионните процеси, които определят различно поведение и миграция на замърсителите 

във въздуха и създават условия за кумулиране на замърсителите в приземния въздушен 

слой. Автотранспортът представлява непрекъснато действащ източник, основно на ФПЧ. 

Неговата интензивност е пропорционална на автомобилния трафик и следва неговите 

изменения – сезонни и денонощни. Влиянието на автотранспорта върху КАВ има 

първостепенно значение, тъй като той е най – динамично развиващия се източник на 

емисии в атмосферния въздух.  

Като неорганизирани източници на вредни емисии се отчитат емисиите от 
парниковия газ метан , отделящи се от нерегламентираните струпвания на територията на 

общината. 

2.1.2. ИЗВОДИ:  

Община Калояново се характеризира с нисък потенциал на замърсяване – няма 
установено превишаване на ПДК, климатичните условия не благоприятстват задържане и 

събиране на атмосферни замърсители в приземния въздушен слой. Няма замервания за 

повърхностно натоварване на открити площи. Отоплителните инсталации са основен 

източник на замърсяване на въздуха през зимния сезон. С използване на екологично чисто 

гориво – газ за отоплителните инсталации, замърсяването чувствително ще намалее. 

Желателно е да се търсят и използват нови енергийни източници, което би допринесло за 
значително намаление на емисиите, свързани с използването на течни и твърди горива, 

които за България се характеризират с високо съдържание на сяра. Озеленяването и 

благоустрояването на уличните платна ще доведат до по-ниски нива на прах в атмосферния 

въздух. 

За намаляване на количеството енергия за отопление е необходимо да се стимулират 
технологии, намаляващи топлинните загуби, изпълнението на топлоизолации и дограми с нисък 

коефициент на топлопроводимост и използването на алтернативни източници на енергия - напр. 

слънчева енергия, за което климатичните дадености в общината са благоприятни. 

2.2. ВОДИ  

2.2.1. Подземни води  

Характеристика на подземните води  

 Подземните води в България имат повсеместно разпространение и играят важна роля 

както за формиране на природната среда, така и като важен воден ресурс за задоволяване на 

потребностите на човека и на икономиката като цяло. Подземните води в България имат свои 

собствени басейни, в които се извършват процесите на тяхното количествено натрупване, 

движение и формиране на хидрохимичните им свойства. Факторите, които определят условията 

за формиране на подземните води в България, тяхната динамика и режим са много, но 

първостепенно значение от тях имат:  
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 Физико-географски – релеф, климат, хидрология, хидрография;  

 Геоложки – геоложки строеж, литоложки състав на скалите и тектонски структури.  

Релефът играе определена роля в режима, динамиката, количеството и качеството на 

подземните води. Басейнът на река Марица в структурно отношение включва няколко от 

основните тектонски единици в нашата страна - Старопланинската зона, Средногорието 

(Средногорската зона) и Рило-Родопската област. Старопланинската зона има ограничено 
площно разпространение в най-северната част на водосбора (северно от Задбалканския 

разлом, преминаващ в основата на южния склон на Балкана) Централните части на 

водосбора се заемат от най-широко разпространената тук Средногорска зона. Граница 

между последната и Рило-Родопската област е южната граница на Маришката разломна 

зона. Тези зони имат разнообразен и същевременно специфичен геоложки строеж, 

обхващащ периодите от докамбрия до кватернер и идентификацията на подземните водни 

обекти е свързана именно с геоложката основа.  

 

 

Геоложка основа на района (база на БДИБР) фиг.3 

Според хидрогеоложката подялба на България, Община Калояново попада в Централна 

Южна България, в поречието на средна Марица (Маришкия воден басейн). Той се характеризира 

със значителна водообилност  

В района са установени следните подземни водни обекти: 

1. подземни води в кватернерните отложения; 

2. подземни води в неогенските седименти; 

3. пукнатинни води в скалната подложка. 

Естественият ресурс на подземните води на територията на община Калояново се представя 
от порови води в следните подземни водни тела: 

1. "Порови води в кватернер - Горнотракийска низина" с код BG3G000000Q013; 

2. "Порови води в Неоген - Кватернер – Карловска котловина" BG3G00000NQ002; 

3.  "Порови води в Неоген-Пазарджик-Пловдивскиярайон" с код BG3G00000N018; 

4.  "Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив" с код BG3G00000Pt044. 
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Пористите материали и най-вече алувиалните кватернерни отложения са най-

значителния акумулатор на подземни води в района. Най-голямата структура, носител на порови 
води, не само в района, но и в цялата страна е Горнотракийската депресия с експлоатационен 

ресурс вразмер на 20360 l/s Депресията се ограничава от Ихтиманския антиклинорий на запад; на 

изток достига поречието на р. Сазлийка, включвайки Загорското понижение; на север се 

ограничава от южните склонове на Средногорския антиклинорий;на юг се маркира от Родопската 

област. 

Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина с код BG3G000000Q013 -  

Това е най-голямото по площ ПВТ в Източнобеломорски басейн, заема централните части 
на разглеждания район. Алувиалните (терасни и алувиални конуси) и пролувиални отложения са 

образувани от р. Марица, и нейните притоци Пясъчник, Стряма, Стара река, Въча, Чая. Цялото 

ПВТ има площ – 2727 кв.км. Водоносния хоризонт е изграден от пясъци, глини, гравелити, валуни. 

Средна дебелина - 1 – 25 м. Среден коефициент на филтрация - 75 м/ден. Площ на зоната на 

подхранване на ПВТ - 2727 кв.км. Среден модул на подземния отток - 4,1 л/сек/км2. ПВТ се 

подхранва от реките и деретата притоци на р. Марица, от инфилтриралите се валежи и поливни 

води, от карстовите води на южната оградна верига, които подземно се изливат в алувия. 

Идентифицирана екосистема, с която е свързано подземното водното тяло е ЗМ "Дебелата кория" - 
с. Чернозем (4271 дка), обявена за опазване на естествено находище на блатно кокиче.  

По данни на РИОСВ гр. Пловдив от извършените наблюдения върху химичното състояние 

на това ПВТ през 2014 год. се констатира:  

В мониторингов пункт при гр. Пловдив - ШК 1 – КЦМ:  

а) Завишение съдържанието на калций през първо тримесечие над ПС (129,51 mg/) - 138 
mg/l, а през трето и четвърто тримесечие над стандарт (150 mg/l) – съответно 151 mg/l и 150 mg/l и 

средногодишното съдържание на този показател е над ПС – 146,33 mg/l.  

б) Нитрати – през трето и четвърто тримесечие са със съдържания над стандарт (50 mg/l) и 

средногодишното съдържание е 52,33 mg/l 

Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина с код BG3G00000NQ002 

ПВТ е разположено в северната част на Пловдивски район, заема Карловската 

котловина, която е една от най-водообилните котловини у нас, през нея минава р. Стряма, а 

от източната и страна - р. Бяла Алувиалните и пролувиални кватернерни отложения в 

западната и част залягат върху плиоцена представен от глинести и пясъчни седименти, а в 
източната част (източно от р. Стара река) – върху средногорски гранитоиди. Като цяло 

водоносния хоризонт е изграден от песъкливи гравелити, едрозърнести пясъци, глина. ПВТ 

има площ – 312 кв.км. Средна дебелина на водоносния хоризонт - 6 – 88 м. Средна 

водопроводимост на ПВТ – 70 м²/ден. Среден коеф. на филтрация на ПВТ – 50 - 100 м/ден. 

Подхранва се от водите на реките, спускащи се от Стара планина, от инфилтриралите се 

валежи и поливни води. Среден модул на подзем. отток – 5,5 л/сек/км².  

В мониторингови пунктове при с. Слатина (Шахтов кладенец) и с. Бегунци (ПС-3 
Кладенеца+1Сондаж) от извършените наблюдения върху химичното състояние през 2014 

год. не се фиксират съдържания над ПС при наблюдаваните показатели. ПВТ 

BG3G0000NQ002 е в добро химично състояние. 

Порови води в Неоген - Пазарджик-Пловдивския район с код BG3G00000N018 

От извършените наблюдения върху химичното състояние на това ПВТ на 
територията на РИОСВ-Пловдив през 2014 год. се констатира:  

1. В мониторингов пункт при с. Брани поле - нитрати – през цялата година показват 
съдържания над ПС (38,28 mg/l) и над стандарт (50 mg/l) от 49 mg/l до 56 mg/l и 

средногодишното съдържание на този показател – 52,25 mg/l е над стандарт.  
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2. В мониторингов пункт при гр. Пловдив - Сондаж - №10 – КЦМ – при показателя 

амониеви йони през първо тримесечие се наблюдава съдържание над стандарт (0,5 
mg/l) - 0,72 mg/l, но средногодишното съдържание – 0,24 mg/l е под ПС (0,39 mg/l).  

3. В мониторингов пункт при гр. Пловдив - ТК №1 - "Мовенди", се наблюдава:  

- фосфати – показват отклонение на средногодишното съдържание от ПС – 0,45 
mg/l (ПС - 0,40 mg/l), през първо, второ и трето тримесечие съдържанията са над 

ПС – съответно 0,43 mg/l, 0,40 и 0,41 mg/l, а през четвърто тримесечие 

съдържанието е над стандарт (0,5 mg/l) - 0,54 mg/l.  

- тетрахлоретилен и трихлоретилен – сумата от концентрациите на тези вещества е 
106,1 μg/l (стандарт - 10 μg/l)  

- цинк - през трето тримесечие показва съдържание над стандарт (1 mg/l)– 1,35 

mg/l.  

4. В мониторингов пункт при с. Православен се фиксират съдържания над стандарт 
съгласно Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007г. 

(обн.ДВ, бр.87 от 30.10.2007 г., изм. ДВ, бр. 28 от 19.03.2013г.) на:  

- - фосфати - целогодишно завишение – от 0,72 mg/l до 0,79 mg/l, средногодишно 
съдържание – 0,74 mg/l (стандарт - 0,5 mg/l).  

- - обща алфа-активност (стандарт - 0,5 Bq/l) – 0,613 Bq/l.  

5. В мониторингов пункт при гр. Първомай се фиксират съдържания над стандарт 
съгласно Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007г. 

(обн.ДВ, бр.87 от 30.10.2007 г., изм. ДВ, бр. 28 от 19.03.2013г.) на показателите обща 

алфа-активност и уран съответно 1,218 Bq/l (стандарт - 0,5 Bq/l) и 0,085 mg/l 

(стандарт - 0,06 mg/l).  

Релевантните стойности на тетрахлоретилен и трихлоретилен и уран са съответно 
106,1 μg/l и 0,064 mg/l, а релевантните стойности на другите наблюдавани показатели са 

под ПС. Релевантната стойност на параметъра тетрахлоретилен и трихлоретилен - 106,1 μg/l 

за ПВТ BG3G00000NQ018 е определена на база единичен резултат от анализ в един 

мониторингов пункт.  

На територията на РИОСВ-Пловдив ПВТ BG3G00000NQ018 е в лошо химично 

състояние. 

Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив с код BG3G00000Pt044 - 

ПВТ е разположено в северната и северозападната част на Източнобеломорски 

басейн върху площ от 3811 км 2. Водоносният хоризонт е безнапорен. Разположено е 

частично в басейна на р.Марица и частично в басейна на р.Тунджа.Основните 

акумулатори на пукнатинните води са напуканите скални формации в планинските 

участъци и в по-слабоиздигнати участъци, които са с ниска водоносност. Модулът на 

подземен отток в повечето случаи е под 0, 1 l/s.km2и тогава скалите са приети за 

неводоносни. В зони с по-голяма надморска височина, поради по-големия валеж нараства 

и модулът на подземния отток на пукнатинните води, достигайки до 0.2-0.3 l/s. km2. 
Тогава скалните комплекси минават в категорията на слабоводоносните. Водите в 

слабоводоносните напукани скали се използуват за водоснабдяване така както и тези в 

скалите, означени като неводоносни - чрез каптиране на извори и изграждане на дренажи. 

Разликата помежду им е в по-високата обща водообилност на слабоводоносните скали и 

свързаната с нея възможност за осигуряване на по-високи дебити. Пукнатинните води се 

срещат и в подложката на младите формации, запълващи депресиите и грабеновите 

структури. Тук, поради по-голямата дълбочина на залягане на напукания масив, водите 

нерядко са термални (с температура над 2 0°С) - минерално находище Песнопой на 

територията на община Калояново.Това ПВТ няма мониторингови пунктове от 

националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води за 

наблюдение в района на РИОСВ- Пловдив 
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Характеристика на подземните водни тела на територията на община Калояново (табл. №2) 

Тип на ПВТ

Характерис-

тика на 

покриващите 

ПВТ пластове в 

зоната на 

подхранване

Литоложки строеж 

на ПВТ

Средна 

дебелина на 

ПВТ, м

Средна 

водопроводи-

мост, м2/ден

Среден 

коефициент на 

фиртрация 

м/ден

Порови води в 

Неоген - Кватернер - 

Карловска котловина 

BG3G00000NQ002

312 безнапорен Почвен слой

Песъкливи 

гравелити, 

едрозърнести 

пясъци, глина

6-88 70 50 - 100

Порови води в 

Кватернер -
2727 безнапорен - Пясъци, глини, 1-20 - 75

Горнотракийска 

низина 

BG3G000000Q013

гравелити, валуни

Порови води в 

Неоген - Пазарджик-

Пловдивския район с 

код 

BG3G000000N018

3825 напорен

Глини, песъчливи

глини, глинести

пясъци, чакъли,

конгломерати, 

брекчи,

брекчо-

конгломерати,

алевролити

1-580 75

Пукнатинни води - 

Западно- и 

централнобалкански 

масив 

BG3G00000Pt044

4531 безнапорен

гранитизирани 

биотитови и 

двуслюдени 

гнайси,

мигматити, 

гранитогнайси, 

гнайси,

амфиболити, 

силиманитови 

шисти

Площ 

на ПВТ

км2

Наименование на 

подземното водно 

тяло и код

Основни характеристики на ПВТ

 

С голямо значение за състоянието на подземните води са населените места без 

канализация с ПСОВ и нерегламентираните струпвания на  отпадъци. На територията на 

община Калояново няма:чувствителни зони към биогенниелементи,определени съгласно 
Директива 91/271/ЕИО; зони, обявени като уязвими,съгласноДиректива91/676/ЕИО; водни 

обекти, определени като води за рекреация, включително като зони за къпане, съгласно 

Директива 76/160/ЕИО;територии, определени за опазване на икономически значими водни 

видове. 

Водите във водните обекти на територията на Общината са включени в прил. № 2 на 
заповед № РД-795/2004 г. на министъра на околната среда и водите като застрашени от 

замърсяване с нитрати от земеделски източници, а целият район като уязвима зона, в която 

водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници 

 

Използване на подземните води 

Питейно-битово водоснабдяване  

Всички населени места на територията на Общината са водоснабдени от подземни 
води. Водоизточниците за питейно- битово водоснабдяване експлоатират ПВТ (кватернер-

неоген). За добива и разпределението на водните количества се използва 

електроенергия(помпенистанции)."Водоснабдяване и канализация" ЕООД-Пловдив 

експлоатира изградените селищни водопроводни мрежи. Водоснабдяването на отделните 

селища е осигурено от 8 бр. водоизточници представени в таблицата по-долу. 



 

Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. 

 

 
19 

 

Данни за водоизточниците, осигуряващи необходимите количества вода с питейни качества 

на територията на община Калояново ( табл. №3) 

 

№ Помпена станция Забележка 

Наименование Включва Обслужва 

1 Ръжево Конаре 3 бр. ТК* + 1 бр. 

ТК (нов) 

Калояново, Р.Конаре, Д 

уванлий, Житница 

1 бр. ТК (нов) - 

не е пуснат в 

експлоатация 

2 Долна махала 1 бр. ШК** и 2 бр. 

ТК 

Долна Махала, Бегово 2 бр. ТК - 

резервни 

3 Горна махала 1 бр. ШК Горна махала  

4 Черноземен 2 бр. ШК Черноземен, Ръжево  

5 Дълго поле 2 бр. ТК Дълго поле  

6 Иван Вазово 2 бр. ШК Иван Вазово, Песнопой  

7 Отец Паисиево 2 бр. ШК Отец Паисиево, Сухозем, 

Сърнегор 

Сърнегор - 

община 

Брезово 

8 Главатар 1 бр. ТК Главатар  

 

ТК*- тръбен кладенец 

ШК**- шахтов кладенец 

Водоизточниците осигуряват необходимите количества вода с питейни качества, 

отговаряща на изискванията на Наредба МОСВ № 9/2001 г. за качеството на водата, 

предназначена за питейно- битови цели. През последните години не са констатирани 

отклонения в качеството на добиваната вода по отношение на химическите показатели по 

данни на обслужващото дружество. 

Санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово 

водоснабдяване са утвърдени със заповед и на Директора на БД ИБР и в границите на 

община Калояново попадат 

 Санитарно-охранителна зона(СОЗ) около ТК1 и ТК2, в землището на с.Дълго поле, 

общ.Калояново, обл.Пловдив, учредена със Заповед № СОЗ-1/28.07.2004г., издадена 

от Директора на БДУВИБР–Пловдив, за питейно-битово водоснабдяване на с.Дълго 

поле, съгласно Разрешително за водовземане № 5/02.05.2000г. на МОСВ. 

 СОЗ около ТК в землището на с.Главатар, общ.Калояново, обл.Пловдив, учредена 

със Заповед № СОЗ-М-83/13.07.2007г., издадена от Директора на БДУВИБР-

Пловдив, за питейно-битово водоснабдяване на с.Главатар, съгласно Разрешително 

за водовземане № 301320/10.04.2006г. на Басейнова дирекция за УВИБР с център 
гр.Пловдив. 

 СОЗ около 3 броя тръбни кладенеца на ПС“Ръжево Конаре“, в землището на 

с.Ръжево Конаре, общ.Калояново, обл.Пловдив, учредена със Заповед № СОЗ-М-

158/29.07.2009г., издадена от Директора на БДУВИБР – Пловдив, за питейно-

битововодоснабдяване на група Калояново-Ръжево Конаре-Дуванлии-Житница, 

общ.Калояново, обл.Пловдив, съгласно Разрешително за водовземане 

№301574/04.10.2006г. на Басейнова дирекция за УВИБР с център гр.Пловдив. 

 СОЗ около шахтов кладенец на ПС“Пъдарско“, в землището на с.Пъдарско, 

общ.Брезово, обл.Пловдив, учредена със Заповед № СОЗ-М-65/19.09.2006г., 
издадена от Директора на БДУВИБР – Пловдив, за питейно-битово 
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водоснабдяванена с.Пъдарско, съгласно Разрешително за водовземане 

№301231/26.01.2006г. на Басейнова дирекция за УВИБР с център гр. Пловдив. 

 СОЗ около 2 броя шахтови кладенци на ПС“Черноземен“, в землището на 

с.Черноземен, общ.Калояново, обл.Пловдив, учредена със Заповед №СОЗ-М-

92/17.08.2007г., издадена от Директора на БДУВИБР – Пловдив, за питейно-битово 

водоснабдяване на с.Черноземен и с.Ръжево, съгласно Разрешително за водовземане 

№ 301662/14.11.2006г. на Басейнова дирекция за УВИБР с център гр.Пловдив. 

 СОЗ около ЕТК №1 в землището на с.Житница, общ.Калояново, обл.Пловдив, 

учредена със Заповед № СОЗ-М-104/25.02.2008г., издадена от Директора на 

БДУВИБР – Пловдив, за питейно-битово водоснабдяване на колбасарски цех 

„Деликатес-2“ ООД в с.Житница, съгласно Разрешително за водовземане 
№301518/12.06.2006г. на Басейнова дирекция за УВИБРс център гр.Пловдив. 

 СОЗ около 2 броя дренажи на ПС“Стрелци“, в землищата на с.Стрелци, общ.Брезово 

и с.Отец Паисиево, общ.Калояново, обл.Пловдив, учредена със Заповед № СОЗ-М-

70/23.02.2007г., издадена от Директора на БДУВИБР – Пловдив, за питейно-битово 

водоснабдяване на с.Стрелци, общ.Брезово, съгласно Разрешително за водовземане 

№ 301384/06.06.2006г. на Басейнова дирекция за УВИБР с център гр.Пловдив. 

 СОЗ около 2 броя тръбни кладенци ТК-1 и ТК2 и 1 брой шахтов кладенец ШК-1 на 

ПС“Долна махала“, в землището на с.Долна махала, общ.Калояново, обл.Пловдив, 

учредена със Заповед № СОЗ-М-86/24.07.2007г., издадена от Директора на 
БДУВИБР – Пловдив, за питейно-битово водоснабдяване на с.Долна махала и 

с.Бегово, съгласно Разрешително за водовземане №301577/04.10.2006г. на Басейнова 

дирекция за УВИБР с център гр.Пловдив. 

 СОЗ около шахтов кладенец ШК 1 на ПС“Горна махала“, в землищата на с.Иван 

Вазово и с.Горна махала, общ.Калояново, обл.Пловдив, учредена със Заповед 

№СОЗ-М-75/14.03.2007г., издадена от Директора на БДУВИБР –Пловдив, за 

питейно-битово водоснабдяване на с.Горна махала, съгласно Разрешително за 

водовземане №301401/13.06.2006г. на Басейнова дирекция за УВИБР с център 

гр.Пловдив. 

 СОЗ около шахтови кладенци ШК 1 и ШК 2 на ПС“Иван Вазово“, в землищата на 

с.Иван Вазово и с.Песнопой, общ.Калояново, обл.Пловдив, учредена със Заповед 

№СОЗ-М-74/14.03.2007г., издадена от Директора на БДУВИБР–Пловдив, за 

питейно-битово водоснабдяване на с.Иван Вазово и с.Песнопой, съгласно 

Разрешително за водовземане №301352/10.05.2006г. на Басейнова дирекция за 

УВИБР с център гр.Пловдив. 

 СОЗ около 2 броя шахтови кладенци ШК 1 и ШК 2 на ПС“Отец Паисиево“, в 

землището на с.Песнопой, общ.Калояново, обл.Пловдив, учредена със Заповед 

№СОЗ-М-77/13.07.2007г., издадена от Директора на БДУВИБР – Пловдив, за 
питейно-битово водоснабдяване на група Отец Паисиево-Сърнегор-Сухозем, 

общ.Калояново, съгласно Разрешително за водовземане №301350/10.05.2006г. на 

Басейнова дирекция за УВИБР с център гр.Пловдив. 

В южната част на община Калояново попада само пояс III-ти на СОЗ около три броя 

тръбни кладенци ТК1, ТК2 и ТК3 на ПС“Граф Игнатиево“, в землището на с.Граф 

Игнатиево, общ.Марица, обл.Пловдив, учредена със Заповед №СОЗ-М-110/12.03.2008г., 

издадена от Директора на БДУВИБР – Пловдив, за питейно-битово водоснабдяване на 

с.Граф Игнатиево, общ.Марица, съгласно Разрешително за водовземане 

№301601/12.10.2006г. на Басейнова дирекция за УВИБР с център гр.Пловдив. 

 



 

Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. 

 

 
21 

Дължината на изградената водопроводна мрежа в община Калояново е общо 223 766 м., от 

които 52 758  м.- външни водопроводи и 171 008 м.- вътрешна водопроводна мрежа. Общата 
дължина на водоснабдителната мрежа в с. Калояново е около 23 000 метра. Голяма част от 

нея е силно амортизирана и често възникват аварии.. През 2008 г. в общинския център с. 

Калояново със средства от ПУДООС е реконструиран участък от 852 метра водопроводна мрежа. 

В село Житница и село Ръжево конаре частично е подменена водопроводна мрежа по Програмата 

за развитие на селските райони, като дължината на реконструираната мрежа в село Житница е 4026 

м., а в с. Ръжево конаре е 3 946 м.  В село Черноземен през 2013 година е реконструиран участък с 

дължина 458 м..  

Община Калояново е изпълнила проект за техническа помощ по Оперативна 
програма „Околна среда” 2007-2013. По проект „Техническа помощ за подготовка на 

инвестиционен проект за (1) доизграждане на главни колектори и канализационна мрежа от 

смесен тип за селата Калояново и Дуванлии, (2) строителство на пречиствателна станция за 

отпадъчни води за селата Калояново и Дуванлии, (3) ремонт и рехабилитация на 

водоснабдителна мрежа в село Калояново”, е разработен работен проект за водопроводната 

мрежа. Водопроводната мрежа,  която следва да бъде ремонтирана и рехабилитирана е с 

дължина 7656м. или предвиждания за реконструкция участък от мрежата се явява около 33 

% от общата дължина. 

Вътрешната водопроводна мрежа е изградена през шестдесетте и седемдесетте 

години с етернитови и поцинковани тръби с диаметри ф100 до ф 125, които в следствие 

отлагания са с малка проводимост и големи хидравлични загуби. Поради това е се налага 

частичната й подмяна. Поради течове съществуват загуби на вода. По данни на ВиК ЕООД 
през 204 година са възникнали и отстранени са 167 бр. аварии. Голямо е количеството на 

загубите спрямо консумацията на вода. Размерът им варира от 39,14 % до 73,91 %Загубите 

на вода през последните пет  години са най-високи в село Отец Паисиево -73,91 %. 

Минерални води 

На територията на община Калояново се експлоатира подземен водоизточник на 
минерална вода (нискоминерализирани азотни термални води с обща минерализация 0, 323 

g/dm3, първа категория, температура 43°С) в землището на с.Песнопой. С Решение № 

58/12.02.2012 г. на Министърът на околната среда и водите е предоставил безвъзмездно за 

управление и ползване находище за минерална вода "Песнопой" в с. Песнопой. 
 За находището са разработени общо 1 извор и 5 бр. сондажи със средна дълбочина 
220 метра. Общият дебит към датата на сондирането е бил в размер на 2 0 dm3/s. По 
химичен състав, водата е определена като хидрокарбонатно-сулфатна, флуорна, натриева, 
силициева, калциево-магнезиева 

 

2.2.2. Повърхностни водни тела 

Идентификация и характеристика на повърхностните водни тела 

Повърхностните водни тела на територията на община Калояново са част от 
Маришкия воден басейн и попадат в границите на Източнобеломорския район. 

Хидроложката система се определя от река Стряма (древната Syrmos), в която се вливат 

всички реки и потоци на територията на общината, вкл. реките Каварджиклийка и Тикла 

(Пикла), нейни десни притоци. Средната част на река Стряма преминава през територията 

на община Калояново. Водообилността на района е значителна (колебае се между 9 и 13 
dm3/s/km2) и обуславя постоянния дебит на реките. 

 

Типология на водните тела от категория „РЕКА” 

Водните обекти на територията на общ. Калояново се отнасят към две категории 

повърхностни води – “РЕКА” и “ЕЗЕРО”. 

 При определянето на типовете реки и езера/язовири са използвани следните 

показатели: 
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- задължителни фактори – екорегион, надморска височина, геология, размер; 

- незадължителни – характер на водното течение, размер и геология, субстрат на 
речното дъно, наклон (енергия на потока). При определяне на височинното 

разделяне е взето в предвид и смяната на растителността. 

На база на тези показатели на територията на община  Калояново са 
идентифицирани два типа води категория „реки”: 
 

№ Тип Водосбор 

1 R5 Полупланински тип реки р. Стряма-горно течение 

2 
R13 Малки и средни равнинни 

реки  
р.Стряма-долно течение, р.Пикла 

 

В община Калояново в рамките на посочените типове реки са определени 6 водни тела 

от категория „река”: 

 BG3МA400R080 „Горно течение на р.Пикла от извори до с.Житница”- на 

територията на общ. Калояново попада  малка част от водното тяло 

 BG3МА400R077 „Река Пикла от с.Житница до вливането й в р.Стряма”; 

 BG3МА400R083 „Река Стряма от с.Розино до вливане на р.Пикла и притоци”- 

на територията на общ. Калояново попада  малка част от водното тяло 

 BG3МA400R076 „Река Стряма от вливане на р.Пикла до устие”- на територията 

на общ. Калояново попада  малка част от водното тяло 

 BG3МA300R075 „ГОК Азмака и ГОК Карадере” - на територията на общ. 

Калояново попада  малка част от водното тяло 

 BG3MA400R085 „Река Каварджиклийка от язовир Синята река до устие”- на 

територията на общ. Калояново попада  малка част от водното тяло. 

 

Типология на водните тела от категория „ЕЗЕРО” 

На територията на общ. Калояново попадат две водни тела, които се отнасят към тип 

L17 Малки и средни равнинни язовири. 

 BG3MA400L078 „Язовир Герена 2”- на територията на общ. Калояново попада  

малка част от водното тяло 

 BG3MA400L084 „Язовир Чернозем”. 

Река Стряма и реките Пикла и Каварджиклийка, както и всички останали повърхностни 
водни течения на територията на община Калояново, по отношение на качественото им 

състояние, са категоризирани като втора категория течащи повърхностни води, съгласно 

Заповед № РД 272/03.05.2001 год. на Министъра на околната среда и водите. В община 

Калояново попадат осем пункта от Националната система за мониторинг на околната среда 

(Програма за мониторинг на водите по Заповед №РД-182/26.02.2013г. на Министъра на 

околната среда и водите). В тези пунктове се провежда мониторинг по биологични 

елементи за качество (БЕК)- дънна макробезгръбначна фауна и фитобентос кремъчни 

(диатомови) водорасли, като в три пункта се провежда оперативен мониторинг по физико-

химични елементи за качество: 

 Пункт BG3MA00425MS0412 „Река Пикла преди с.Житница”  

 Пункт BG3MA00421MS0410 „Река Пикла-устие, с.Ръжево Конаре” 

 Пункт BG3MA00441MS0420 „Река Каварджиклийка- преди вливане в р.Стряма, с. 

Долна махала”.  

Анализът на биологичните и физико-химичните елементи за качество се извършва от 

Регионална лаборатория Пловдив към ИАОС. 
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 Биологични показатели 

Мониторингът на биологичните елементи в реки се осъществява по методиките 

одобрени със Заповед № РД-412/15.06.2011г. на Министъра на околната среда и водите. 

В пунктовете на територията на общ.Калояново за периода 2010-2013г. е проведен 
мониторинг по БЕК- макрозообентос и фитобентос. 

Код на монит. 

пункт 

Код на водно 

тяло 

Име на пункт за 

мониторинг 

МЗБ БИ 

2010 

МЗБ 

БИ 

2011  

Фитоб

ентос 

2011 

   МЗБ       

БИ   

2012 

МЗБ 

БИ  

2013  

BG3MA00045MS0416 BG3MA400R083 р.Стряма – с.Песнопой   добро добро  добро 

BG3MA00045MS0441 BG3MA400R083 
р.Стряма – с.Горна 

Махала 
добро    добро 

BG3MA00045MS0416 BG3MA400R083 

р.Стряма – с.Долна 

Махала - с.Бегово 

моста  
   добро  

BG3MA00431MS0414 BG3MA400R083 
р.Стряма - с.Чернозем 

- с.Ръжево моста 
добро    добро 

BG3MA00421MS0403 BG3MA400R076 
р.Стряма - с.Ръжево 

Конаре 
 

умере

но 

умере

но 
 добро 

BG3MA00425MS0412 BG3MA400R080 
р.Пикла преди 

с.Житница 
умерено   

много 

добро 

умере

но 

BG3MA00421MS0410 BG3MA400R077 
р.Пикла- устие, с. 

Ръжево Конаре 
умерено 

умере

но 
 

умере

но 
лошо 

BG3MA00441MS0420 BG3MA400R085 

р.Каварджиклийка- 

преди вливане в 

р.Стряма - мост на 

шосе Пловдив-Карлово 

умерено 
умере

но 
 

умере

но 
 

 

 Физико-химични елементи за качество 

Мониторинга се извършва по следните физико-химични показатели:  

основни физико-химични показатели- активна реакция рН, температура, неразтворени 

вещества, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, 

азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, ортофосфати, азот общ, фосфор общ, калциево-

карбонатна твърдост, желязо и манган. Представени са данните от проведения мониторинг 

в периода 2010-2014г. 

 

Код на водно 

тяло 
Водно тяло 

СМ/И

ВТ 

Био-

логич-

ни 

елеме

нти  

ФХ 

елемент

и 

Еколо-

гично 

състоян

ие 

Химично 

състоя-

ние 

Общо 

състояни

е 

BG3MA400L084 яз. Чернозем ИВТ   
много 

лошо 

неизвест

но 
лошо 

BG3MA400R076 
р.Стряма - с.Ръжево 

Конаре 
СМ 

умере

но 
умерено умерено добро умерено 

BG3MA400R080 
р.Пикла преди 

с.Житница 
 добро умерено умерено 

неизвест

но 
умерено 

BG3MA400R077 
р.Пикла- устие, с. 

Ръжево Конаре 
СМ лошо умерено лошо 

неизвест

но 

умерено 

(лошо) 

BG3MA400R085 

р.Каварджиклийка- 

преди вливане в 

р.Стряма - мост на 

шосе Пловдив-Карлово 

 
умере

но 
умерено умерено 

неизвест

но 
умерено 

 

Река Каварджиклийка и яз.Синята река – тук се вливат градските отпадъчни води от 
гр.Хисар след пречистването им в ПСОВ-гр.Хисаря. При сравняване на резултатите от 
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биологичния и физико-химичния мониторинг от 2014г. с резултатите от 2013г. не се 

наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло. През 2011 г. е завършена 
реконструкцията и модернизирането на ПСОВ-Хисар, след което са преустановени силните 

«цъфтежи» от планктонни водорасли в яз.Синята река. Въпреки това през 2014г. 

продължава да се наблюдава много лошо състояние по биологичния показател Хлорофил 

«А» и биогенните физико-химични показатели. 

През 2013-2014 г. на територията на РИОСВ Пловдив е проведен мониторинг за 

нитрати в повърхностни води и еутрофикация на повърхностни води по Заповед №РД- 

635/13.08.2013 г. на Министъра на околната среда и водите. Мониторинговата мрежа за 

Източнобеломорския район за басейново управление на територията на РИОСВ Пловдив е 

изградена от 17 пункта като два от тях са на територията на община Калояново - река 

Каварджиклийка с.Долна махала преди устие и пункта при река Пикла устие. Това са 17 
пункта за течащи води и 8 пункта за стоящи води, които са представителни за нитрати от 

земеделски източници. По отношение на максималните стойности на NO3 резултатите за 

2013-2014г. показват, че няма превишаване на нитратното съдържание във водите отнесено 

спрямо граничната стойност от >50 mg/ NO3/l за реки и езера/язовири. Мониторингът по 

нитратната директива е организиран с цел да следи състоянието на повърхностните води и 

да осигури данни за провеждане на мерки за намаляване замърсяването на водите, 

причинено или предизвикано от земеделски източници и да предотврати по-нататъшно 

замърсяване 

 

2.2.3. Определяне на екологично и химично състояние на повърхностните 

води 
.Химично състояние 

При определяне на химичното състояние на водните тела са приложени 

изискванията на Директива 2008/105/ЕО, транспонирана в Наредба за стандарти за качество 

на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители, при които се 

изчисляват средногодишни стойности за съдържанието на разтворените във води 

приоритетни вещества. За водните тела, в които не са идентифицирани източници на 

замърсяване с приоритетни вещества по експертна преценка е определено добро химично 

състояние. 

 

 

 

Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в два класа – добро 

и лошо, които се изобразяват съответно със син и червен цвят.  

  

Екологично състояние/потенциал 

Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: 

много добро, добро, умерено, лошо и много лошо, които се изобразяват с показаните в 

таблицата цветове. 

 

 

 

 

 

За оценка на екологичното състояние се разглеждат следните групи елементи: 

биологични и физико-химични елементи. Водещи за определяне на състоянието са 

биологичните елементи. 

Химично състояние 

Добро Лошо 

Екологично състояние 

Много добро Добро Умерено Лошо Много лошо 
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При оценката на екологичното състояние/потенциал на водните тела се използват 

класификационна система, включваща биологични и физико-химични елементи за 
качество, и стандарти за качество на околната среда за химични елементи и специфични 

замърсители, включени в Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на 

повърхностните води. 

В Таблица „Състояние на водните тела на територията на общ. Калояново за периода 

2010г.-2013г. са дадени резултатите от оценката на екологичното състояние/потенциал и 

химичното състояние на повърхностните водни тела на територията на общината.  

Основните физико-химични показатели, по които се наблюдават отклонения са свързани с 

органично замърсяване – БПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, 

фосфати, общ фосфор. 
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Състояние на водните тела на територията на общ.Калояново  за периода 2010г. - 2013г. (таблица№ 4) 

 

Код на водно 
тяло 

Оценка на състоянието през 2010г. Оценка на състоянието през 2011г. Оценка на състоянието през 2012г. Оценка на състоянието през 2013г. 

Екологично 
състояние/ 
потенциал 

Химично 
състояние 

Общо 
състояние 

Екологично 
състояние/ 
потенциал 

Химично 
състояние 

Общо 
състояние 

Екологично 
състояние/ 
потенциал 

Химично 
състояние 

Общо 
състояние 

Екологично 
състояние/ 
потенциал 

Химично 
състояние 

Общо 
състояние 

BG3МA400R080 Добро Добро Добро Умерено Добро Умерено Добро Добро Добро Умерено Добро Умерено 

BG3МА400R077 
Умерен 

потенциал  
Добро Умерено 

Умерен 
потенциал 

NH4 
Добро Умерено 

Умерен 
потенциал  

Добро Умерено 
Лош 

Робщ,  Mn 

 
Добро 

 
Лошо 

BG3МА400R083 
Лошо 

PO4, Pобщ 
Добро Лошо 

Умерено 
NH4, Nобщ, 

PO4 
Добро Умерено 

Умерено 
NH4, NO3, 
NO2,Nобщ,

PO4 

Добро Умерено 

Умерено 
NH4, NO3, 
NO2,Nобщ,

PO4 

Добро Умерено 

BG3МA400R076 
Умерен 

потенциал  
Добро Умерено 

Умерен 
потенциал 

NH4 
Добро Умерено 

Умерен 
потенциал 

NH4 
Добро Умерено 

Умерен 
потенциал 

NH4 

 
Добро 

 
Умерено 

BG3МA300R075 
Добър 

потенциал  
Добро Добро Липсва мониторинг Липсва мониторинг Липсва мониторинг 

BG3MA400R085 
Много 
лошо 

PO4, Pобщ 
Добро Лошо 

Много 
лошо 

БПК, NO3, 
Nобщ, PO4, 

Pобщ 

Добро Лошо 
Лошо 

PO4, Pобщ 
Добро Лошо 

Лошо 
PO4, Pобщ 

Добро Лошо 

BG3MA400L078 
Умерен 

потенциал  
Добро Умерено Липсва мониторинг Липсва мониторинг Липсва мониторинг 

BG3MA400L084 
Много лош 
потенциал 

Добро 
Много 
лошо 

Липсва мониторинг Липсва мониторинг Липсва мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 



Най-съществено е влиянието върху качеството на повърхностните водни тела от 

страна на отпадъчните води, формирани на територията на общината Калояново и 

образувани от битовия сектор и предприятията. Само в четири от населените места на 

общината има частично изградена канализационна мрежа. Това са с. Калояново, с. Житница 

и с. Ръжево конаре и с. Дуванлий. В село Калояново са изградени:събирателен колектор, с 

дължина 620 метра, главен колектор ІІ с дължина на изградения участък 733 м. и 
второстепенна канализационна мрежа към ГК ІІ с общата дължина  852 м. с 60 бр. сградни 

отклонения. По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 в с. Ръжево конаре е 

изграден главен колектор от канализационната мрежа с дължина  3081 м. а всело Житница е 

изграден изцяло главен колектор 1 с дължина 2678 метра. В останалите населени места 

отпадъчните води се насочват в септични ями и се прилага от битовия сектор и стопанските 

субекти.  

Една част от отпадъчните води заустват в повърхностните водни течения въз основа 

на разрешително за ползване на воден обект с цел заустане на отпадъчни води. Такива 

разрешителни има издадени на дружества в следващата таблица (табл. №5) 
табл. №5 

Разрешително № 
Титуляр на 

разрешителното 

Наименование на обект на 

заустване 
Населено място 

33140118 /11.04.2012г СК "ТРАКИЕЦ" ЕООД 
Конна спортна база, м.Кара 

боклук 
с.Дуванлий 

0790/06.12.2002г.,   

Решение №РР-

2043/26.08.2014г.   

Нов № 33140166 

"ДЕЛИКАТЕС- 2" ООД 
Кланичен пункт и 

работилница за колбаси  
с.Житница 

0697/24.08.2008г. 

"ХОЛСИМ КАРИЕРНИ 

МАТЕРИАЛИ 

ПЛОВДИВ" АД 

Баластриера Ръжеро Конаре  с.Ръжево Конаре 

33740062/25.05.2010г., 

Решение №РР-

1928/30.04.2014г. 

"ИКАЙ" ООД Цех за млекопреработка  с.Житница 

300037/14/07/2009г. "РОЗАБУЛ" ООД Дестилерия  с.Черноземен 

33710082/ 17.01.2011г. "СТРЯМА 2002" ООД Малка селска винарска изба  с.Песнопой 

33740043/07.08.2009г. 
"САРАЙ АВТОПЛЮС" 

ЕООД 

Търговски комплекс с 

бензиностанция и газстанция 
Дълго поле 

33140039/09.01.2009г. "ОМЕГА АГРО" ЕООД 

Складове за промишлени 

стоки, адиминистративна 

сграда и обслужващи 

дейности, промишлена зона  

м.Герена, с.Дълго поле 

33140059/22.07.2009г.  Община Калояново 
Канализация на с.Калояново и 

с.Дуванлий и ПСОВ 
с.Калояново 

33110064/16.03.2009г. Община Калояново ПСОВ с.Житница с.Житница 

33110065/16.03.2009г. Община Калояново ПСОВ с.Ръжево Конаре с.Житница 

 

„Деликатес - 2” ООД с. Житница обект – „Фабрика за месопреработка” - Има 

изградена и въведена в експлоатация пречиствателна станция за механично и биологично 

пречистване на битови и производствени отпадъчни води. Пречистените отпадъчни води 

заустват в р. Пикла. Извършват се собствени периодични измервания на отпадъчните води. 

Не е установено превишаване на индивидуални емисионни ограничения (ИЕО).  

../../../../../Documents%20and%20Settings/Satellite/Desktop/ОКОЛНА%20РЕДА%20програми%20общински/POOS%20Kaloianovo%202015/pisma%20do%20instanciite/получени/Application%20Data/Microsoft/Program%20Files/REGISTER/Razreshitelni_All_2012/33110113-ДАЧ%20-%20с.%20Пъстрогор.doc
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„Икай” ООД – с. Житница - Издадено е разрешително за заустване на отпадъчните 

води в р. Пикла - водоприемник втора категория. Изградено и въведено в 

експлоатация съоръжение за битови и производствени отпадъчни води. Извършват 

собствени периодични измервания на отпадъчните води. При извършените проверки 

са констатирани отклонения от индивидуални емисионни ограничения. Директора на 

РИОСВ гр. Пловдив е наложил текуща санкция. Изпълнителната агенция по околна 

среда поддържа публичния регистър за резултатите от мониторинга на емисиите, 

предвиден в комплексните разрешителни и предоставя информацията на 

заинтересованите страни 

 

Водните тела, в които са настъпили хидроморфологични изменения вследствие 

извършени корекции, нарушаване на режима, добив на инертни материали и регулиране на 

оттока чрез микроязовири и др. са определени като силномодифицирани (СМВТ) 

Силномодифицирани са силно изменени спрямо естественото им състояние водни 
обекти или части от тях в резултат на човешка дейност с цел защита от наводнения, 

водоползване или др. икономически или социално значима дейност и чието възстановяване 

в естествено състояние е необосновано, защото е необосновано скъпо или би повлияло на 

икономическите дейности. Водните тела, в които са настъпили хидроморфологични 

изменения вследствие извършени корекции, нарушаване на режима, добив на инертни 

материали и регулиране на оттока чрез микроязовири и др. са определени като 

силномодифицирани (СМВТ) - 

На територията на община Калояново като СМВТ са определени: 

 участъкът на река Стряма (с код BG3MA400R076) от вливането на р.Тикла до 
устието, с площ от 43,4 km2, поради добива на инертни материали, корекция и 

МВЕЦ; 

 Река Пикла от с.Житница до вливането й в река Стряма 

По отношение податливостта на ерозия, участъкът на р.Стряма от вливането на 

р.Тикла(Пикла) до устието е определен като водно тяло със средна податливост на ерозия; 

участъците от реките Стряма до вливането на р. Тикла(Пикла), Каварджиклийка от яз. 
Синята река до устието и горното течение на Тикла(Пикла) до с.Житница - със средна до 

силна податливост на ерозия. 

На територията на община Калояново е разположена една зона, определена като 

чувствителна с цел опазване на местообитания, при които поддръжката или подобряването 

на състоянието на водите е важен фактор за опазването й. В табл..6 са посочени 

наименованията и кодовете на водните тела, чието състояние трябва да се опазва и 

подобрява във връзка със защитена зона "Река Стряма" с код BG0000429. 

Във връзка с изпълнение на Рамковата директива за водите и поддържане на "добро 

състояние" на повърхностните води, в Плана за управление на басейна на р. Марица, 
изготвен от БДИБР-Пловдив, са заложени екологични цели за постигане (табл.7) 
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Зона за защита на водите на река Стряма, обявена за защитена зона по Натура 2000 

във връзка с Директивата за местообитанията (табл.6) 

 

Цели за екологично състояние за повърхностните водни тела (табл.7) 

Код Наименование Цел за екологично състояние Срок 

 
BG3MA400R076 

р.Стряма от вливането на 
р.Пикла до устието й 

намаляване на дифузното замърсяване и 
проучване състоянието на градските отпадъчни 
води, влиянието на селското стопанство и 
наличието на други замърсители 

2021 

 
BG3MA400R077 

 
р.Пикла от с.Житница до 
вливането й в р.Стряма 

намаляване на натоварването от градски 
отпадъчни води и дифузното замърсяване от 
селско сопанство, подобряване на 
хидроморфоложките условия и оттока 

2015 

 
BG3MA400R080 

 
Горно течение на р.Пикла 
от извори до с.Житница 

Оптимизиране и рационално използване на 
водните ресурси и намаляване на загубите; 
осигуряване на нормална миграция на рибната 
фауна; събиране на допълнителни данни за 
биологичните и физикохимичните елементи за 
качество 

2015 

BG3MA400R083 
р.Стряма от Розино до 
вливане на р.Пикла и 
притоци 

намаляване на натоварването от градски 
отпадъчни води и подобряване на 
хидроморфоложките условия 

2015 

BG3MA400R085 
р.Каварджиклийка от 
язовир "Синята река" до 
устието й 

 
Намалямане на биогенното натоварване от ВТ 
BG3MA400R087 и ВТ BG3MA400L086 и 
подобряване на хидроморфологичното 
състояние 

2021 

BG3MA400L084 Яз. Черноземен 
намаляване на дифузното замърсяване и 
проучване за замърсители 

2021 

 

2.2.3. Състояние на хидромелиоративната система 

Състояние на хидромелиоративната система 

Първоначално хидромелиоративните системи се развиват поради необходимостта от 

напояване. Напояването на територията на община Калояново, както и за цялото поречие на 

р.Марица е със стари традиции. Началото се свързва с XIV - XV столетие, когато започва 

отглеждането на оризовата култура, която по- късно се разпространява и в други поречия на 
южна България. Постепенно напояването се прилага при отглеждането и на други култури. 

Значително развитие на напояването се осъществява с изграждането на основните 

Зона за защита Водно тяло 

Код Наименование Площ, хектара Наименование Код 

   
ГОК Азмака и ГОК 
Карадере 

BG3MA300R075 

   
Река Стряма от вливане на 
р.Пикла до устие 

BG3MA400R076 

BG0000429 река Стряма 4078,26792 
Река Пикла от с. Житница 
до вливането й в река 
Стряма 

BG3MA400R077 

   
Река Стряма от Розино до 
вливане на р.Пикла и 
притоци 

BG3MA400R083 

   
Река Каварджиклийка от 
язовир Синята река до 
устие 

BG3MA400R085 
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водоизточници и големите напоителни системи в поречието, в периода от петдесетте до 

края на осемдесетте години. 

При преброяването през 2000 г., на територията на Общината са 

установени:изградени поливни площи 144407 дка, от тях годни за напояване 123972 дка и 

за възстановяване - 20435 дка. 

За басейна на р.Марица, основните водовземни съоръжения и регулиращи обеми са 
изградени на притоците й, с изключение на събирателните деривации на коти 1900 и 1200, 

които отнемат води в началото на реката, за да бъдат регулирани в яз. Белмекен и някои 

помпени водовземания за напояване, предимно в долното течение на реката, след с. 

Поповица. Преобладаващата част от обработваемите земи, в границите между подножието 

на склоновете на Средна гора и Родопите, на запад - от изхода на прохода Момина клисура 

и на юг - до пресичане границата в района на Свиленград, са подходящи за напояване. 

Поливната площ на територията на община Калояново обхваща повече от половината от 

земеделския поземлен фонд и е в размер 144 407 дка. 

 
По посока на течението на р. Марица, в съответствие с релефа са обособени отделни 

района, части от които са разположени на територията на община Калояново: 

1. Напоителна система "Тополница" - обхваща площ с граници: на запад - р.Тополница, 

на изток - р.Стряма и каналите: на север "Лисичево-Стряма", а на юг "Алеко-Потока". 

Размерът на площта, със запазена инфраструктура, оценена спрямо 1998 г. е 36082 ha. 

Основните водоизточници са яз. "Тополница" и яз."Пясъчник", Баташки водносилов път 

и каскада Белмекен-Сестримо с прехвърлени от тях води. Използват се и местни 

водоизточници - малки язовири, подземни води и течащи води от р.Луда Яна, р.Стряма 

и р.Потока, които са повече с локално значение. По канал "Лисичево - Стряма, се подава 

вода за напояване на площи на НС "Тополница" и на площи между реките Пясъчник и 

Стряма, влизащи в обхвата на НС "Пясъчник - Стряма". Обхванатата годна площ за 
напояване на НС "Тополница" е 2141 ha. Като основен водоизточник функциите на яз. 

"Пясъчник" са разширени. Освен изравняване на оттока на р. Пясъчник в него се 

акумулират води от реките Калаващица, Геренска и Бански дол, заедно с прехвърлените 

чрез канала "Лисичево - Стряма" води от каскада "Белмекен-Сестримо" и се използва 

като обем на енергийно преработените води през зимния период от каскада "Белмекен-

Сестримо" за повторно регулиране. Съществува възможност за прехвърляне на води от 

основни канали на системата в канала "Алеко-Потока", а с основния канал от 

изравнителя на яз "Пясъчник" да се компенсират дефицити появили се при канала 

Табл. 8. Напоителни канали на територията на община Калояново по землища 
 

Землище Дължина в метри Площ в декари 

Бегово 77068 663 

Главатар 22824 206 

Горна махала 31438 253 

Долна махала 58067 297 

Дуванлии 74176 292 

Дълго поле 154097 848 

Житница 47613 634 

Иван Вазово 58511 401 

Калояново 128523 1017 

Отец Паисиево 9915 141 

Песнопой 24809 231 

Ръжево 50236 465 

Ръжево Конаре 116950 1105 

Сухозем 21083 235 

Черноземен 77477 497 

Общо 952787 7285 
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"Ениарк". С тези възможности е увеличена надеждността на водоосигуряването на 

площите извън НС "Тополница"и е разширен нейния обхват извън определените й 

граници. 

2. Напоителна система "Домлян" - заема поречието на р. Стряма. Напоява по-високо 
разположените площи по левия бряг на реката, над транспортно напоителния канал 

"Стряма-Чирпан". Основният водоизточник е яз."Домлян". Размерът на напояваните 

площи оценени като годни за напояване е 4103 ha. 

3. Напоителна система "Стряма-Чирпан" - наричат я още и НС "Стряма - Изток". 
Главният напоителен канал "Лисичево - Стряма" от яз.Пясъчник продължава до 

р.Стряма, след което се явява основен водоизточник за НС "Стряма - Чирпан". С тази 

хидравлична връзка яз."Пясъчник" се оказва водоизточник и на НС "Стряма - Изток".В 

канала постъпват води и от изградени над него редица малки язовири. Размерът на 

годната площ, напоявана от цялата система е 10186 ha. Разположена на изток от 

р.Стряма с което НС "Тополница" обхваща площи и от Втори район на поречието. 

Следователно приемането на р.Стряма за източна граница е условно. 

Функциониращата на територията на общината хидромелиоративна система се 
поддържа и експлоатира основно от "Напоителни системи" ЕАД - клон Пловдив. Общата 
дължина на ХМС в границите на община Калояново,обслужвани от "Напоителни системи" 
ЕАД - клон Пловдив възлиза на 151,16 км. 

Община Калояново стопанисва част от изградената хидромелиоративна система с 
локално значение за отделните землища. Голяма част от второстепенните 
хидромелиоративни съоръжения, общинска собственост, са унищожени, разграбени или 
силно амортизирани.  

По данни на община Калояново водените на отчет язовири на територията на общината 
са представени в таблицата по-долу (табл.9): 
 

 

 

№ 

по 

ред 

Населено 

място 

Име на 

язовира по 

документи и 

регистри 

Кадастрален 

№ по плана за 

земеразделяне 

Площ по плана 

за 

земеразделяне 

Начин 

на 

пълнене 

Отдаден 

под наем 

Да/Не 

Има ли 

досие или 

експертна 

оценка 

Забележка 

1. Калояново м. ’Герена" № 47008 510 дка канал Да Не язовир 

2. Калояново м. Герена" № 47015 52.8 дка канал Да Не рибарник 

3. Калояново м. Герена" № 47017 25 дка канал Не Не рибарник 

4. Дълго поле 
м. 

"Висините" 
№ 54017 22.3 дка канал Да Не водоем 

5. Житница м. "Раят" № 24048 56.6 дка канал Да Не язовир 

6. Житница 
Кунчови 

круши 
№ 02082 14.3 дка канал да Не язовир 

7. Бегово 
м. 

"Бучилото" 
№ 00051 157.5 дка канал Да Да водоем 

8. 
Отец 

Паисиево 
м. "Лигьол" № 00079 55.8 дка канал Да Да язовир 

9. 
Отец 

Паисиево 
м. "Лигьол" № 00644 31.2 дка канал Да Не язовир 

10. 
Отец 

Паисиево 

м. 

"Селището" 
№ 00171 33.2 дка канал Да Да язовир 

11. Сухозем м. "Сухозем" № 00023 268 дка канал Да Да язовир 

12. Д. Махала м. "Д. 
Махала" 

№ 03016 25.3 дка канал Да Не язовир 

13. Д. Махала 
м. "Д. 

Махала" 
№ 03003 121.7 дка канал Да Не язовир 
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Водните обекти с разрешение за рибовъдство, съгласно разпоредбите на Закона за 
водите, са посочени в следващата таблица (табл.10) въз основа на информацията, получена 
от БДУВ 'Източнобеломорски район" - Пловдив и община Калояново. 

 

Водни обекти с разрешение за рибовъдство на територичта на община Калояново (табл.10) 

№ Титуляр 
Разрешително 

№ 

Място на водовземането (ползването) 

воден обект 
Населено 

място 
Община Област 

1 

Атанас 

Андреев 

Узунов 

301331/2006 
Язовир 

"Дуванли" 
с.Дуванли Калояново Пловдив 

2 
Марин Енчев 

Маринов 
301368/2006 язовир 

с.Горна 

Махала 
Калояново Пловдив 

3 
Делчо Колев 

Башлийски 
301651/2006 язовир 

с.Долна 

махала 
Калояново Пловдив 

4 

Александър 

Петров 

Божков 

31160005/2007 р.Стряма с.Черноземен Калояново Пловдив 

5 

Ангел 

Тодоров 

Генов 

32460034/2007 водоем с.Калояново Калояново Пловдив 

6 
"ЛЮБИМЕЦ 

13" ЕООД 
32460066/2008 Яз."Черноземен" с.Черноземен Калояново Пловдив 

7 
Христо Илиев 

Балджийски 
32460096/2008 язовир с.Калояново Калояново Пловдив 

8 

Петър Йозов 

Чалъков          

“Шарлот 

2013” ЕООД 

32460114/2009 

водоеми с №№ 

000081, 000088, 

000096, 000099, 

000105, 000112, 

000126 и 000227 

с.Дуванлии Калояново Пловдив 

9 

Красимир 

Борисов 

Каравасилев 

32460127/2009 язовир 
с.Отец 

Паисиево 
Калояново Пловдив 

10 

"АЛФА-

КОМФОРТ" 

ЕООД 

32460129/2010 
Изравнител № 3 

на Исаково 

с.Отец 

Паисиево 
Калояново Пловдив 

11 
"БАРСА" 

ООД 
32460152/2013 яз."Дуванлий" с.Дуванлий Калояново Пловдив 

12 

ЕТ” Крани-

Красимир 

Динчев” 

РППВО 

1/28.05.2012 г. 

Водоем м. 

„Бучилото”  
С. Бегово Калояново Пловдив 

13 
ЕВРО БУЛИ 

ИВИ ФИШ  

РППВО 

2/10.10.2014 

Водоем „Кунчови 

круши” 
С. Житница Калояново Пловдив 
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Фиг.4 Повърхностни водни обекти в община Калояново 

 
2.2.4. ИЗВОДИ:  

 Проблемите, свързани качеството и количеството на водите произтичат главно от: липсата 

на канализационна мрежа и пречиствателни станции  

 Нерационално използване и лошо състояние на съществуващите 

хидромелиоративнисъоръжения, липса на хидромелиоративни съоръжения в определени райони. 

 Хидроморфологични изменения и Защита от вредното въздействие на водите - 
незадоволително състояние на корекциите на реките, нарушаване на речните легла от добив на 

инертни материали и др.;  

 
2.3. Земи и почви 

Общата площ на територията на община Калояново е 347.59 кв.км. Разпределението на 

общинската територия по основно предназначение и начин на трайно ползване е показано на 

таблицата с баланса на територията, съставена по данните, съдържащи се в картите на 

възстановената собственост на община Калояново 
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Общата площ на общината е разпределена в 15 землища както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс на територията на община Калояново по начин на трайно ползване (табл. № 11) 

 

Вид територия по основно предназначение и начин на 
трайно ползване 

Площ в дка Дял % 

Земеделски територии, в т.ч 29 891,79 74,76 

- ниви 194 064,90  

- трайни насаждения 142 68,29  

- ливади 3573,46  

- пасища и мери 27 942,47  

Горски територии 50 412,44 14,50 

Урбанизирани територии 13 872,93 3,99 

Водни площи и течения 14 464,89 4,16 

Територии за добив на полезни изкопаеми 684,96 0,19 

Транспорт и техническа инфраструктура 2200,50 0,63 

Естествени ресурси за възстановителни мероприятия 3597,11 1,03 

Скали и пясъци 2432,12 0,70 

 

Почвите на територията на общината са основният ресурс за развитието на специфичната за 

общината икономика, доминирана от земеделието. Под дългогодишното влияние на 

почвообразуващите фактори – материнска скала, климат, растителност и дейността на човека, на 
територията на община Калояново са се оформили следните почвени различия: чернозем-

смолници, слабо и силно излужени, глинести и тежко песъчливо-глинести; чернозем-смолници, 

силно излужени, слабо до средно оподзолени, еродирани; канелено-горски почви, слабо и средно 

излужени; канелено-горски почви, силно излужени до слабо оподзолени, средно и леко песъчлив-

глинести; алувиално- светли и алувиално-ливадни светли, глинесто-песъчливи почви; делувиални 

почви, леко песъчливо-глинести.  

Отделните видове почви в общината имат следната характеристика:  

Чернозем-смолници.  

Почвите от този тип се характеризират със сравнително мощен хумусен хоризонт, 
достигащ до 40-80 см в района на с. Сухозем и 50-80 см в района на Калояново, Житница и 

Чернозем. Той има черен цвят и зърнесто-праховидна структура, а преходът между 

отделните хоризонти е постепенен. Тези почви имат тежко песъчливо- 17 глинест 

ЕКАТТЕ Наименование на землището Площ в кв.м. 

03085 Бегово 22,90 

14996 Главатар 6,23 

16328 Горна махала 17,97 

22191 Долна махала 13,15 

24000 Дуванлии 13,10 

24582 Дълго поле 23,73 

29475 Житница 25,20 

32038 Иван Вазово 22,39 

35523 Калояново 34,89 

54465 Отец Паисиево 36,91 

55926 Песнопой 31,48 

63553 Ръжево 11,33 

63567 Ръжево конаре 46,01 

70353 Сухозем 15,47 

81133 Черноземен 26,83 



Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. 

 
35 

механичен състав в повърхностния слой, като се наблюдава постепенно намаляване на 

органичното вещество по дълбочина на профила. При засушаване този слой силно се сбива 

и образува големи пукнатини. Притежава слаба водопроницаемост и при овлажняване става 

силно леплив и оказва голямо съпротивление при обработка. Почвите от тази група имат 

добро естествено плодородие, но изискват качествена обработка и продълбочаване през 2-3 

години. Имат голям сорбционен капацитет, поради което понасят високи дози торене, което 

съчетано с добра агротехника, гарантира високи добиви от културите. Изискват 
комбинирано торене с азот и фосфор. Най-голям относителен дял от този тип почви има в 

района на Калояново – около 35 хил. дка, в землището на с. Ръжево Конаре размерът им е 

около 15 хил. дка, а най-слабо разпространени са в района на с. Долна махала – около 5.6 

хил. дка, намиращи се източно от с. Сухозем.  

Канелени горски почви (К) 

Канелените горски почви представляват основният и най-широко разпространен 

биоклиматичен почвен тип в Средна и Южна България. Те се явяват основен почвен тип за 

землищата на: Горна и Долна Махала, Иван Вазово, Песнопой, Отец Паисиево, Бегово, а в 

останалите землища са разпространени в комплекс със смолниците. Канелените горски 
почви заемат равнинните, хълмистите и предпланински райони и подножието на всички 

планини на Средна и Южна България като достигат 700-800 метра надморска височина. 

Районите на разпространение на канелените горски почви в България се 

характеризират с преходно-континентален климат със субсредиземноморско влияние, т. е. 

за разлика от типичните средиземноморски области, климатът в България е по-хладен и по- 

влажен. Ето защо нейните канелени горски почви не са типично средиземноморски, а са 

по-северен вариант на червенокафявите средиземноморски почви. За разлика от типичните 

средиземноморски райони климатът в България е по-хладен и по- влажен, с редуване на 

влажни и сухи хидротермични периоди. По- влажна и хладна есен, по-мека зима с 
неголеми валежи, пролетно засушаване и сухо горещо лято. Всичко това оказва 

съществено влияние върху по-продължителното и по-интензивно протичане на процесите 

на почвообразуване, а по-дългият вегетационен период на растителността обуславя по-

продължително въздействие на почвообразувателния процес през по-голямата част от 

годината. В далечното минало, в началото на тяхното образуване, у нас са съществували 

по-топли, по-средиземноморски климатични условия. Освен това през ледниковите 

периоди почвообразуването в Южна България не е било прекъсвано (както това е станало в 

Средна и Северна Европа) и върху тях продължително са въздействали почвообразуващите 

фактори. Затова тези почви се смятат като едни от най-старите в генетично отношение 

български почви. 

Като генетично стари почви, канелените горски почви са претърпели по-дълъг и по-
интензивен процес на почвообразуване, което е довело до по-дълбоко изветряване до по-

силно глинясване до средната част на профила, която се обогатява на железни и 

алуминиеви окиси, придаващи  червеникавокафяво до канеленочервено оцветяване. 

Продължителното въздействие на горския почвообразувателен процес е обусловило и 

доста силното излужване (затова в България най-силно разпространение имат излужените 

канелени) и добре изразената текстурна диференциация на профила. 

В района на община Калояново най-широко са разпространени излужените канелени 

горски почви - средно и силно излужените 

Излужени канелено-горски почви.  

Този тип почви са образувани под въздействието на горската растителност. Характеризират 

се с незначителна мощност на хумусния хоризонт – 16-36 см, който е светло-кафяв, със 

средно-зърнеста структура, разпрашена на повърхността. Илувиалния В хоризонт е 

червеникав, плътен, с буцесто-призматична структура, карбонатите са изнесени от 

пределите на хумусния и илувиалния хоризонт. Почвите от този вид имат средно и тежко 

песъчливо-глинест състав в повърхностния слой, като количеството на физическата глина в 
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този слой е 42-56%. Силно излужените канелено- горски почви имат леко песъчливо-

глинест механичен състав, слабо запасени са с хумус от 0.7-2%. Притежават лоши водно-

физични свойства, при изсъхване се сбиват силно и образуват кора, а при овлажняване 

стават тежки за обработка. Тези почви реагират добре както на азотно, така и на фосфорно 

торене. Задължително е торенето с калий на слабо запасените земи. Най-силно са 

разпространени в района на с. Долна махала – около 70 хил. дка, на с. Ръжево Конаре – 

около 26 хил. дка и Калояново – 25.5 хил. дка.  

Оподзолени канелено-горски почви. 

Силно излужените до слабо оподзолени канелено-горски почви са плитки и заемат 

заравнените била и склоновете с по-слаб наклон. Главната особеност на този вид почви е 

силно разсветленият /оподзолен/ хумусно-алувиален хоризонт. Мощността на хумусния 

слой е 20-34 см. Илувиалният В хоризонт е плътен, с призматична структура. Общата 

мощност на профила е 104-136 см, а при силно оподзолените – до 60 см, карбонатите са 

изнесени дълбоко. Тези почви имат глинесто-песъчлив и леко песъчливо-глинест 

механичен състав в повърхностния хоризонт, като вследствие оподзоляването и 

обработката почвената структура на орницата е разпрашена. Физичната 18 глина в хоризонт 
А е от 11 до 20%, а по дълбочина на профила достига до 52%. Слабо запасени с органично 

вещество, което в хоризонт А е от 0.5 до 2%. Разпространени са в района северно от с. 

Долна махала и с. Бегово, както и в землищата на Калояново и с. Дълго поле. В миналото 

тези райони са били заети с широколистни гори.  

Алувиални почви. 

Алувиалните почви са разположени главно около речните корита на р. Стряма и 

местните малки рекички. Рядко притежават добре оформен хумусен хоризонт – в орницата 

е под 2.5%. Водно-физическите им свойства са лоши – филтрацията е голяма, а 
влагозадържащата способност – малка. Разнообразни са по отношение на механичния 

състав, но преобладават леките фракции. Профилът им се състои от алувиални наноси. 

Алувиално-ливадните почви заемат по-големия дял от площта на алувиалните почви. 

Формирани са под влияние на алувиално-делувиален процес и буйна ливадна растителност 

и са разположени по всичките нива на р. Стряма и рекичките. Нивото на подпочвените води 

е високо. Механичният състав е леко песъчливо-глинест и има добри водно-физични 

свойства. Количеството на хумуса е под 2.5%, но имат значителна мощност на хумусния 

хоризонт от 50-100 см. Профилът на алувиално-ливадните почви има леко песъчливо-

глинест и средно песъчливо-глинест състав в повърхностния хоризонт. Физическата глина е 

от 18 до 35%, а в повърхностния слой - до 14%. Това са едни от най-добрите почви по 

отношение естествено плодородие.  

Делувиалните почви са леко песъчливо-глинести. Физическата глина на повъхрностния 

хоризонт е около 27%. Слабозапасени са с хумус – от 0.8 до 1.4%. Следващата илюстрация 

показва карта на почвите в община Калояново. Легенда: 12 Излужени чернозем-смолници, 

глинести 20 Излужени канелени горски, тежко песъчливо-глинести 23 Канелено-

подзолисти (псевдоподзолисти), леко песъчливо-глинести, до глинесто- песъчливи 25 

Канелено-подзолисти (псевдоподзолисти), ниско долинни (мощно-хумусни), глинесто-

песъчливи 27 Ливадно-канелени, тежко песъчливо-глинести 31 Алувиални и алувиално-

ливадни, песъчливи и песъчливо-глинести 33 Ливадно-черноземовидни (заблатени), тежко 

песъчливо-глинести до леко глинести 44 Ерозирани излужени канелени 59 Канелено-

подзолисти (псевдоподзолисти) 

Делувиално-ливадни почви (ДЛ) 

Тези почви се образуват върху делувиален(склонов ) нанос, който е широко 

разпространен в подножията на хълмовете, полупланинските и планинските възвишения. В 

община Калояново са сравнително силно разпространени - мощни в районите на 

Калояново, Дълго поле и Ръжево Конаре, а средно мощни в по- северните територии. 

Обикновено в профила на делувиалните почви често се наблюдава слоестост при 
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отлагането на склоновия материал. В по-влажните периоди се е отлагал по-едрочастичен 

материал и по-близо до склона, а в по-сухите по-дребно частичен и по-далеч от 

възвишенията. Тъмните слоеве представляват по- стар делувий, а светлите по-съвременен. 

Ето защо профилът на делувиалните почви е твърде хетерогенен, както по минерален, така 

и по механичен състав, а освен това в някои слоеве присъстват и голям процент скални 

късове. Почвите, образувани върху по-стар делувий са по-добре изветрели и имат добър и 

нормално развит А-В-С профил, а върху по-съвременен делувий - от типа А-С. 

Мощността на хумусния хоризонт силно варира - от 20-30 до 80100 cm. Може да 

бъдат безкарбонатни(по-близките до Средна гора), карбонатни, кисели, алкални, поради 

което за нуждите на земеделието се налагат по-подробни проучвания. Повечето 

делувиални почви в района са средно посъчливо-глинести и се отличават с добър състав, 

свойства и продуктивност, поради което са категоризирани в трета и четвърта категория 

при неполивни условия. Върху делувиалните почви при подходящи климатични условия, с 

риск, може да се отглеждат овощни култури - праскови, кайсии, череши, сливи, ябълки, а 

ако почвите са карбонатни - бадеми, лозя. Делувиалните почви с успех и интензивно се 

използват за оглеждане на зърнени, зърнено бобови, фуражни, рози и много други култури. 

Състояние на почвите 

В района на РИОСВ - Пловдив е създадена организация на контролна дейност в 

пунктове за наблюдение и контрол, които са част от Националната система за мониторинг 

на околната среда /НСМОС/, с цел провеждане на мониторинговата дейност в подсистема 

„Земи и почви”. Пунктовете, от които се извършва пробонабирането на почвените проби, са 

разположени на цялата територия контролирана от РИОСВ. Те са постоянни и са 

определени в зависимост от източника и вида на замърсяването. 

На територията на общината замърсяване на почвите с тежки метали може да се 
получи индиректно под влияние основно на транспортните дейности. Пряко замърсяване е 

възможно при внасяне в почвата на различни препарати при извършване на земеделските 

дейности. По данни от годишния доклад на РИОСВ гр. Пловдив на територията на община 

Калояново не се извършва мониторинг за съдържание на тежки метали. 

Общината разполага със склад в с. Иван Вазово, в който се съхраняват старите и 

негодни за употреба пестициди. В склада се съхраняват около 20 тона твърди и 200 л. 

течни пестициди. Склада е обезопасен и е в добро състояние. Предстои преопакованите 

пестициди да бъдат предадени за трайно обезвреждане. 

Почвените ресурси на община Калояново притежават висок потенциал. Те са 
подложени на естествена и антропогенна деградация, която се отразява неблагоприятно 

върху функционирането на екосистемите. При извършващи се мониторинг за общината не 

са установени стойности на вкисляване и засоляване, застрашаващи почвеното 

плодородие. Мониторинг по тези показатели се извършва в землището на с. Ръжево 

Конаре, като се пробонабира веднъж годишно (през есента) от 4 точки в две дълбочини: 0 

- 20 см и 20 - 40 см Почвата от с. Ръжево Конаре според измереното pH е слабо кисела, 

степента на вредно вкисляване е слаба. Не са изпълнявани проекти и мероприятия за 

подобряване състоянието на установени засолени или вкислени почви, посочва годишният 

доклад на РИОСВ гр. Пловдив. На територията на общината голяма част от почвите са слабо, 

средно или силно засегнати от ерозията видно от приложената цветна карта.  
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На територията на община Калояново се  осъществява добив на строителни материали 

по открит кариерен способ. Обектите са два: 

 находище "Ръжево Конаре”, землище на с. Ръжево Конаре, инвеститор "Кариери" 
АД; нарушени терени 33,56 ха, земеделски земи, рекултивирани 18,4 ха като водно 

огледало и друг вид рекултивация; 

 находище в м. Рибарника, с. Горна махала с  площ 8 дка , което е отдадено на 
концесия за срок от 30 години на фирма "МЕМ -2000" ЕООД - гр. Пловдив. 

Предстои разработване и на другата част от находището в с. Долна махала в м. 

Телешки ливади. Общата им площ е 374 дка и е предвиден общ добив за целия 

концесионен срок в размер на приблизително 2 514 000 куб. м. 

Изводи 

Територията на община Калояново се характеризира със значителна почвена пъстрота. 
Най-силно са разпространени слабо и средно излужените канелени горски почви. Тези 

почви в съчетание със смолниците създават добра основа за успешно развитие на 

земеделието.Сериозен проблем за почвеното плодородие е паленето на стърнища; 

образуването на нерегламентирани замърсявания на почвите с отпадъци около населените 

места. Тенденцията е към намаляване на нерегламентиранито изхвърляне на отпадъци. 

През тази година приключва проекта за техническа и биологична рекултивация на депото в 

с. Калояново, в м. Каратикен.  

 

2.4. Зелена система, биоразнообразие и защитени територии   

 Зелена система 

Най-важна роля за градската околна среда, санитарно-хигиенните условия на живеене и 

свързания с това здравен статус на населението на община Калояново има зелената 

система. Зелената система включва следните категории зелени площи: 

- Обществени паркове и градини; 

- Специализирани паркове и градини; 

- Санитарно-защитни озеленяване; 

- Транспортно озеленяване; 

- Озеленяване за ограничени ползване; 

Те имат следните по-важни социални и екологични функции: рекреационни 
(задоволяват потребностите от спорт и отдих; естетически и ландшафтно-естетически; 

биоклиматични – приток на свеж чист въздух от крайградските зони, подобряване на 

микроклиматичните характеристики на средата; мелиоративни – преразпределение на 

повърхностния и подземен отток на водите; екологични – предотвратяване миграцията на 

замърсителите от урбанистичните дейности и транспорта, продуцират кислород, поглъщат 

част от вредните газове и праха,блокират миграцията на тежките метали (от транспорта и 

промишлеността) в почвата и околната среда.  

 Местата за отдих и зелена система включват градинки и паркове в общинския 

център и кметствата, които са приоритетно оформени пред сградите с обществено 

предназначение. През 2012 година община Калояново е реализирала проекти за 
благоустрояване на площадни пространства в селата Дълго поле, Дуванлий, Бегово и 

Песнопой по Програмата за развитие на селските райони. С проекта бяха обновени и 

модернизирани паркове с площ 22 дка. На територията на четирите населени места. 

Община Калояново има проектна готовност за кандидатстване през настоящия програмен 

период с проект за благоустрояване на парковите пространства в селата Калояново, 

Черноземен, Ръжево конаре и Долна махала, което значително ще подобри физическата и 

здравна среда, в кояъто живее населението. 
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 Към категорията специализирани паркове и градини попадат гробищните паркове 

във населените места. 

 Зелените структури в санитарно-защитното озеленяване са с основно екологично 

предназначение – ветрозащитни пояси, озеленени крайречни сервитути, озеленени дерета и 

оврази, санитарно-защитни пояси, транспортно озеленяване.  

  Деретата и овразите в голямата си част са обраснали с естествена местна 
влаголюбива растителност. Санитарно-защитни пояси има на определени места в 

общината, покрай по главните пътища. Транспортното озеленяване включва зеленината и 

уличните дървета по протежението на главните и второстепенни улици.  

Биоразнообразие и защитени територии   

Територията на Община Калояново според геоботаническото райониране на 

Лавренко/1968 г./ попада в Македоно - Тракийската провинция, Горнотракийския окръг, 

Пловдивски район. Земите в настоящия момент са заети почти само от обработваеми 

площи, които в историческо минало са били покрити с гори от дръжкоцветен дъб. Този вид, 
теоретично, се среща единично и в групи с полски бряст и полски ясен. На сухи места в 

землищата са оформени ксеротермни гори от благун и цер, на варовити терени - гори 

предимно от космат и виргилиев дъб, остатъци от които все още са запазени. 

Района се характеризира със: 

- селскостопански площи на мястото на гори от полски бряст (Ulmus minor), полски 

ясен (Fraxinus oxycarpa), дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora) и др. 

Част от земеделските площи и необработваемите земи са вторично затревени от 

разнотревие – предимно житни видове – Dactylis glomerata, Bromus inermis, Festuca rubra, 

Agrostis vulgaris, Cynosurus cristatus, Poa agrostis, Poa pratensis, Poa annua, Phleum pratense, 

Agropyron repens, Hordeum sp., Avena sp. и други. Дървесната растителност е предимно от 

единични дървета и храсти. 

Често срещани са и ефемерни тревни съобщества и житни видове като – Haynaldia 
villosa, Milium vernale, Vulpia myurus, Psilurus aristatus, наред с ксеротермни формации с 

преобладаване на белизма (Dichantieta ischaemi), садина (Chrysopogoneta) и ефемери 

(Epfemereta). 

- ливади с мезоксеротермна тревна растителност с преобладаване на пасищен 

райграс (Lolium perenne) троскот (Cynodon dactylon) и луковична ливадина (Poa bulbosa). 

- смесени гори от цер (Quercus cerris) и благун (Q. frainetto), както и гори от полски 

бряст (Ulmus minor), полски ясен (Fraxinus oxycarpa) и дръжкоцветен дъб (Quercus 

pedunculiflora). 

- влаголюбива растителност от кукуч (Pistacia terebinthus), плюскач (Colutea 

arborescens), подземна детелина (Trifolium subterraneum), върба (Salix sp.) и др. 

Някои видове, характерни за района, са включени в Червената Книга на България. 

Такива са: Vulpia bromoides, Cladium mariscus, Luzula deflexa, Fritillaria graeca, Spiranthes 

spyralis, Adonis microcarpa, Vicia pisiformis, Geranium bohemicum, Caltha cornuta и др. 

В Приложение 2 от Закона за биологичното разнообразие попадат: текирската 

мишорка (Gypsophila tekirae) и тракийския лопен (Verbascum thracica), а в Приложение 3 – 

тракийски равнец (Achillea thracica), румелийска мишовка (Minuartia rumelica), родопска 
люцерна (Medicago rhodopensis), теснолистен пеплис (Peplis alternifolia), лъскаволистна 

млечка (Euphorbia lucida) и др. 

Срещат се и видове, които се явяват билки (Хорологичен атлас на лечебните 

растения в България, 1995), и които се събират като такива: Achillea millefolium, Anthemis 

tinctoria, Aristolochia clematitis, Bellis perennis, Betonica officinalis, Cichorium intybus, 

Crataegus monogyna, Cuscuta europaea, Equisetum arvense, Galium verum, Hedera helix, 
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Hypericum perforatum, Malva sylvestris, Melilotus officinalis, Melissa officinalis, Mentha spicata, 

Origanum vulgare, Plantago lanceolata, Plantago major, Polygala major, Rumex acetosella, 

Sambucus nigra, Saponaria officinalis, Tanacetum vulgare, Tussilago farfara, Verbena officinalis, 

Viola tricolor и други. Повечето видове се срещат често из цялата страна, по 

рудерализирани терени край пътища и селища. Някои от тях попадат в обработваемите 

земи. Самовъзобновителната способност при повечето видове е голяма, дори и при режим 

на черпене. 

Преобладаването на земеделски земи в района определя облика на растителността. 

Тя се характеризира с доминиране на широко разпространени и/или рудерални видове. Част 

от обработваемите земеделски земи са изоставени и са вторично затревени, предимно с 

житни видове – Dactylis glomerata, Bromus inermis, Festuca rubra, Agrostis vulgaris, 

Cynosurus cristatus, Poa agrostis, Poa pratensis, Poa annua, Phleum pratense, Agropyron 

repens, Hordeum sp., Avena sp. и други. Често срещани са и ефемерни тревни съобщества от 

житни видове като Haynaldia villosa, Milium vernale, Vulpia myurus, Psilurus aristatus, наред 

с ксеротермни формации с преобладаване на белизма (Dichantieta ischaemi), садина 

(Chrysopogoneta) и ефемери (Epfemereta). Тези видове често навлизат и в нивите, като 

плевелни. Необработваемите земеделски земи (пасища, ливади, мери) са доминирани от 
мезоксеротермна тревна растителност с преобладаване на пасищен райграс (Lolium perenne) 

троскот (Cynodon dactylon) и луковична ливадина (Poa bulbosa). Дървесната растителност в 

земеделските земи е предимно от единични дървета и храсти – Quercus sp, Prunus 

cerasifera, P. spinosa, Crataegus monogyna, Ailanthus glutinosa, Robinia pseudoacacia, Rosa sp. 

и др. Дървесната растителност в горския фонд е формирана почти изключително от 

екзотичния вид Robinia pseudoacatia. 

Според зоогеографското райониране на страната, територията на общината попада в 

Горнотракийски фаунистичен район. 

Преобладават европейско-сибирските фаунистични видове – сърна (Capreolus 
capreolus), дива свиня (Sus scrofa), воден плъх (Arvicola terrestris) и др., но се срещат и 

голям брой средиземноморски видове – балкански гекон (Gymnodactylus kotschyi), 

жълтокоремник (Ophisaurus apodus), пъстър смок (Elaphe sauromates), каспийска блатна 

костенурка (Mauremys caspica). 

В Горнотракийския фаунистичен район се срещат следните видове, включени в 

Червена Книга на България: блестящ ибис (Plegadis falcinellus), червеногуша гъска (Branta 

ruficollis), малка белочела гъска (Anser erythropus), кафявоглава потапница (Aythya ferina), 

белоока попапница (Aythya nyroca), орел рибар (Pandion haliaetus), осояд (Pernis apivorus), 

черна каня (Milvus migrans), малък креслив орел (Aquila pomarina), малък червеноног 
водобегач (Tringa totanus), каспийска блатна костенурка (Mauremys caspica), 

жълтокоремник (Ophisaurus apodus) и др. 

Някои видове, срещащи се в района и включени в Приложение 2 от Закона за 

биологичното разнообразие са: Phalacrocorax pygmeus, Anser erythropus, Branta ruficollis, 

Aythya nyroca, Mergus albellus, Haliaeetus albicilla, Falco vespertinus, Glaucidium passerinum 

и др., а в Приложение 3 - Gavia stellata, Nycticorax nycticorax, Cygnus olor, Hieraaetus 

pennatus, Falco vespertinus, Tyto alba, Picus viridis, Galerida cristata, Hirundo rustica, Turdus 

merula, Sylvia communis, Sitta europaea, Passer montanus и др. 

Преобладаването на земеделски земи в района на определя и характера на фауната. 
От бозайниците голямо разпространение имат гризачите, предимно полската мишка 

(Apodemus agrarius) и лалугера (Citellus citellus), и обикновената къртица (Talpa europaea). 

Рядко може да се види заек (Lepus europaeus), лисица (Vulpes vulpes), таралеж (Erinaceus 

concolor) и др. От птиците типични за земеделските земи в района на трасето са пъдпъдъка 

(Coturnix coturnix), яребицата (Perdix perdix), гургулицата (Streptopelia turtur), синявицата 

(Coracias garrulus), качулатата чучулига (Galerida cristata), червеногърбата сврачка (Lanius 

collurio), жълтата (Emberiza citrinella) и черноглавата овесарка (E. melanocephala), скореца 
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(Sturnus vulgaris), домашното (Passer domesticus) и полското врабче (P. montanus), свраката 

(Pica pica). Тук се хранят белия щъркел (Ciconia ciconia), обикновения мишелов (Buteo 

buteo), обикновената (Falco tinnunculus) и вечерната ветрушка (F. vespertinus), домашната 

кукумявка (Athene noctua), обикновения пчелояд (Merops apiaster), селската лястовица 

(Hirundo rustica). 

По-голяма част от видовете птици в района обитават язовирите и микроязовирите. 
Това са предимно водолюбиви видове, идващи тук за зимуване и/или преминаващи по 

време на мграции, напр. малкият корморан (Phalacrocorax pygmeus), голямата белочела 

гъска (Anser albifrons), малката белочела гъска (Anser erythropus), червеногушата гъска 

(Branta ruficollis), белооката потапница (Aythya nyroca), морския орел (Haliaeetus albicilla). 

Срещащи се целогодишно са големия гмурец (Podiceps cristatus), големия корморан 

(Phalacrocorax carbo), малката бяла (Egretta garzetta) и нощната чапла (Nycticorax 

nycticorax), орела рибар (Pandion haliaetus). 

 

Община Калояново се намира  на територията на  Държавно горско стопанство 
"Хисар" носи името на град Хисар, където се намира седалището му. На север то граничи с 

държавно горско стопанство "Карлово", на северо-запад - с държавно горско стопанство 

"Копривщица", на запад - с държавно горско стопанство "Панагюрище", на юг и югозапад - 

с държавно горско стопанство "Пловдив" и на изток - с държавно ловно стопанство 

"Чекерица". Територията на държавно горско стопанство "Хисар" се намира в Пловдивска 

област и обхваща община Хисар и община Калояново. То обхваща основно южните 

склонове на Същинска Средна гора и югозападните на Сърнена гора, но известна част от 

територията му представляват разкъсани и пръснати сред работни земи гори, разположени 

в равното Пловдивско поле. Държавното горско стопанство има неправилна форма с 

дължина от север на юг около 24 км и ширина от изток на запад около 46 км. 

По данни на Министерството на околната среда и водите на територията на община 

Калояново има 1 защитени зона, включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 

2000: 

Защитена зона “Река Стряма” BG0000429 

В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати 

от Приложение I на Директива 92/43/EEC: 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови 

съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 91E0* 

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion 
albae), 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba, 8230 Силикатни скали с 

пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion Sedo albi-Veronicion dillenii, 91F0 

Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus 

angustifolius (Ulmenion minoris) покрай големи реки, 91MO Балкано-понтийски церово-

горунови гори. За защитената зона  не са посочени консервационно значими растителни 

видове. 

В предмета и целите за опазване в ЗЗ са включени следните консервационно значими 

видове птици (от Приложение I на Директива79/409/EEC) и други животни от Приложение 

II към Директива 92/43/EEC, свързани с водните хабитати: блестящ ибис (Plegadis 

falcinellus), бял щъркел (Ciconia ciconia), черен щъркел (Ciconia nigra), голяма бяла чапла 
(Egretta alba), малка бяла чапла (Egretta garzetta), гривеста чапла (Ardeola ralloides), 

земеродно рибарче (Alcedo atthis), малък воден бик (Ixobrychus minutus), малък корморан 

(Phalacrocorax pygmeus), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), полски блатар (Circus 

cyaneus), поен лебед (Cygnus cygnus), ръждива чапла (Ardea purpurea), тръстиков блатар 

(Circus aeruginosus), видра (Lutra lutra), червенокоремна бумка (Bombina bombina), 

жълтокоремна бумка (B. variegata), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), южен 

гребенест тритон (Triturus karelinii), маришка мряна (Barbus plebejus), европейска горчивка 
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(Rhodeus sericeus amarus), бисерна мида (Unio crassus), поточен рак (Austropotamobius 

torrentium).  

Водните площи (вкл. стоящи и течащи води) заемат около 25 % от площта на зоната. 

Бреговете са ниски и незалесени. Вода се отклонява и за напояване. Горите се състоят от 

елша, тополи и върби. Има няколко разлива, формирани от бивши пясъчни кариери и 

понастоящем покрити с храсти. 

 

Защитени местности:  

Защитена местност „Дебелата кория”  

Находището на блатно кокиче в м. „Дебелата кория” в близост до с. Чернозем, общ. 

Калояново е обявено за защитена местност със Зап.№ 202/11.03.1987 г. на КОПС при МС с 

обща площ 0.4 ха с цел запазването на едно от малкото естествени находища на блатно 

кокиче в България. Със Заповед № РД-850/07.11.2006 г. площта на защитената територия е 

актуализирана от 4,00 дка на 4,271 дка. Защитената местност обхваща част от равнинна 

гора и се стопанисва и охранява от ДГС - Хисар под контрола на РИОСВ - Пловдив 

Определен е следния забранителен режим на дейностите : 

- Забранява се разораване и разкопаване на земите; 

- Забранява се промяна в начина на трайно ползване на земята; 

- Забранява се изкореняване на екземпляри от блатно кокиче; 

- Забранява се косене на тревната растителност преди 20 юни; 

- Забранява се  паша и бивакуване на хора и домашни животни преди 20 юни; 

- Забранява се  провеждането на дърводобивни дейности за периода 30.XI. - 20.VI, 
както и в случаите на преовлажнени почви; 

- Забранява се изкореняване на дървесна и храстова растителност; 

- Забранява се  залесяването на местността с неместни за района дървесни и храстови 
видове; 

- Забранява се  замърсяване с отпадъци; 

- Забранява се  паленето на огън; 

- Забранява се  строителството; 

- Забранява се  търсене, проучване и добив на подземни богатства. 

Защитена местност „Гъстите дъбчета” 

 Обявена със Заповед № РД-1200/18.11.2004 г. на МОСВ, с цел опазване естествена 
вековна дъбова гора. Намира се в землището на с. Бегово, община Калояново, с обща площ 
384,244 дка. Обектът се стопанисва от ДГС – Хисар, под контрола на РИОСВ – Пловдив. 
Определен е следния забранителен режим на дейностите: 

- Забранява се увреждане и унищожаване на дървесната растителност; 

- Забранява се  залесяване с нехарактерни за района дървесни и храстови видове; 

- Забранява се  паша на домашни животни през периода октомври - ноември, с цел 
добиване на семенен материал; 

- Забранява се  бивакуване и палене на огън; 

- Забранява се всякакво строителство; 

- Забранява се нарушаване естествения релеф на местността; 

- Забранява се замърсяване с отпадъци. 
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2.4.1. ИЗВОДИ:  

 Територията на община Калояново се характеризира със значителна почвена 
пъстрота. Най-силно са разпространени слабо и средно излужените канелени горски 
почви. Тези почви в съчетание със смолниците са добра шредпоставка за развитие 
на земеделието. 

 В последните години се забелязва придържане към агротехническите изисквания за 
редуване на културите и прилаганият сеитбооборот много често е рационален.  

 Климатичните и почвените условия са благоприятни за развитие на земеделието, за 
отглеждането на билки и някои специални растителни и животински видове; 

 Сравнителните предимства на географското положение на общината, са значителни, 
които ще се използват и усвояват ефективно за устойчиво и балансирано развитие на 

територията 

. 

 

3. Анализ по фактори на въздействие върху околната среда 

3.1. Отпадъци 
 

Системата за сметосъбиране и сметоизвозване обслужва всички населени места на 

територията на общината. Община калояново им сключен договор за осъществяване на 

услугата с фирма КМД ЕООД. Разположени са общо 878 броя контейнери тип ”Бобър”, с 

обем 1,1 куб.м. Във всяко населено място са разположени и контейнери за биоразградими 

отпадъци В населените места Калояново, Дуванлии, Житница, Дълго поле, Ръжево Конаре, 

Бегово, Песнопой, Черноземен сметосъбирането и сметоизвозването се извършва три пъти 

месечно, а в селата Долна махала, Горна махала, Главатар, Иван Вазово, Отец паисиево, 

Ръжево, Сухозем,  гара Калояново два пъти месечно. В местността „Воден камък” е 
осигурено обслужване веднъж на месец. Задължение на обслужващата фирма е да ги 

измива и дезинфекцира на подходящи площадки: по един път в месеца през периода май-

октомври; през останалите месеци на годината - веднъж на два месеца Основният метод за 

обезвреждане на ТБО е чрез депониране Депонирането на генерираният общ битов отпадък 

се извършва на депо за неопасни отпадъци Карлово.  

табл. № 12 

НАСЕЛЕНО МЯСТО 
БР. КОНТЕЙНЕРИ 

(1100 л.) 
БР.  ДОМАКИНСТВА 

КАЛОЯНОВО 177 885 

ДЪЛГО  ПОЛЕ 125 690 

Р. КОНАРЕ 105 671 

ЖИТНИЦА 105  505 

БЕГОВО 42 275 

ПЕСНОПОЙ 43 282 

ДУВАНЛИИ 38  201 

Д.  МАХАЛА 32 170 

ГОРНА МАХАЛА  

/в т.ч. ДВХД/ 35 

180 

ГЛАВАТАР 23 94 

ИВАН ВАЗОВО 25 153 

ОТ. ПАИСИЕВО 31 137 

РЪЖЕВО   27 128 

СУХОЗЕМ 25 95 

ЧЕРНОЗЕМЕН 34 204 

ГАРА КАЛОЯНОВО 9 10 

М. „ВОДЕН КАМЪК” 2 20 

 ОБЩО 878 4 700 
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Недостатък на тази смесена система( по отношение на вида на използваните съдове) 
е струпването на големи количества отпадъци на места, предназначени за обществено 

ползване и невъзможността да се упражнява ефективен контрол по отношение на изхвърлените, 
неразрешени, видове отпадъци, както и да се противодейства при увреждане на самите 
съдове. Груповите съдове, разположени на обществени места влошават облика им и създават 
предпоставка за рискове от различно естество за населението и околната среда: санитарно-
хигиенни, пожар, взривове, разливи на опасни вещества и др.  

С цел намаляване на количествата отпадъци, постъпващи за депониране на депо за 
ТБО на територията на общината е организирана система за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки. Община Калояново има сключено споразумение за сътрудничество с 

организация по оползотворяване на опаковки Екоколект АД. Екоколект АД е юридическо 

лице, регистрирано по търговския закон, което не разпределя печалба и управлява 

дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки 

и притежаваща Решение №ООп-34-00-01/11.02.2010 г., изменено и допълнено с Решение 

№ООп-34-02/10.11.2011 г., и получила последно  Разрешение №ООп-00-2-00/16.01.2013 г., 

издадено на основание чл. 87, ал. 1 във връзка с чл. 81, ал. 2 от Закона за управление на 

отпадъците (Обн. ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм. ДВ бр. 66 от 26.07.2013 г.). На 

територията на общината.  

Броят, видът и обемът на съдовете за разделно събиране на територията община 

Калояново е определен съгласно изискванията чл. 24 на Наредбата за опаковките и 

отпадъците от опаковки. За обхванатите населени места в община Калояново, които са с 

население под 50 хил. жители е приложен критерият за осигуряване на минимален обем от 

3300 литра за всеки 400 души. Минималният общ обем на съдовете за обхванатите населени 

места в община Калояново е 92 821 литра. 

ЕКОКОЛЕКТ е разположило в с. Бегово, с. Главатар, с. Горна махала, с. Долна 

махала, с. Дуванлии, с. Дълго поле, с. Житница, с. Иван Вазово, с. Калояново, с. Отец 
Паисиево, с. Песнопой, с. Ръжево, с. Ръжево конаре, с. Сухозем и с. Черноземен общо 128 

съда, от които 71 броя жълти контейнери тип „ракла“ и 57 броя зелени контейнери тип 

„ракла“. Осигуреният общ обем е 140 800 литра 

          табл. № 13 

Населени места 
Брой 

жители 

Осигурени 

съдове 

жълти 

Осигурени съдове 

зелени Осигурен обем 

в литри 

брой литри брой литри 

с. Бегово 772 5 1100 2 1100 7700 

с. Главатар 204 1 1100 1 1100 2200 

с. Горна махала 161 2 1100 1 1100 3300 

с. Долна махала 412 3 1100 2 1100 5500 

с. Дуванлии 547 4 1100 2 1100 6600 

с. Дълго поле 2004 10 1100 10 1100 22000 

с. Житница 1609 9 1100 9 1100 19 800 

с. Иван Вазово 273 2 1100 1 1100 3300 

с. Калояново 2614 15 1100 14 1100 31 900 

с. Отец Паисиево 117 2 1100 1 1100 3300 

с. Песнопой  530 4 1100 2 1100 6600 

с. Ръжево 196 2 1100 1 1100 3300 

с. Ръжево конаре 1365 8 1100 8 1100 17 600 
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с. Сухозем 113 1 1100 1 1100 2200 

с. Черноземен 334 3 1100 2 1100 5500 

Общо: 11 251 71  57  140 800 

 

Във връзка с организиране и прилагане на система за разделно събиране на отпадъци 

от негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, генерирани на територията на 

община Калояново през 2011 г. се сключи договор с “НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД. За целта 

на територията на общината са разположени 12 малки контейнера за събиране на излезли от 
употреба батерии.  

Реализиран е проектът за закриване и рекултивация на „Общинско депо за неопасни 

отпадъци” на с. Калояново, обхващащо имоти №№ 008012 и 008008 от землището на с. 

Калояново с ЕКТТЕ 35523, община Калояново, м. Каратикен. Проекта е разработен 

съгласно наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и други съоръжения за оползотворяване на отпадъци; наредба № 

26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи и 

оползотворяване на хумусния слой; закон за опазване на земеделските земи; правилник за 

прилагане на закона за опазване на земеделските земи; закон за управление на отпадъците. 

Той включва техническа и биологична рекултивация. При извършената техническа 
рекултивация са изпълнени следните дейности:: разстилане на събраните отпадъци и 

уплътняване,  запечатване на отпадъците с глини, полагане на слой от подхумусни земни 

маси (мъртвица),  полагане на хумусен слой с дебелина 30 см. ,  изграждане на газови 

кладенци, отвеждане на повърхностни води. Биологична рекултивация на депото за 

отпадъци се извършва като втори етап след техническата и включва затревяване и 

укрепване на откоси чрез залесяване на технически рекултивираните терени, в т. ч. 

почвоподготовка, торене и грижи за растителността. 

3.1.1.Количества образувани отпадъци 

Твърди битови отпадъци 

Изследвания за морфологичния състав на ТБО не е извършван. Предстои до края на 
2015 година да бъде направен такъв за всички общини от РСУО гр. Карлово.. 

Количествата на битовите отпадъци образувани на територията на общината през 
последните пет години е представено в таблица № 14 

Табл. .14.:Количества образуван битов отпадък за последните 5 години 

№ Видове отпадъци 2010 2011 г.  2012г.  2013 г.  2014 г.  

1. Битови 3750 4090  3900 4458 4630 

2. Строителни  .......... .......... .......... .......... 

3. Производствени 
 .......... .......... .......... .......... 

4. Опасни 
 .......... .......... .......... .......... 

 Общо(тона) 3750 4090  3900 4458 4630 

 Средно за периода 4165,60 

 

Анализът показва, че количеството на генерирания смесен битов отпадък нараства и 

в последната отчетна 2014 год. е най-висок . Средно на жител за 2014 г. се пада по 411 кг. 

събран отпадък годишно. По последни данни  на НСИ средно за страната количеството на 

образувания отпадък на човек е 434 кг,, а за област Пловдив 496 кг. на жител. Тази разлика 
се дължи на характера и икономическото състояние на Общината. В състава на Общината 

влизат 15 селища от селски тип с фамилно застрояване, в които съществува възможност 

голяма част от битовите отпадъци да се оползотворяват при източника. Цитираните 
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количества ТБО са образувани не само в домакинствата, но също и в обществените сгради, 

търговските обекти и тези, действащи в сферата на услугите. На графиката по-долу е 

представено нагледно движението на генерирания отпадък за последните пет  години и 

средно за периода. 

 
Фиг 6: Движение на количеството ТБО по години и средно за периода 

 
 

Въведената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки съществува като 

паралелна на сметосъбирането на ТБО и от нея се очаква да отклонява от потока на ТБО 

тази част, която може да бъде оползотворена и рециклирана. През 2013 година 

количеството рециклируеми отпадъци от опаковки е за жълтите контенери 19,24%, а за 

зелените 85,62%. През 2014 се забелязва тенденция към намаляване на количеството на 

рециклируеми отпадъци от опаковки, видно и от таблиците по-долу. 

 

Справка за количествата РСО и отчетената ефективност на системата за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки на територията на община калояново през 2014 

година 

 
КОЛИЧЕСТВО РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ Мярка Общо 

I ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ, ИЗВОЗЕНИ ДО СЕПАРИРАЩА 

ИНСТАЛАЦИЯ 
кг. 211 980 

1 От жълти контейнери  159 520 

2 От зелени контейнери  52 460 

II КОЛИЧЕСТВО РЕЦИКЛИРУЕМИ ОТПАДЪЦИ ОТ 

ОПАКОВКИ (т.1-т.4) 
кг 56 783 

1 От жълти контейнери ( хартия и пластмаса):  25 501 

1.1 Хартия общо:   14 737 

1.2 Пластмаси общо (т.2.1. – т.2.3.) :  10 764 

1.2.1 РЕТ  6 348 

1.2.2 HDPE  2 189 

1.2.3 LDPE  2 227 

2 От зелени контейнери ( стъкло) :  31 282 

III  ИЗВОЗЕНО КОЛИЧЕСТЕО СМЕСЕН ОТПАДЪК ДО ДЕПО  кг 155 197 

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИ 
Мярка  Общо  

I ОБХВАНАТО НАСЕЛЕНИЕ бр. 11 333 

II РАЗПОЛОЖЕНИ КОНТЕЙНЕРИ бр.  

1 жълти контейнери тип Ракла, 1100 л.  71 

2 Зелени контейнери тип Ракла, 1100 л.  57 

III КРАТНОСТ НА ВДИГАНЕ бр.  

1 Жълти контейнери пъти/мес 2 

2 Зелени контейнери пъти/мес 1 
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ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИ 
МЯРКА ОБЩО 

I СРЕДНО КОЛИЧЕСТВО РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ 

ОТ КОНТЕЙНЕР 
кг./конт.  

1 Жълти контейнери  93,615 

2 Зелени контейнери  76,696 

II СРЕДНО КОЛИЧЕСТО РЕЦИКЛИРУЕМИ ОТПАДЪЦИ ОТ 

КОНТЕЙНЕР 
кг./конт.  

1 От жълти контейнери ( хартия и пластмаса) :  14,965 

1.1 Хартия общо :  8,648 

1.2 Пластмаси общо  ( т.2.1. – т.2.3.) :  6,317 

1.2.1 РЕТ  3,725 

1.2.2 HDPE  1,285 

1.2.3 LDPE  1,307 

2 От зелени контейнери ( стъкло) :  45,734 

III ЧИСТО/БРУТО %  

1 От жълти контейнери ( хартия и пластмаса) :  0,16 

2 От зелени контейнери (стъкло) :  0,60 

IV КОЛИЧЕСТВО РЕЦИКЛИРУЕМИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЖИТЕЛ  кг./жит.  

1 От жълти контейнери ( хартия и пластмаса) :  2,250 

1.1 Хартия общо :   1,300 

1.2 Пластмаси общо ( т.2.1.- т.2.3.) :  0,950 

1.2.1 РЕТ  0,560 

1.2.2 HDPE  0,193 

1.2.3 LDPE  0,197 

2 От зелени контейнери (стъкло) :  2,760 

V КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ , ПРИДАДЕНИ НА КРАЕН 

ПРЕРАБОТВАТЕЛ 
кг  

1 От жълти контейнери ( хартия и пластмаса) :  29 762 

1.1 Хартия общо  17 432 

1.2 Пластмаси общо ( т.2.1.- т.2.3.) :  12 330 

1.2.1 РЕТ  7 346 

1.2.2 HDPE  2 487 

1.2.3 LDPE  2 497 

2 От зелени контейнери (стъкло) :  32 290 

 

 

 

    

19,24% 85,62% 

     

Добити количества от СРС по код отпадък за 2013 година /кг./ 
 

  общо: 122820 30242 98300 5239 13903 9369 25894 356 

 

  
 

 
Вход - приет 

Изход - 
образуван         

  
 

РСО -жълти 
РСО-от 

зелените 
ДЕПО от 
жълтите 

ДЕПО от 
зелените хартия пластмаси стъкло метали 

месец община 15.01.06 15.01.07 19.12.12 19.12.12 15.01.01 15.01.02 15.01.07 15.01.04 

1 Калояново 5760 1821 4640 0,00 528 370 1979,00 63 

2 Калояново 7280 1621 6000 0 604 424 1801 72 

3 Калояново 8660 1620 7540 0 528 370 1778 64 

4 Калояново 16120 1780 13340 0 1311 917 2175 157 

5 Калояново 8720 2880 7220 144 900 600 2736 0 
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6 Калояново 10500 2680 8680 536 1092 728 2144 0 

7 Калояново 6680 3260 5500 685 708 472 2575 0 

8 Калояново 10240 3980 8220 876 1212 808 3104 0 

9 Калояново 11440 3000 8600 870 1704 1136 2130 0 

10 Калояново 11500 2340 8100 655 2040 1360 1685 0 

11 Калояново 13240 2420 10480 678 1656 1104 1742 0 

12 Калояново 12680 2840 9980 795 1620 1080 2045 0 

           

 

    

15,99% 59,63% 

     

Добити количества от СРС по код отпадък за 2014 година /кг./ 
 

  общо: 159520 52460 134019 21178 14738 10764 31282 0 

 

  
 

 
Вход - приет 

Изход - 
образуван         

  
 

РСО -
жълти 

РСО-от 
зелените 

ДЕПО от 
жълтите 

ДЕПО от 
зелените хартия пластмаси стъкло метали 

месец община 15.01.06 15.01.07 19.12.12 19.12.12 15.01.01 15.01.02 15.01.07 15.01.04 

1 Калояново 13040 2240 10300 715 1644 1096 1525 0 

2 Калояново 15200 1960 12020 568 1844 1336 1392 0 

3 Калояново 11500 2260 10300 550 696 504 1710 0 

4 Калояново 9400 3000 8100 730 754 546 2270 0 

5 Калояново 16040 4300 13700 1047 1357 983 3253 0 

6 Калояново 11360 4760 9630 954 1003 727 3806 0 

7 Калояново 12720 3460 10352 694 1373 995 2766 0 

8 Калояново 15460 6800 13257 1363 1256 947 5437 0 

9 Калояново 9040 5540 7660 1111 787 593 4429 0 

10 Калояново 17600 5580 15140 4180 1402 1059 1400 0 

11 Калояново 18540 7320 15400 5400 1790 1350 1920 0 

12 Калояново 9620 5240 8160 3866 832 628 1374 0 

 

Строителни отпадъци  

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

строителни материали, приета с ПМС № 277/05.12.2012г. се регламентира предотвратяване 
и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаване риска 

за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на 

строителните отпадъци. 

 Целта е: 

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

- Да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО; 

- Да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали; 

- Да се намали количеството за депониране на СО; 

Строителните отпадъци са получени вследствие на строително-монтажни работи и 
премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни 

материали, дърво, азбест и други опасни отпадъци, и др. съответстващи на кодовете на 

отпадъци от група 17 на Приложение 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците. 
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 Минералните отпадъци се образуват в резултат на строителство или събаряне на 
сгради и съоръжения, които основно се състоят от минерални материали като тухли, бетон, 

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

блокчета и/или газобетонови блокчета и др. 

 „Строително-монтажни” са работите, чрез които строежите се изграждат, 
ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват, а „Премахване” е 

дейността по отстраняване на строежите чрез селективно отделяне на оползотворимите 

отпадъци в процеса на премахването. 

Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или 
обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се извършват 

от лица, притежаващи документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 

Кметът на общината отговаря за предаването на отделените строителни отпадъци 
по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и 

за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на 

разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране. Разходите за 

извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, 
получени в резултат на принудително премахване на строеж, са за сметка на извършителя 

на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на 

влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи за 

дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на общината 

подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение на събиране на вземането 

от задължените лица по реда на чл.417, т.2 от Гражданския процесуален кодекс. 

В случаите, когато кмета на общината е възложител на строителни и монтажни 
работи, с изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, следва 

да изготви план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и изискванията 

към плана се определят в Наредбата за управление на строителните отпадъци.  

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност се отделят регулярно. 
Прилага се процедура, при която строителните фирми да се обръщат към община за 

посочване на място и условия за депонирането на строителните отпадъци.  

Основните проблеми, свързани със строителните отпадъци са неконтролираното 
изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, което води до формирането 

на нерегламентирани сметища. Често населението неконтролирано изхвърля строителни 

отпадъци на незаконни сметища главно на входовете и изходите на населените места, както 

и замърсява зелените площи в самите населени места. За строителните отпадъци, от 

обичайните ремонти на жилищата, няма форма, по която да бъдат контролирани.  

Друг проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за твърди 

битови отпадъци, което води до тяхното повреждане, а от тежината им се повреждат и 

повдигащите механизми на сметосъбиращите специализирани автомобили. 

Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното разделяне на 

отпадъците на мястото на образуване и изграждането и функционирането на надеждна 

система и съоръжения за депониране и рециклиране на строителни отпадъци в община 
Калояново. 

   На територията на общината няма изградено депо за строителни отпадъци и не 

съществува система за организирано събиране на този вид отпадък. По тази причина 
липсват и точни данни за вида и количеството на образуваните строителни отпадъци.  

    Строителни отпадъци се образуват най-вече от малки обекти с локално значение, 

от реконструкции и ремонти на стопански и жилищни сгради. Отпадъците  се извозват от 
собствениците им, без да се води отчетност. Този отпадък понастоящем е основна съставка 

на нерегламентирани сметища или попада в съдове за битови отпадъци. Част от 

генерираните СО попадат в общия поток със смесените битови отпадъци, които се извозват 

до рег. депо за битови отпадъци.  
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   За експлоатацията на регионалните депа са издадени съответните комплексни 
разрешителни (КР), по реда на Глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната 

среда.  

   В издадените КР на Регионалните депа за отпадъци в страната е разрешено 
приемането за депониране на битови, производствени и строителни отпадъци. 

Допълнително в КР е разрешено на операторите на депата да приемат следните отпадъци 

(основно строителни) за извършване на дейности по тяхното оползотворяване: 27 - 17 01 01 

Бетон; - 17 01 02 Тухли; - 17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; - 17 

01 07 Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни 

от упоменатите в 17 01 06; - 17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03; 
- 17 05 06 Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05; - 20 02 02 Почва и 

камъни.  

Оползотворяването на подходящи фракции от посочените отпадъците включват 

основно дейности, свързани с подравняване и запръстяване на отделните пластове 
натрупани отпадъци (дневните работни участъци) в клетките за неопасни отпадъци при 
експлоатацията на съответното регионално депо. В повечето случаи, при постъпване на 
ОСР на депата, същите се използват за уплътняване и запръстяване на отпадъчното тяло, 

формирано от битовите отпадъци. Част от ОСР, постъпващи от строителни фирми и 
инвеститори могат да се използват от операторите като материали за укрепване на 
вътрешните обслужващи пътища на територията на депата. С използването на инертни 
ОСР като бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, почва и камъни за 
запръстяване на натрупаните в депото битови отпадъци се допринася за ограничаване на: - 

емисиите от миризми и прах от депото; - разнасяните от вятъра отпадъци; - запалванията на 
отпадъците в депото. 

Правилното регулиране на дейностите, свързани със строителните отпадъци и 
контрола върху тях са регламентирани със Закона за управление на отпадъците, Наредбата 

за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали, съответно с общинска наредба за управление на отпадъците. В бъдеще 

общината ще може да получава надеждни данни в случаите, когато извършва процедурите 

за одобрение на плановете за управление на строителните отпадъци и инвестиционните 

проекти, както и при проверката на документите с които възложителите на строителството 

доказват изпълнението на целите за рециклиране на строителни отпадъци. 
 

Производствени и Опасни отпадъци 

Опасни отпадъци са отпадъците, които притежават едно или повече опасни 
свойства, посочени в приложение № 3 към ЗУО. Този вид отпадъци се образуват най-вече в 

промишлените предприятия, но също така и в някои заведения от здравната сфера, а 

частично и в битовия сектор. Към тях спадат отработени масла и нефтопродукти, негодни 

за употреба батерии и акумулатори, медицински отпадъци, бои и лакове, детергенти, 

пестициди и др. 

Изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци са 

регламентирани в Наредбата, приета с ПМС №53/1999 г. /ДВ, бр. 29 от 1999 г. и в 

наредбите за масово разпространените отпадъци. 

Количествата на образуваните опасни отпадъци по групи, съгласно Класификация 

на отпадъците по Наредба №2/23.07.2014 г, се водят на отчет в РИОСВ-Пловдив. 

Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране, 
съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към §1, т. 13 от 

допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на 

приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО), оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/ или 
обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на 

опасни отпадъци, водят отчетни книги и представят годишни отчети. Опасните отпадъци 

от фирмите се събират и съхраняват разделно в закрити складове и се предават за 
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третиране на физически или юридически лица притежаващи съответното разрешение по 

ЗУО или Комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. 

Потокът опасни отпадъци се контролира от действащата нормативна уредба. С цел 
проследяване на превозите на опасните отпадъци товародателите са длъжни да изготвят 

идентификационен документ, който се попълва за всеки отпадък последователно от 

товародателя, превозвача и товарополучателя.  

Необходими са мерки за информиране на населението за опасностите за околната 
среда и повишаване на обществената заинтересованост за по широко участие в 

организираните мероприятия за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. 

Разделното събиране на опасните битови отпадъци все още не е системно, а кампанийно. 

Поради това голяма част от тях все още се изхвърлят в контейнерите съвместно с 

неопасните битови и се извозват с тях за последващо третиране.  

На територията на Общината се съхраняват временно около 20 тона негодни за 
употреба пестициди в течно и прахообразно състояние, поради изтекъл срок на годност. 

През 2004 г. те са събрани от всички населени места и след преопаковане са подредени в 

склада към бившето ТКЗС на с.Иван Вазово, който е ремонтиран с безвъзмездната помощ 
на ПУДООС към МОСВ. В момента на изработването на ПООС вратите на склада за 

пестициди са разбити и откраднати - необходимо е тяхното възстановяване, както и 

предприемането на действия за окончателното обезвреждане на пестицидите. 

Съседната на община Калояново община Съединение е една от пилотните общини 
на територията, на която ще се изгражда площадка за събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата финансирана от Българо- швейцарското сътрудничество. 

 Основните генератори на производствен отпадък в община Калояново са 
следните предприятия: „ Деликатес 2“ ООД – Производство на меса и колбаси с 

производствена база в с.Житница; „ Киттнер България“ ООД – Производство на машини за 

хранително- вкусовата промишленост с производствена база в с.Калояново; „Марели“ 

ЕООД- Производство на осветителни тела с производствена база в с.Дуванлий; „Диекс“ 

ООД – Производство на мъжко и детско бельо с производствена база в с.Дълго поле; 

„Екомис“ ООД – Варов и бетонен център с производствена база в с.Житница; ЕТ „Ивар – 

Йордан Арабаджийски“ - изработка и монтаж на улуци с неограничени дължини, различни 
цветове и всички необходими свързващи и закрепващи елементи с производствена база в 

с.Калояново; ЕТ „Александър Гърков – Гръка“ - производство, доставка и монтаж на 

мебели за дома, офиса и магазина с производствена база в с.Калояново; „Нара Гео“ ООД – 

преработка на етеричномаслени култури и производство на продукти от тях с 

производствена база в с.Отец Паисиево 

 Сред посочените фирми няма такова с висок рисков потенциал на производствения 
отпадък. 

 

Специфични потоци отпадъци 

Отпадъци от опаковки 

С разделното събиране на отпадъци и с цел рециклиране, и други форми на 
оползотворяване може да се постигне значително намаляване на количеството на 

депонираните отпадъци, което ще доведе до удължаване на полезния живот на 

регионалното депо за отпадъци и до съкращаване на разходите за събиране и обезвреждане  

на отпадъците. Освен това през последните години с приемането на европейското 

законодателство все повече се  засилват законодателния и обществения натиск за 

въвеждане на системи за разделно събиране с нормативно регламентирани количества 

отпадъци, които трябва да бъдат рециклирани и оползотворени. 

За част от тези отпадъци националното законодателство изисква прилагането на 
принципът „замърсителят плаща”, при който разходите се поемат от производителите на 

продукта, от който се образуват отпадъците, но за останалата част липсват нормативно 
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установени механизми на финансиране. За редица отпадъци съществуват забрани за 

депониране, което налага тяхното отделяне от общия отпадъчен поток и намиране на 

алтернатива за оползотворяването или обезвреждането им. 

Въведена ЕКОКОЛЕКТ е разположило в с. Бегово, с. Главатар, с. Горна махала, с. 
Долна махала, с. Дуванлии, с. Дълго поле, с. Житница, с. Иван Вазово, с. Калояново, с. 

Отец Паисиево, с. Песнопой, с. Ръжево, с. Ръжево конаре, с. Сухозем и с. Черноземен общо 

128 съда, от които 71 броя жълти контейнери тип „ракла“ и 57 броя зелени контейнери тип 

„ракла“. Осигуреният общ обем е 140 800 литра. 

 Отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти, излезли от употреба гуми 

Управлението на отпадъците от батерии и акумулатори има две главни цели: 

- Екологична – защита на въздуха, водата, почвата и здравето на хората чрез 
предотвратяване на изхвърлянето на вредни и опасни вещества в околната среда; 

- Икономическа – оползотворяване материалите, заложени в конструкцията на 
отпадъците от батерии и акумулатори.  

 ,, Негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, която не 
може да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или обезвреждане .  

 За ефективно функциониране на системата за събиране на отпадъците от негодни 
батерии и акумулатори е необходимо предприемане на следните действия: 

 редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с тяхното 

неконтролирано обезвреждане. Необходимо е хората да бъдат запознати със 

значението на символите, използвани за маркиране, изискванията при отделяне на 

батериите от уредите, където те са вградени и възможностите за участие в 

системите за събиране. 

 прилагането на задължително обратно приемане в местата за продажба. 

 осигуряване и поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба портативни 

батерии и акумулатори, като се спазва нормативните изисквания. 

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

. Няма налични данни за събраните количества излезли от употреба акумулатори и 
и батерии 

Отработени масла 

Задълженията на общината в това отношение се определят от „Наредба за 

отработените масла и отпадъчни нефтопродукти”, приета с ПМС №352/27.12.2012 г., 
ДВ бр.2/08.01.2013 г. 

Съгласно чл.39 ал.1 от Наредбата, кметът на общината съдейства за извършване на 

дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за 
оползотворяване и обезвреждане, като определя местата за смяна на отработени моторни 

масла на територията на общината и информира обществеността за местоположението и 

условията за приемане на отработените масла. 

Възможно в рамките на периода на прилагане на настоящата програма, 
организацията по оползотворяване да не прояви интерес тъй като количеството масла за 

чието оползотворяване е отговорна нараства незначително и е твърде вероятно целите 

заложени в Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени 

масла и отпадъчни нефтопродукти да бъдат постигнати чрез събиране на отработени 

масла от източници различни от бита или общини с по-голяма гъстота на населението. 

Независимо дали ще се сключи договор с организация по оползотворяване, следва да 
бъдат предприети следните мерки за осигуряване прилагането на законодателството за 

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

 определяне на разрешените места за смяна на отработени моторни масла и 

информиране на обществеността за това; 

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

системи; 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

Задълженията на общината се определят от „Наредба за излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване”, приета с ПМС №355/28.12.2012 г. 

Съгласно чл.25, ал.1 от Наредбата, кметът на общината оказва съдействие на 
организациите по оползотворяване, като определя местата за разполагане на необходимите 

елементи на системата за разделно събиране и предаване на ИУЕЕО. 

Изпълнение на задълженията за участие в системите за разделно събиране се 
осъществява, като се сключат договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, лица, 

които изпълняват задълженията си индивидуално или други лица, притежаващи документи 

по чл.35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране или 
оползотворяване на отпадъци на територията на общината.. 

 

Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване 

В Община Калояново не се събират данни за болничните отпадъци поради 
незначително малкото им количество. В община Калояново няма болнични заведения. 

Първичната медицинска помощ се осъществява от 9 индивидуални практики – 2 в 

с.Калояново и седем в съставните на общината села. Център за спешна медицинска помощ - 

филиал с.Калояново оказва спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в 

дома, на местопроизшествието и транспортирането им до евентуалната хоспитализация, 
като обслужва 15 населени места. Обслужването се извършва от 19 души, от които 6 

лекари, 6 медицински сестри, 6 шофьора и 1 санитарка. 

Медицинските отпадъци имат някои по специфични характеристики и изискват 
специално третиране. Болничния отпадък може да носи зарази, поради което следва да 

бъде отделен от другите смесени отпадъци за се избегне заплахата за общественото здраве. 

В този отпадък се включват превръзки, остатъци от лекарства и опаковки, лабораторни 

проби, използвани инструменти и системи, хирургически отпадъци и др. 

Отговорността за управлението на болничните отпадъци е на медицинските 
заведения, в които се образуват. Към момента не функционира система за получаване  на 

данни за болничните отпадъци в общината. 

Биоразградими отпадъци 

Приблизително две трети от отпадъците, генерирани в домовете и офисите, се 
състоят от “органични” или естествени материали. Тези материали след време се 

разграждат (“биоразградими”) по естествен път. Биоразградимите отпадъци се генерират 

при селскостопанската дейност в растениевъдството, животновъдството и от дейността на 

домакинствата. Имат предимно органичен състав и е необходимо да се третират в 

зависимост от условията на генерирането им по подходящ начин. Често срещани практики 

в общината е третирането на биоразградимите отпадъци да се осъществява по следните 

начини: 

 използване на кухненски и градински остатъци за храна на животни ; 

 закопаване на хранителни и растителни отпадъци в почвата (задния двор или 

градината без последващо използване); 
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 Натрупване на смесени купчини с оборска тор, растителни и хранителни 
отпадъци в полето (купчините не се обръщат,  но след около три години са годни (вече 

компостирани) за използване като подобрител на почвата); 

 Натрупване на смесени купчини с оборска тор (купчините не се обръщат след 

това, но след това компостираната оборска тор се използва като подобрител на 

почвата).; 

 изгаряне на градински отпадъци и листа. 

 В Националната стратегия за намаляване на количествата депонирани 
биоразградими отпадъци са заложени конкретни мерки, които трябва да се предприемат по 

отношение на този вид отпадък. Предвид специфичния характер на отпадъците, образувани 

на територията на Общината и значителното участие на селскостопанските отпадъци, 

образувани от домакинствата в определени периоди, се предприемат действия в две посоки:  

 за въвеждане на фамилно компостиране с последващо използване на компоста в 

личните стопанства; 

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

 Компостирането на растителните отпадъци в мястото на образуването им е в 
синхрон с приетите принципи за управление на отпадъците. В този случай растителните 

остатъци не са отпадък, а изходна суровина за получаване на компост –средство за 

подобряване качеството и плодородието на почвата. При реализацията на целите ще се 

кандидатства за финансово подпомагане от страна на ПУДООС и ОПОС. 

 Обхващането на все по-голям брой семейства в системи за домашно компостиране е 
възможно чрез постоянно информиране на населението за възможностите за 

оползотворяване на биоразградимите отпадъци и предоставяне на контейнери за 

компостиране на семействата, които желаят да компостират биоразградимите си отпадъци. 

За отчитане на ефекта от тази мярка е необходимо предоставянето на компостери на 

отделните домакинства да бъде обвързано с изискване за своевременно представяне на 

информация от общините за постигнатите нива на намаление на биоразградимите 

отпадъци, постъпващи за депониране. 

Един от подходящите методи на биологично третиране, подходящи за условията на 

общината е анаеробното разграждане, при което се отделя биогаз за производство на 

енергия и компостирането (домашно и/или полево), при което произведения компост има 
възможност да се използва за рекултивация на нарушени терени, в земеделието, при 

озеленителни и възстановителни дейности при строителни проекти и др. 

В съответствие с Националния стратегически план общината следва да предвиди 
конкретни мерки за третиране на биоразградимите отпадъци с оглед намаляване 

количествата за депониране. Управлението на биоразградимите отпадъци включва 

събиране (разделно или със смесените битови отпадъци), анаеробно разлагане и 

компостиране, изгаряне и депониране. Екологичните и икономически ползи от различните 

методи на обработване зависят съществено от местните условия, като гъстота на 

населението, инфраструктура и климат, както и от наличието на пазари за свързаните с този 

процес продукти (енергия и компост). Изискванията към съоръженията и инсталациите за 

биологично третиране на биоразградимите отпадъци са регламентирани в Глава трета, 

раздел І от Наредба 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане 
на отпадъци. Изискванията към площадките, на които могат да се разполагат съоръжения за 

биологично третиране на биоразградими отпадъци са посочени в Наредба 7 от 24 август 

2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 

съоръжения за третиране на отпадъци. 

Източници на растителни отпадъци са имотите със земеделско ползване извън 
регулация и дворните пространства на жилищните имоти. Задължение на всеки 
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производител на земеделска продукция е да организира оползотворяването на растителните 

отпадъци. До настоящия момент не са изградени съоръжения и инсталации за биологично 

третиране на растителните отпадъци на територията на общината. Съществува практика за 

биоразграждане на място в почвата, където попадат растителните отпадъци вследствие на 

обработка на земеделската земя. Често се прилага и изгаряне на изсъхнали растителни 

отпадъци от земеделието, срещу което се води борба - дейността противоречи на добрите 

земеделски практики, при които се използват различни методи за оползотворяване на 
органичните отпадъци.  

Количеството на растителните отпадъци, образувани от растениевъдството в 

дворните пространства на жилищните имоти са  определени експертно и  тяхното 
количество варира от 25 до 40% от общото количество битов отпадък, отделян от 
домакинствата. Този отпадък понастоящем е основна съставка, замърсяваща териториите в 
покрайнините на населенте места или попада в съдовете за битови отпадъци. Не е 

популярна практиката за оползотворяване на растителни отпадъци в самите дворните 
места. В процеса на компостиране растителните отпадъци се явяват суровина. При 
прилагането му  се ограничава постоянното изнасяне на органични вещества от почвата и 
едновременно се постига ограничаване употребата на органични торове за сметка на много 
добрите хранителни съставки в компоста.  

В съответствие с европейското и националното законодателство общините следва да 
предприемат мерки за поетапното намаляване на количеството на депонираните 

биоразградими отпадъци.  

Целесъобразно е за периода обхванат от настоящата програма да се планира на 
територията на общината да бъде изградена и една площадка за открито компостиране чрез 

разстилане на биоразградимите отпадъци на редове (по метода windrow). Това ще позволи 

да се предотврати депонирането на значителни количества биоразградими отпадъци при 

сравнително малки инвестиционни и експлоатационни разходи. Предлаганият метод на 
третиране на биоразградимите отпадъци използва се основава процеса био-деградация, 

който в естествени условия протича бавно, на повърхността на земята, при температурата 

на околната среда и предимно анаеробно. Естественото разлагане на органиката се ускорява 

като преработваният субстрат се събира на редове (т.нар. windrow), което позволява да се 

съхрани част от топлината отделяна от дейността на микроорганизмите, при което 

температурата нараства. Този ускорен процес именно е компостирането. Компостиране се 

разделя на 4 стадия: 1) мезофилен; 2) термофилен; 3) изстиване; 4) съзряване. В процеса на 

био-деградацията органичният субстрат претърпява физично и химично превръщане с 

образуването на стабилен хумифициран краен продукт. Този продукт е ценен за селското 

стопанство като органичен тор и като средство за подобряване структурата на почвата. 

Важни параметри на процеса са отношението С/N и мултидисперсността на субстрата, 
необходима за нормалната аерация.  

За изграждане на съоръжението за компостиране се предвижда да се отдели не 

обработваема земя общинска собственост. Разположението на площадката трябва да е 
подбрано така, че де е лесно достъпно за всички населени места в общината и да отговаря 

на Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, както и на изискванията за 

отстояние от жилищните сгради в съответствие с Наредба № 7 на МЗ за хигиенните 

изисквания за здравна защита на селищната среда.  

При ефективно извършване на процеса на обръщане активната фаза може да 
приключи до 1 месец след което са необходими още около два месеца за изстиване и 

съзряване. Оборската тор и някои растителни отпадъци имат ниско съотношение С/N, 

висока влажност и лошо се подават на аерация. Те трябва да се смесват с твърд материал 

(пълнител) сорбиращ влагата, който обезпечава допълнителен въглерод и нужната за 

аерирането структура на сместа. Най-добрият пълнител се явява сламата, но може да се 

добавят листа, стърготини, трески, хартиени изрезки и др. В случай, че проекта се развива 
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успешно ще се обсъдят и ползите от закупуване на оборудване за предварително 

раздробяване и пресяване на биоразградимите отпадъци. 

Поради големия дял на биоразградимите отпадъци, подходящи за компостиране от 
общото количество на битовите отпадъци прилагането на ефективна система за разделното 

им събиране ще доведе до съществено намаляване на разходите за транспортиране и 

обезвреждането на смесените битови отпадъци на регионалното депо. За събирането на 

отпадъците от малките населени места на общината не се предвижда въвеждането на 

система за събиране и извозване до съоръжението за компостиране. Биоразградимите 

отпадъци ще бъдат доставяни от домакинствата, срещу което ще получават готов компост. 

Очаква се, че безплатното предоставяне на компост е достатъчен стимул за населението от 
селата за да отделят биоразградимите отпадъци от общия отпадъчен поток и по такъв начин 

да допринесат за намаляване на разходите за извозването на битовите отпадъци до 

регионалното депо.  

Освен за безвъзмездно ползване от жителите, които доставят биоразградими 
отпадъци за компостиране, за готовия компост ще се търси пазарна реализация в селското и 

горското стопанство и озеленяването или ще се ползва за наторяване и подобряване на 

почвата в общински паркове и градини, спортни площадки, нарушени терени и др 

Съгласно Националната програма за прилагане на Директива 99/31/ЕС:  

 100% биоразградими са хранителните, хартиените, картонените, дървесните и 

градинските отпадъци;  

 20% от текстилните отпадъци;  

 25% от отпадъците от кожи  

В съответствие със Закона за управление на отпадъците чл. 31 ал. 1 т. 2 – целта е 
най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими 

битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в 

Република България през 1995 г. 

Таблица 15: Цели на национално ниво за ограничаване количествата на депонирани биоразградими 

отпадъци 

 Допустими минимални 

стандарти на ББО - % 

Допустими минимални 

стандарти на ББО за жител на 

година /базова стойност 268 

кг/ж/г./ 

2010 г.  75  224  

2013 г.  50  152  

2020 г.  35  109  

Източник: Ръководство за управление на био-отпадъците в България, МОСВ, 2011г. 

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците изисква да се осигури 

съвместното постигане на следните регионални цели за разделното събиране и 

оползотворяване на битовите биоотпадъци:  

 до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани през 2014 г.  

 до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани през 2014 г.  

 до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани през 2014 г. 

  

Утайки от ПСОВ 

 На територията на община Калояново в процес на изграждане са две пречиствателни 

станции в селата Ръжево конаре и Житница. В тези населени места няма пълна изграденост 

на канализационната мрежа и пречиствателните станции за отпадъчни води не с 

епредвижда да работят на пълен капацитет.  Съществуващите в момента възможни 
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варианти за оползотворяване или окончателно обезвреждане на утайки от отпадъчни води 

могат да бъдат обобщени по следния начин: материално оползотворяване върху земеделска 

земя; рециклиранен на фосфора; енергийно оползотворяване в термични процеси; 

обезвреждане/наземно депониране.  

 При директното оползотворяване на утайки в земеделието е възможно възникването 

на някои неудобства (емисии на миризми, възможни рискове за околната среда или нещо 

друго). От друга страна не бива да се забравя, че тази употреба зависи от земеделските 
стопани, които не са длъжни да приемат утайки, а и техните изисквания към качеството се 

променят според сезона. Очаква се нарастващите нужди от съвременно третиране на 

утайките, което да гарантира премахването на патогенните организми и контрола върху 

замърсителите, да доведат до използването на утайките върху земеделска земя само след 

тяхното предварително третиране, например компостиране и производство на 

висококачествен компост. Всички основни методи за третиране трябва да бъдат подробно 

разгледани по отношение на това дали са подходящи за предоставянето на устойчиво 

решение за управлението на утайките в конкретния случай. 

 

3.2. ШУМ 

Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в 

околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия. Произходът 
на шума се определя от видовете дейности, при които той е генериран. В градска територия се 
различават промишлен (производствен), транспортен, шум от строителство и битов шум. В 

зависимост от характера (постоянен, периодично, повтарящ се, прекъснат), честотния спектър и 
интензивността на шума, а така също и продължителността на експозиция, въздействието му е по-
малко или повече вредно. Основният аспект на вредното въздействия на шума, разгледан в 
настояща програма е свързан с влиянието му върху човешкия организъм. Високите шумови нива 
влияят върху слуховия апарат на човека, психическото и нервно състояние на личността, имунната 

система, обмяната на веществата, сърдечно-съдовата система и др. 

Шумовата обстановка на територията на Община Калояново се формира от източници в 
резултат на:  

 дейности от битов характер и селскостопанска дейност в жилищните територии;  

 селскостопанска дейност в стопанските дворове, оранжерийни комплекси и в рамките на 
землището на Общината;  

 транзитно преминаващия автомобилен и ЖП транспорт по направления Пловдив – 
Карлово, Пловдив - Хисар , автомобилния транспорт, движещ се по общинските пътища 

както и по улици на населени места.  

 В личните стопанства, жителите на общината използват малогабаритна селскостопанска 
техника и механизация като мото- култиватори, помпи, мелещи, режещи и пробивни машини. 

Използват се също и ръчни ударни (чукове, брадви) и режещи (циркуляри, ъглошлайфи) 

универсални инструменти при индивидуално извършване на ремонти и строителство в 

домакинства. Характерно за жилищните райони е движението на МПС по локални улици и 

маневрирането при влизане и излизане от гаражи и др. Шумът, генериран от тези дейности, е с 
различен характер - тонален, импулсен, а понякога и смесен с широк спектър на честота. Най- 

често не е постоянен или с кратък период и повтаряемост - проявява се главно през светлата част 

на деня, при работа на външни източници.  

Съвременното селскостопанство широко прилага механизиране на дейностите. 
Специализирани машини и инструменти в обработката на почвата и отглеждането на растенията 

се задвижват основно от двигатели с вътрешно горение. Високите мощности на тези машини са 

причина за значителните нива на шумовите емисии. Излъчваният шум е широколентов, с 

променливо ниво, разпространяващ се сред голяма територия, дълготраен по действие в рамките 

на деня, но непостоянен, с малка повтаряемост в годишен мащаб. 

Съгласно разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда "шум в околната 
среда" - е нежелан или вреден външен звук, причинен от човешка дейност, в това число шумът, 
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излъчван от транспортните средства от автомобилния, железопътния, водния и въздушния 
транспорт, от инсталации и съоръжения на промишлеността, и от локални източници на шум. 
Министърът на околната среда и водите, директорите на РИОСВ и упълномощени от тях 
длъжностни лица осъществяват превантивен, текущ и последващ контрол върху шума, излъчван 
от инсталациите и съоръженията от промишлеността.  

РИОСВ - Пловдив контролира шума в околната среда от дейността на около 100 
промишлени инсталации и съоръжения. Приоритетно са проверявани промишлени източници, 

емитери на шум в околната среда, разположени в жилищни зони или в близост до тях, с цел 

избягване, предотвратяване или намаляване на шумовото натоварване в урбанизираните 

територии. 

 Не са получавани жалби и сигнали, свързани с излъчвания от промишлените източници шум 
в околната среда. На територията на общината  няма агломерации, железопътни линии и пътища, 
определени като такива в Закона за защита от шума в околната среда. Съществуващите шосейни 
и железопътни артерии не могат да бъдат класифицирани като силно натоварени и не 
представляват сериозен проблем по отношение на шумовото натоварване на околната среда. 

 
 

3.3. ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Състоянието на средата се определя от измененията настъпили в основните нейни 

параметри, следствие от човешката дейност – замърсяване на атмосферата, водите и 

почвите с производствени и битови вредности от дейността на транспорта, акустично 
натоварване на средата, йонизиращи и нейонизиращи лъчения, проблемите с третирането 

на отпадъците.  

Основните проблеми, резултат от антропогенната дейност са:  

 Високите нива на шума – резултат от функционирането на транспорта и отделни 

точкови източници  

 Замърсяването на атмосферата от линейни (транспорт) и точкови (производствени и 

битови) източници.  

 Йонизиращи и не йонизиращи лъчени. 

Разкритите екологични проблеми в голяма степен се дължат на:  

 Преминаване на производственият сектор към по-евтини технологии за снабдяване с 

топлоенергия, съпроводени с по-високи емисии в атмосферния въздух.   

 Липса на финансови средства в производствения сектор за опазване качеството на 
атмосферния въздух.  

 Липса на финансови средства за осъществяване на инфраструктурни и 

благоустройствени проекти за опазване качеството на атмосферния въздух 

 Продължаващ процес на подценяване на ролята на зелената система и хаотичното 
усвояване на земеделски земи за производствени нужди.  

Посочени са зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут. Към 

тази категория се отнасят зони, които по силата на съответни наредби, следва да бъдат 
взети под внимание в процеса на планиране. Зоните и обектите със специфичен санитарно-

охранителен статус са всички водоснабдителни съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване, помпените станции за канални води, ГПСОВ, гробищни паркове, депа за 

отпадъците, кариерите, автосервизи, автогари, гари и летища и много други. 

Здравно-хигиенни рискове съществуват и в кварталите, където обитава предимно 
население от ромски произход, които имат недостатъчно ефективни водопровод и 

канализация, инфраструктура, изградени типови постройки и възможности за поддържане 

на необходимата хигиена. Съществуват реални инфекциозни рискове (вирусен хепатит, 

морбили и др.), също така стоят на преден план и проблемите с битовите отпадъци и по-

специално нерегламентираното им изхвърляне, което може да засегна и живеещото в 
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съседство население. Здравен проблем представлява замърсяването на атмосферния въздух 

в жилищните зони с дразнещи газове - азотни и серни диоксиди, вещества с общо системен 

токсичен ефект. Значение имат замърсителите със сензибилизиращо действие (органични 

частици, алдехиди, феноли, сажди и катрани). 

 Естественият радиационен гама-фон е физична характеристика на околната среда и 
представлява полето на гама-лъчите, в което се намират всички живи организми на Земята. 

Източници на това йонизиращо лъчение са  вторичното космично лъчение и естествените 

радионуклиди, намиращи се в атмосферния въздух, почвите, водите, храните и човешкото 

тяло. Измерваната величина е мощност на дозата на гама-фона и е специфична за всеки 

пункт, област, регион.  

Данните за мощността на дозата гама-лъчение за страната се получават в реално 

време от 27 постоянни мониторингови станции на Националната автоматизирана система за 

непрекъснат контрол на радиационния гама-фон (НАСНКРГФ), администрирана от 
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). 

Автоматизираната система осигурява оперативна информация в случай на 

инцидентно повишаване на радиационния фон, както при ядрена авария на територията на 
страната ни, така и при трансграничен пренос на радиоактивно замърсяване. Системата 

обезпечава с данни в реално време Аварийния център на Агенцията за ядрено регулиране и 

Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството на 

вътрешните работи, с което се осигурява възможност, в случай на радиационна авария, да 

се приложат своевременно подходящи мерки за защита на населението и околната среда. 

Изграденият в ИАОС център за управление на Националната автоматизирана 
система за непрекъснат контрол на радиационния гама фон в страната е част от единната 

Европейска система за информация и обмен на данни. Една от сондите на автоматизираната 

система се намира в двора на Регионална лабораторния – Пловдив. Данните се изписват на 

монитор в сградата на лабораторията и се изпращат в реално време в ИАОС – София.  

Обобщените данни за 2014 г. по месеци показват естествени за град Пловдив 
стойности на мощността на дозата. Средните стойности са както следва: януари - 0,122 

микроГрей/час, февруари - 0,118 микроГрей/час, март - 0,118 микроГрей/час, април – 0,118 

микроГрей/час, май – 0,118 микроГрей/час, юни - 0,117 микроГрей/час, юли - 0,119 

микроГрей/час, август - 0,120 микроГрей/час, септември - 0,116 микроГрей/час, октомври - 

0,117 микроГрей/час, ноември – 0,116 микроГрей/час, декември - 0,116 микроГрей/час .  

Средната стойност за Пловдив за 2014 г. е: 0,118 микроГрей/час. (μGy/h)  

Атмосферната активност в град Пловдив се определя еднократно през годината чрез 
гама-спектрометричен анализ на аерозолна проба. Измерените през 2014 г. специфични 

активности на радионуклидите уран-238, радий-226, радий-228, калий-40 и цезий-137 са 

под границата на определяне, а специфичните активности на олово-210 - 1,2mBq/m3 и 

берилий-7 - 6,39mBq/m3 са съпоставими с данните от периода 2010г. - 2013г. (mBq/m3 = 
милиБекерела/кубичен метър ) 

Кратка информация за радиологичните характеристики на необработваеми 

почви и води от повърхностни реки и водоеми 

Различното съдържание на естествените радионуклиди  (238U, 226Ra, 232Th, 40K) в 

почвите се дължи на наличието и разпределението им в почвообразуващите скали.  

Принципно е невъзможно изработването на нормативен документ, лимитиращ това 
естествено съдържание. Измерените стойности се сравняват с фонови величини, 

определени след множество дългогодишни измервания и характеризиращи почвите, 

незасегнати от стопанска дейност в отделните области от страната.  

Радиологичният мониторинг на необработваемите почви се извършва в мрежа от над 
400 постоянни пункта за наблюдение, равномерно разпределени по цялата територия на 

страната. Пробите се вземат  от почвен слой 0÷20 cm и се извършва гамаспектрометричен 

анализ за определяне съдържанието на естествени и техногенни радионуклиди в тях.  
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Програмата на Регионална Лаборатория – Пловдив за радиологичен мониторинг на 
околната среда през 2014 г. включва 95 пункта с не обработваеми терени, от които 76 броя 

са край населени места и 28 броя са в района на обекти потенциални замърсители с 

радиоактивност на територията на областите Пловдив, Пазарджик и Смолян, 25 пункта за 

повърхностни води и 14 пункта за седимент. Осъществява се вземане на 3 аерозолни проби 

и се определя специфичната активност на радионуклидите U-238, Ra-226, Ra-228, K-40, Pb-

210, Cs-137 и Be-7 в атмосферния въздух на пунктове Пловдив, Пазарджик и Смолян 

Здравно състояние на населението 

Заболеваемостта населението се оценява на областно ниво. Регистрираните заболявания 
според обращаемостта за медицинска помощ към лечебните заведения в Пловдивска област 

през 2012 г. са 1 901 случая на 1000 души от населението срещу 1 853 през предшестващата 

година. Същият показател за детското население е 2 100 на 1000 души до 17 г., а при 

възрастните - 1 862 на х. д. над 18 години. Водещи са болестите на дихателната система, 
които представляват 461 случая на 1 000 души (24.3%), следвани от болестите на органите 

на кръвообращението - 434 случая на х. д. (22.8%). т. Заболяваемостта от злокачествени 

новообразувания очертава трайна тенденция към повишаване. Темповете на растеж на 

болестността са по-бързи от тези на заболеваемостта. За периода 1971-2012 г. показателят 

на болестността е повишен от 1 020 на 5 006 на 100 000 души. Регистрираните онкоболни в 

областта през разглежданата година са 34 031 души., а за община Калояново броя им е 456. 

 
РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО -2007 – 2014г 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Всичко: 

Скарлатина 1 2 10 7  1 2 2 25 

Морбили    43     43 

Рубеола 1        1 

Варицела 9 3 53 17 14 31 17 32 176 

Коклюш          

Паротит 1 35 8 1     45 

Мен.инф.   1      1 

ТБК(+) 5 2 1 2 3 3 1  17 

Вс.дих.инф 17 42 73 70 17 35 20 34 308 

Салмонелоза  1 2 3    1 7 

Шигелоза    3 1  1  5 

Ентероколит 46 25 41 30 16 30 30 34 252 

Хр.интокс.  2 2  2 1 4  11 

Е.коли    2     2 

Ботулизъм          

Бруцелоза          

Всичко 

Чревни 
46 28 45 38 19 31 35 35 277 

ВХА 20  1 4 18 5   48 

ВХВ     1 1   2 

ВХС          

ВХД          

ВХN     2    2 
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Всичко 

ВИР.ХЕПАТИТИ 
20  1 4 21 6   52 

ХВХ    1     1 

КХТ          

ХТБС          

Лаймска 1  1  1 1  1 5 

Марсилска  5 4 1 2  1 2 15 

Всичко: 

трансмИСИВНИ 
1 5 5 1 3 1 1 3 

 

20 

 

ОВП 1    1   2 4 

Серозен м-т      8   8 

Бакт.менингит и 

мен.енц.неут. 
     1   1 

Бакт.менингит и 

Мен.енц.уточнен 
      1  1 

Всичко: 

невроинфЕКЦИИ 
1    1 9 1 2 14 

Ку треска      1   1 

Лептоспироза          

Орнитоза,Листери

оза 
         

ОБЩО 

ЗООНОЗИ 
     1   1 

Сифилис          

Гонорея          

Хламидия          

СПИН          

ВСИЧКО 

ППБ 
         

Малария          

Ламблиоза 1 4 1 2 1 1 5 3 18 

Ехинококоза 2     1 2  5 

Токсоплазмоза          

Трихенелоза          

Аскаридоза          

Тениаринхоза          

Хименолипедоза          

Висц.лайшманиоза        1 1 

ВСИЧКО 

ПАРАЗИТОЗИ 
3 4 1 2 1 2 7 4 24 

ВСИЧКО ОЗБ 

%ООО 

88 

632.

29 

 

79 

603.4 

125 

993.64 

116 

922.09 

62 

499.91 

85 

720.76 

64 

542.69 

78 

679.56 
697 
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ИЗВОДИ : 

 Акустичната обстановка във всички селища на община Калояново е благоприятна.  

 Рисков фактор е евентуалното възникване на точкови източници на шум под 
формата на работилници или ателиета за услуги в рамките на регулация, генериращи 

шум над пределнодопустимите норми. 

 От изпълнението на Програмата за радиологичен мониторинг на околната среда през 
2014 г. в Пловдивска област и получените резултати следва, че радиационният гама фон в 

областта, в частност и в община Калояново е в границите на характерните за страната 

фонови стойности.  

4. Управленски и финансови фактори 

4.1. Структура на управлението на дейности, свързани с ОС 

Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт. В своята дейност 
кметът на общината се ръководи от законите, от актовете на общински съвет и от 

решенията на населението. Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската 

администрация и представлява общината. Той е първостепенен разпоредител с бюджетни 

средства. Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник-кметове, в 

съответствие с одобрената структура на общинската администрация, които подпомагат 

кмета при осъществяване на дейността му. Кметът на общината определя със заповед 

заместник - кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината..  

Общинската администрация подпомагат кмета при осъществяване на правомощията 
му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите 

лица.  

Общинската администрация подпомагат кмета при осъществяване на правомощията 
му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите 

лица.   

 Правата и задълженията на Кмета на общината, свързани с опазването на околната 
среда са регламентирани от националното екологично законодателство.  

 Съгласно Закона за опазване на околната среда, кметът има следните задължения: 

- да информира населението за състоянието на околната среда; 

да разработва и контролира заедно с другите органи планове за ликвидиране на 
последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията на общината; 

- да организира управлението на отпадъци на територията на общината; 

- да контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на 

пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните територии; 

- да организира и контролира чистотата, поддържането, опазването и разширяването 
на селищните зелени системи в населените места и крайселищните територии, както 

и опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното и 

културното наследство в тях; 

- да определя и оповестява публично лицата, отговорни за поддържането на чистотата 
на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на територията на 

населените места, и да контролира изпълнението на техните задължения; 

- да организира дейността на създадени с решение на общинския съвет екоинспекции, 
включително на обществени начала, които имат право да съставят актове за 

установяване на административни нарушения; 

- да определя длъжностните лица, които могат да съставят актове за установяване на 

административните нарушения по Закона за опазване на околната среда; 
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- да определя лицата в общинската администрация, притежаващи необходимата 
професионална квалификация за осъществяване на дейностите по управление на 

околната среда. 

Кметът на общината може да възлага изпълнението на изброените функции на 
кметовете на кметствата в общината.  

Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, 
образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на 

отпадъците и общинската  наредба за управление на дейностите по отпадъците.  

Съгласно Закона за управление на отпадъците, кметът на общината отговаря за:  

- осигуряването на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
други; 

- събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

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

- избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации 

или съоръжения за обезвреждане на битови или строителни отпадъци; 

- разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като 
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 

разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки; 

- организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от 

употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак; 

- организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба 
моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване; 

- предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 
създаването на незаконни сметища; 

- определянето на места за смяна на отработени моторни масла и информиране на 
обществеността за това; 

- определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба 

батерии. 

Функциите на Общинския съвет са: 

- да определя размера на такса „битови отпадъци” и таксата за поддържане чистотата 
на териториите за обществено ползване по Закона за местните данъци и такси; 

- да приема Програма за опазване на околната среда на общината и всяка последваща 

актуализация; 

- да контролира изпълнението на програмата и ежегодното внасянето на отчети по 

изпълнението й от кмета на общината; 

- да приема наредби, касаещи управлението на околната среда на общината и др. 

 

4.2. Сътрудничество с други институции и организации  

Община Калояново следва да си сътрудничи по проблемите на опазване на околната 

среда със съседните общини:Съединение; Марица, Хисаря, Карлово и Родопи от област 

Пловдив. 

За решаване на проблемите на околната среда общинската администрация трябва да 

си сътрудничи с всички фирми, бизнес организации и граждани на нейната територия. 

 С фирма “ВиК” ЕООД –  Пловдив за получаване на: 
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− разрешение за задоволяване на битовите и производствени нужди – водовземане от 
градската водопроводна мрежа; 

− разрешителни за заустване на производствени отпадъчни води в градската ПСОВ и 
емисионни норми за отпадъчните води; 

 По проблемите на околната среда и здравния статус на населението община 

Калояново поддържа информационен обмен и е партньор със следните регионални 

органи на централни ведомства: 

− РИОСВ – Пловдив; 

− ИАОС и РЛ Пловдив към ИАОС; 

− РЗИ – Пловдив, към МЗ; 

− “Басейнова дирекция” ИБР към МОСВ – ИАОС; 

− “Областна дирекция земеделие и гори” – Пловдив, към МЗГ; 

− “Териториално статистическо бюро” към НСИ; 

− Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“; 

− ОДБХ към МЗХ. 

 

4.3. Общински бюджет и финансиране на дейностите по ОС 

Калояново е община с общ годишен бюджет за 2015 г. 5 881 792 лева и ограничен 

финансов капацитет за самостоятелно изпълнение на екологични проекти и дейности.  

Ежегодно се планират средства за изготвяне и изпълнение на проекти, продиктувани 

от нуждите на населението и околната среда. Възможностите за съ-финансиране и/или 

самостоятелно изпълнение на проектите, заложени в настоящата Програма за опазване на 

околната среда 2015-2020 г. са ограничени.  

Размерът финансовите средства в дейност „Чистота” на общинския бюджет за 2015 

години е 317 612 лева, от които 266 464 лева са разходи за външна услуга по сметосъбиране 
и сметоизвозване на фирмата изпълнител. За дейност „Озеленяване“ в бюджета на 

Калояново за 2015 г. са предвидени 20 000 лева. За други дейности по благоустрояване и 

опазване на околната среда още 31 200 лева. 

Необходимостта от засилване на контролната дейност от страна на администрацията 

както и провеждане на кампании сред населението за в бъдеще има вероятност да доведат 

до още по-голямо увеличаване на необходимите финансови средства.  

За изпълнението на плановете за действие предвидени в стратегическите документи 

на общината  следва да се търсят източници на средства извън общинския бюджет – 

Оперативни програми, финансирани от фондовете на ЕС, Програма за развитие на селските 

райони, Програми за трансгранично сътрудничество, Програми на българските 

министерства и други. Като алтернативи за съ-финансиране на проекти могат да се ползват 
кредити от фонд „ФЛАГ”, краткосрочни банкови заеми, целеви субсидии и помощи от 

държавния бюджет, ПЧП и др. 

 

 

4.4. Информиране на обществеността 

Съгласно чл.17 от Закона за опазване на околната среда, всеки има право на достъп 
до налична информация за състоянието на компонентите на околната среда, както и за 

дейностите или мерките, включително административни мерки, планове и програми, които 

оказват или са в състояние да оказват въздействие върху околната среда.  

Община Калояново  има функционираща информационна система за информиране 
на населението за състоянието на околната среда. Информационното обслужване се състои 

в събиране и предоставяне на данни за състоянието на околната среда, информиране 

обществеността за включването й в предстоящи екологични мероприятия, за участие при 

разработване и обсъждане на проекти, за изпълнение на конкретни мероприятия и 

резултатите от тях и т.н. 
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Информирането на населението на община Калояново за състоянието на околната 
среда, за изпълнението на мерките от Общинската програма за опазване на околната среда, 

както и за реализацията на проекти с екологична насоченост се осъществява чрез 

публикуването на информация на интернет страницата на общината. Извършва се 

уведомяване на населението за инвестиционни предложения и допускане изработването на 

проекти на подробни устройствени планове. 

Информацията се предоставя чрез публикуване в областни ежедневници, помества 
се на електронната страница на Община Калояново, провеждат се информационни 

кампании. Уведомленията за инвестиционни предложения, които постъпват в Общината се 

обявяват публично с обява в областен ежедневник, поставя се обява на таблото в сградата 
на Общината, изпращат се писма до всички НПО-та в града, които предварително чрез 

анкетно проучване са заявили, че желаят да бъдат информирани. 

Много ефективни форми за изграждане на екологична култура и гражданска позиция 
в населението са редица проекти, свързани с опазване и възстановяване на околната среда, 

които община Калояново разработва и/или участва под някаква форма. Стремежът е да 

бъдат обхванати и ангажирани всички възрастови групи, като особено внимание се обръща 

на младите хора. Основната идея, която Община Калояново влага в екологичните 

инициативи и проекти, е чрез прилагането им да се подобряват условията за труд и отдих 

на населението. Една от задачите за изпълнението на тази цел е добрата информираност на 

гражданите относно състоянието на околната среда и дейностите, които се извършват от 

Общинската администрация за нейното подобряване. Предоставяйки на гражданите 

възможността да се информират за състоянието на околната среда, те могат активно да 

участват в екологичната работа на администрацията и въз основа на информацията, която 
получават да изразява своето мнение и предложения. 

 

Раздел ІІ. Анализ на силните и слабите страни, 

възможностите и заплахите /swot анализ. 

SWOT анализът е обективно следствие от извършените ситуационни анализи на 

съществуващото състояние и практики и изхожда от идеята за разделянето на обекта на 

анализ от средата, в която той функционира.  

Силни страни. Силните страни са ресурси или други предимства, които притежава 

секторът. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително предимство.  

Слаби страни. Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на 

ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора.  

Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на 

външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се възползва или 

би могъл да се възползва.  

Заплахи. Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те 
поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние на 

околната среда. 

Анализът на силните страни на Община Калояново, възможностите да се 

възползваме от тях, вътрешните слаби страни на Общината и възможностите да ги 

преодолеем или сведем до минимум, външните възможности /перспективи/ за Общината, 

както и външните заплахи, които са пречка за развитието и представляват риск за 

реализацията на програмата. Вследствие на този етап се предлага типа стратегия, която е 

подходяща да реализира Общината в бъдеще. 

Целта на този анализ е да се оцени кои направления от дейностите по опзаване на 
околната среда в региона на Община Калояново са най-ефективни, в кои може да се 

постигне най-добър успех и хармонично развитие чрез използване на силните страни и 
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благоприятните възможности на външната среда, както и чрез преодоляване или 

намаляване на действието на слабите страни и външните заплахи.  

В технологията на стратегическото планиране SWOT анализът има ключово 

значение. Благодарение на него получените резултати от „анализа на средата” могат да се 

приоритизират и да бъдат структурирани по начин, позволяващ извличането на генералните 

стратегически цели, които ще преследва Община Калояново през следващите години. 

За целите на  анализа е използвана цялата налична  информация за съществуващото 

положение и тенденциите по  компоненти на околната среда. 

 

СИЛНИ СТРАНИ (STRENGTHS) СЛАБИ СТРАНИ (WEAKNESSES) 

 Благоприятно географско разположение  

 Добро състояние на компонентите на 

околната среда 

 Липса на големи източници на 

замърсяване на въздуха 

 Водообилен район с добро качество на 

подземните води 

 Изградена система за организирано 

сметосъбиране във всички населени 

места в общината и въведено разделно 

събиране 

 Наличие на защитени зони и територии 

на територията на общината 

 Находище на минерални води в с. 

Песнопой 

 Липса на източници на наднормен шум 

и завишена радиационна обстановка и 

йонизиращи лъчения.  

 Твърдите горива – основен източник на 

енергия в общината 

 Замърсяване на подземните водни обекти 

от септичните ями  

 Частично изградена канализация и липса 
на ПСОВ в общинския център 

 Амортизирана водопреносна мрежа 

 Използват се групови съдове за събиране 
на ТБО 

 Високо ниво на депониране на различни 

видове отпадъци, включително 

биоразградими 

 Няма практики за намаляване на 
количеството ТБО „при източника” 

 Липса на екологична активност сред 

населението 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ (OPPORTUNITIES) 
 

ЗАПЛАХИ (THREATS) 
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 Переспективи за ползване на ВЕИ 

 Разширяване и доизграждане на ВиК 

инфрастуктурата. 

 Рационално използване на природните 

дадености 

 Развитие на биологично земеделие. 

 Повишаване информираността за 

промяна на обществените нагласи в 

подкрепа усилията за опазване на 

околната среда. 

 Усъвършенстване на партньорството с 

НПО, бизнеса и други общини при 

подготовка и реализиране на съвместни 

екологични проекти. 

 Използване на финансови инструменти 

на ЕС за решаване на проблемите, 

свързани с опазване на околната среда. 

 Глобално изменение на климата, водещо 

до изместване на климатичните зони и 

пораждане на ресурсни проблеми. 

 Негативни последствия при добив на 

инертни материали 

 Увеличение на разхода за управление на 

отпадъците и необходимостта от 

повищаване на такса „Битови отпадъци”. 

 Използването на твърди горива  

 Периоди на неблагоприятни 

метериологични условия за земеделие 

 

 

Раздел ІІІ. Визия за околната среда на общината 

Визията описва крайното желано състояние на околната среда на община Калояново 

според представите на населението и на общинското ръководство. 

 

ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ОСИГУРЯВАЩА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО 

РАЗВИТИЕ, ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ И РАЦИОНАЛНО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ  
 

Визията за околната среда описва перспективите за развитие на Oбщината в 

близките 5 години. Тя дава общата представа за характеристиките на околната среда в 
общината в контекста на концепцията за устойчиво развитие. Крайният резултат и изводите 

направени от анализите за визия са ориентирани към различните сфери на развитие на 

местно ниво. 

 

Раздел ІV. Цели на програмата за опазване на околната 

среда 

1. Генерална стратегическа цел 

„Подобряване качеството на живот на населението, чрез 

поддържане на благоприятна и устойчива околна среда”.  

2. Специфични цели 

 Стратегическата цел на Община Калояново в областта на околната среда е да се 

ангажира и съдейства за опазване и предотвратяване на замърсяването на околната среда по 

всичките й компоненти и фактори на въздействие, за намаляване на риска за здравето на 

населението. За постигането на генералната стратегическа цел на Общинската програма за 
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опазване на околната среда са формулирани следните специфични стратегически цели, 

оценени по приоритетност: 

Специфична цел № 1: Устойчиво и интегрирано управление на водните ресурси 

в община Калояново 

Мярка 1.1: Обезпечаване на добро състояние и ползване на водните ресурси на 
територията на общината. 

Доизграждане и модернизация на водоснабдителната и канализационна мрежи и 

осигуряване на необходимата инфрастуктура за пречистване на отпадъчните води. 

Мярка 1.2: Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища 

Корекция на речни корита, основен ремонт на микроязовир, прочистване и 

укрепване на главен отводнителен канал, прочистване на дерета и др. 

Специфична цел №2: Усъвършенстване на системата за управлението на 

отпадъците в община Калояново 

Целта е осигуряване на екологосъобразното управление на отпадъците, чрез 

предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху 

човешкото здраве и околната среда. 

Мярка 2.1: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци  

Мярка 2.2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 

Мярка 2.3. Подобряване на организацията по събиране, транспортиране и 
екологосъобразно обезвреждане на отпадъците 

Мярка 2.4: Нормативно регулиране и укрепване на административния капацитет 

на общината за управление на отпадъците 

Мярка 2.5: Превръщането на обществеността  в ключов фактор в опазването на 

околната среда 

Специфична цел № 3: Опазване и управление на биологичното разнообразие  

община Калояново 

Мярка 3.1: Ограничаване на негативните вляния върху зелената система и 

биологичното разнообразие в община Калояново 

Подобряване на контрола върху възможните негативни влияния върху биологичното 

разнообразие в община Калояново 

Мярка 3.2: Устойчиво управление на защитените територии и зони по Натура 

2000 в община Калояново 

Включване на териториите с природозащитна стойност в цялостната схема за 

устройство на територията на община Калояново.  Устройване и социализиране на 

защитените територии и зони по Натура 2000 като част от рекреационния потенциал на 

общината. 

Специфична цел №4: Подобряване качеството на атмосферния въздух в 

Калояново 

Мярка 4.1: Развитие и оптимизиране на системите за мониторинг и подобряване 

качеството на атмосферния въздух 

Специфична цел №5: Подобряване на административния капацитет за 

управление на околната среда и ангажиране на местното население 

Мярка 5.1: Осигуряване на възможности за повишаване на професионалната 

квалификация на кадрите, компетентни по управление на околната среда в общинската 

администрация 
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Мярка 5.2: Подобряване на информационната обезпеченост и ангажиране на 

местното население за опазване на околната среда в община Калояново 

Създаване на работещ механизъм за обмен на информация сред заинтересованите 

институции и организации работещи в сферата на околната среда. Осигуряване на публичен 

достъп до информация относно състоянието на околната среда и общинските дейности по 
управлението й чрез интернет платформа. 

 Формулираните по-горе цели на Общинската програма за опазване на околната 

среда на Община Калояново представят не само посоката на развитие на политиката на 

общината в тази област през следващите няколко години, но са и базиращи за бъдещата 

стратегия за устойчиво развитие на общината. Постигането на целите заложени в 

настоящата програма само по себе си е следваща стъпка към систематичното решаване на 
екологичните проблеми в Община Калояново.  
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Раздел V:  План за действие на Общинската програма за опазване на околната среда 

2014г. – 2020 г. 

Специфична цел № 1: Устойчиво и интегрирано управление на водните ресурси в община Калояново 

Мерки Дейности/Проекти 
Бюджет 

(хил.лева) 

Отговорна 

институция 

 

Срок  
Източници на 

финансиране 

1 2  3 4 5 

Мярка 1.1:  Обезпечаване на добро 

състояние и ползване на водните 

ресурси на територията на общината 

1.1.1.Изпълнение на инвестиционен проект 

Доизграждане на главни колектори и канализационна 

мрежа от смесен тип за селата Калояново и Дуванлии, 

Строителство на пречиствателна станция за отпадъчни 

води за селата Калояново и Дуванлии, 

Ремонт и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в 

село Калояново. 

25000 

Община 

Калояново 

ВиК Пловдив 

МОСВ 

2016 – 2020  

МОСВ, ОПОС, ДБ, 

Общински бюджет, 

ФЛАГ и др. 

Доизграждане на канализационна мрежа в селата със 

съществуващи ПСОВ- с. Ръжево конаре и с. Житница 
15000 

Община 

Калояново 

ВиК Пловдив 

МОСВ 

2016 – 2020  

ПУДООС,ПРСР, ДБ, 

Общински бюджет, 

ФЛАГ и др. 

Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за 

пълен воден цикъл в с. Дълго поле 
30000 

Община 

Калояново 

ВиК Пловдив 

МОСВ 

2016 – 2020  

МОСВ, ОПОС, ДБ, 

Общински бюджет, 

ФЛАГ и др. 

  1.1.4. Подмяна на амортизирани участъци на 

водоснабдителните мрежи и съоръжения в населените 

места  

2200 

Община 

Калояново 

ВиК Пловдив 

МОСВ 

2016 – 2020  

МОСВ, ПРСР, ВиК, ДБ, 

Общински бюджет, 

ФЛАГ и др. 

1.1.5. Въвеждане на алтернативни технологии за 

пречистване на битови отпадъчни води в малките 

населени места. 

700 

Община 

Калояново 

ВиК 

2017 – 2018  
МОСВ, ДБ, Общински 

бюджет 

1.1.6. Финансови стимули на населението чрез данъчни 

облекчения при изграждане на собствени ЛПСОВ в 

селища с товар под 2000 е.ж. 

- 
Община 

Калояново 
2015 – 2020 Общински бюджет 

1.1.7. Учредяване на СОЗ около минерален 

водоизточник песнопой. 
40 

Община 

Калояново 
2015 – 2020  

МОСВ, ДБ, Общински 

бюджет 

ОБЩО ЗА МЯРКА 1.1.  72 940    

ОБЩО ЗА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: 72 940    
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Специфична цел №2: Усъвършенстване на системата за управлението на отпадъците в община Калояново 

 

Мерки Дейности/Проекти 
Бюджет 

(хил.лева) 

Отговорна 

институция 

 

Срок  
Източници на 

финансиране 

1 2  3 4 5 

Мярка 2.1: Предотвратяване и 

намаляване на образуването на 

отпадъци  

 

2.1.1. Провеждане на информационни 

кампании, с които да се запознае 

населението за ползите и начините за 

предотвратяване и минимизиране 

образуването на отпадъци и намаляване дела 

на рециклируемите материали в битовия 

поток (разделяне при източника) 

5 

Община и 

медии 

 

постоянен до 

2020 г. 

ПУДООС 

Общински бюджет, 

Държавен бюджет 

и др. 

източници 

2.1.2. Съставяне на регистър на всички 

производствени фирми на територията на 

общината и създаване на база данни за 

отделяните производствени отпадъци от тях 

2 
Община и 

предприятия 
2015-2016 Общински бюджет 

2.1.3. Провеждане на кампании за 

повишаване на осведомеността на малките и 

средни предприятия на територията на 

община Калояново за правилното 

управление и намаляване на генерираните от 

тях отпадъци  

3 
Община и 

предприятия 

постоянен до 

2020 г. 

Общински, 

Държавен бюджет 

и др. 

източници 

2.1.4. Пилотно въвеждане на намален размер 

на такса „Битови отпадъци” за 

домакинствата, които прилагат домашно 

компостиране 

- 
Община 

Общински съвет 
2016-2020 - 

2.1.5. Оценка на възможността за прилагане 

на ефективна методика за определяне на 

такса “битови отпадъци” на количество и 

спазвайки принципа “замърсителят плаща”  

- 
Община 

Общински съвет 
2017 - 

2.1.6. Прилагане на финансови стимули за 

граждани, предаващи за обезвреждане или 

рециклиране битови отпадъци  

- 
Община 

Общински съвет 

постоянен до 

2020 г. 

такса „Битови 

отпадъци” 

2.1.7. Обучение на служители от звената за 

обществени поръчки на държавни и 

общинска администрации в Калояново 

2 

Общинска и 

Държавни 

администрации на 

постоянен 

ПУДООС 

Общински бюджет, 

Държавен бюджет 
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относно „зелени обществени поръчки”, 

включително разработване на методически 

указания и примерни тръжни документи 

територията на 

Калояново 

и др. 

 

2.1.8. Създаване на контролни звена по 

кметствата за рационалното управление на 

отпадъците 

- 
Община 

Общински съвет 

постоянен до 

2020 г. 
- 

 
2.1.9. Разработване и приемане на ПУО 

2015-2020 
3 

Община 

Общински съвет 
2016 Общински бюджет 

ОБЩО ЗА МЯРКА 2.1. 15    

Мярка 2.2: Увеличаване на 

количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци 

 

2.2.1. Оптимизиране на системата за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки. 
10 Община 2015-2020 

Организация по 

оползотворяване 

на отпадъци от 

опаковки, 

Общински бюджет  

2.2.2. Въвеждане на разделно събиране на 

хартиени, картонени, найлонови и 

пластмасови отпадъци в административните, 

държавни и обществени сгради 

10 

Общинска 

администрация и 

Държавни 

администрации 

2015-2020 

Общински бюджет, 

ПУДООС, 

организации по 

оползотворяване 

2.2.3. Усъвършенстване на системите за 

разделно събиране на отпадъци от 

специфичните отпадъчни потоци и на масово 

разпространени опасни отпадъци от 

домакинствата /луминисцентни лампи, 

батерии, акумулатори и отработени масла, 

електрически и електронни уреди и др./ 

10 Община 2015-2020 

Общински бюджет, 

Организации по 

оползотворяване и 

други  

2.2.4. Проучване възможностите за 

оползотворяване на отпадъци от 

строителството 

5 Община 2015-2016 Общински бюджет 

 

2.2.5. Стимулиране изграждането на 

мощности за оползотворяване на строителни 

отпадъци от частни инвеститори  

- 
Община, частен 

бизнес 
постоянен 

ПЧП, частни 

инвестиции 

 

2.2.6. Реализиране на проекти в населени 

места за въвеждане на фамилно 

компостиране 

400 
Община,МОСВ 

 
2015-2020 

ОПОС, ПУДООС, 

Общински бюджет 

ОБЩО ЗА МЯРКА 2.2. 435    
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Мярка 2.3: Подобряване на 

организацията по събиране, 

транспортиране и екологосъобразно 

обезвреждане на отпадъците 

 

2.3.1. Оборудване на собствен контейнерен 

парк – фамилни съдове и съдове тип „Бобър” 
400 

Община 

Калояново 
2015-2020 

Общински бюджет, 

ПУДООС, МОСВ 

2.3.2. Извършване на анализ относно 

възможността за извършване на услугата 

сметосъбиране и сметоизвозване от 

общината 

- 
Община 

Калояново 
2016-2017 - 

2.3.3. Закупуване на  сметоизвозваща 

техника 
100 Община 2015-2020 

Общински бюджет, 

МОСВ-ПУДООС и 

др. източници 

2.3.4. Предаване за обезвреждане на 

складираните в с. Иван Вазово негодни за 

употреба пестициди  

50 Община 2015-2020 

Общински бюджет, 

МОСВ-ПУДООС и 

др. източници 

ОБЩО ЗА МЯРКА 2.3. 550    

Мярка 2.4: Нормативно регулиране 

и укрепване на административния 

капацитет на общината за 

управление на отпадъците  

2.5.1. Актуализация на Наредбата за 

управление на отпадъците, подържане и 

опазване на чистотата на територията на   

Община Калояново  

- 

Община и 

Общински съвет 

 

2016-2017 - 

2.5.3. Провеждане на обучения с цел 

повишаване на квалификацията на 

служителите, които имат отговорности по 

управление на отпадъците 

5 
Община, МОСВ, 

НСОРБ 
2015-2020 

Общински бюджет, 

Държавен бюджет 

и др. източници 

2.5.4. Осигуряването на достатъчна и 

достоверна информация за образуването, 

съхранението, оползотворяването и 

обезвреждането на отпадъци 

3 Община 2015-2020 Общински бюджет 

2.5.5. Създаването и прилагането на 

подходяща регистрационна система за 

състоянието на отпадъците и осигуряване 

необходимата информация за докладване от 

страна на Общината към държавните 

институции 

5 Община 2015-2020 Общински бюджет 

2.5.6. Изготвяне на годишен отчет пред ОбС 

Калояново и РИОСВ – Пловдив, по 

изпълнение на дейностите заложени в 

Програмата за управление на отпадъците в 

община Калояново 

- Община 

Постоянен 

веднъж 

годишно до 

31 март 

- 
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2.5.7. Представяне на годишни отчети за 

отчитане на отпадъците от промишлените 

предприятия на територията на общината 

- 

Община и 

Производствени 

предприятия 

Веднъж 

годишно до 

28 февруари 

- 

ОБЩО ЗА МЯРКА 2.5. 13    

Мярка 2.5: Превръщането на 

обществеността  в ключов фактор в 

опазването на околната среда  

2.6.1. Включване на темата за управление на 

отпадъците в образователните програми в 

детски градини и училища 

2 

Община, 

училища, детски 

градини 

2015-2020 Община Калояново 

2.6.2. Организиране на кампании по 

почистване и информационни кампании за 

възможностите за предотвратяване и 

намаляване на образуването на отпадъците и 

ползите от това за производителите стоки, 

потребителите и други причинители на 

отпадъци 

5 
Община и медии 

 
Постоянен 

Общински бюджет, 

ПУДООС, МОСВ 

и др. източници 

2.6.3. Издаване на информационни 

материали по проблемите на управление на 

отпадъците 

3 Община 2015-2020 
Общински бюджет 

и др.  

2.6.4. Участие в националната кампания "За 

чиста околна среда". 
40 Община 2015-2020 ПУДООС 

ОБЩО ЗА МЯРКА 2.6. 50    

ОБЩО ЗА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: 1013    

 

Специфична цел № 3: Опазване и управление на биологичното разнообразие в община Калояново. 

Мерки Дейности/Проекти 
Бюджет 

(хил.лева) 

Отговорна 

институция 

 

Срок  
Източници на 

финансиране 

1 2  3 4 5 

Мярка.3.1: Ограничаване на 

негативните влияния върху зелената 

система и биологичното 

разнообразие в община Калояново 

3.1.1. Изследване на биологичното 

разнообразие в земите и горите общинска 

собственост и конкретни мерки за 

опазването му 

20 

Община 

Калояново, 

РИОСВ, РДГ, 

НПО 

2015 – 2020  
ОПОС, ПУДООС 

и други  

3.1.2. Разработване на раздел «Лечебни 

растения» към ПООС 
5 

Община 

Калояново, 

РДГ, ДГС 

 

2015 – 2020  
ПРСР, Общинския 

бюджет и други  
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3.1.3. Изработване на Зелен кадастър и 

публичен регистър на озеленените площи, 

дълготрайните декоративни и с историческо 

значение дървета на територията на 

общината 

30 

Община 

Калояново, 

РДГ, ДГС 

 

2015 – 2020  

Общинския 

бюджет и други 

финансиращи 

програми 

 

3.1.4.  Реализиране на  проекти за 

благоустройство, озеленяване и зони за 

отдих и спорт в населените места на община 

Калояново 

200  

Община 

Калояново 

 

2015 – 2020  

ПРСР, Общински 

бюджет, ПУДООС  

и други 

ОБЩО ЗА МЯРКА 3.1. 255    

Мярка 3.2: Устойчиво управление 

на защитените територии и зони по 

Натура 2000 в община Калояново 

 

3.2.1. Подпомагане разработването на 

планове за управление на защитени 

територии и защитени зони и подкрепа за 

изпълнение на заложените в тях дейности. 

20 

Община 

РИОСВ, РДГ 

 

2015 – 2020 

ОПОС, ПУДООС и 

други 

финансиращи 

програми 

3.2.2. Подпомагане изпълнението на мерки 

по опазване и възстановяване на редки и 

застрашени растителни и животински 

видове, както и на ценни природни 

територии в общината 

 

30 

Община  

РИОСВ, РДГ 

 

2015 – 2020. 

ОПОС, ПУДООС и 

други 

финансиращи 

програми 

3.2.3. Включване на териториите с 

природозащитна стойност в заданието за 

изготвяне на устройствена схема на 

общината 

20 Община  2015 – 2020 
ДБ, Общински 

бюджет, ОПДУ 

3.2.4. Изпълнение на предвидените 

лесоустройствени мероприятия по 

горскостопанските планове за горските 

територии  - общинска и държавна 

собственост 

50 

Община  

РДГ, ДГС 

 

2015 – 2020 

ДБ, Общинския 

бюджет, ПРСР и 

други 

финансиращи 

програми 

ОБЩО ЗА МЯРКА 3.2. 120    

ОБЩО ЗА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: 

 
375    
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Специфична цел №4: Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Калояново 
Мерки Дейности/Проекти Бюджет 

(хил.лева) 

Отговорна 

институция 

Срок  Източници на 

финансиране 

1 2  3 4 5 

Мярка 4.1: Развитие и 

оптимизиране на системите за 
подобряване качеството на 

атмосферния въздух 

4.1.1. Разработване на програма за 

оползотворяване на биомаса с цел 
насърчаване прилагането и в бита и 

стопански сектор 

5 Община и 

предприятия 
 

2015 – 2020 Частни 

инвестиции, 
Общински 

бюджет и др. 

4.1.2. Реализиране на проекти за 

саниране на обществени сгради 

200 Община и 

предприятия 

 

2015 – 2020 ОПИК, Частни 

инвестиции и др. 

4.1.3. Насърчаване  използването на 
екологично чисти горива за битово 

отопление 

5 Община 2015-2016 Общински 
бюджет 

 4.1.4. Извършване на обследване на 

територията на общината относно 
използването на ВЕИ за отопление 

 Община 2016-2018  

 4.1.5 Поетапна подмяна на 
съществуващите лампи за улично 

осветление (НЛВН)  с LED лампи 

    

ОБЩО ЗА МЯРКА 4.1. 210    

ОБЩО ЗА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: 

 

210    

 

 

Специфична цел №5: Подобряване на административния капацитет за управление на околната среда и ангажиране на 

местното население 
Мерки Дейности/Проекти Бюджет 

(хил.лева) 

Отговорна 

институция 

Срок  Източници на 

финансиране 

1 2  3 4 5 
Мярка 5.1: Осигуряване на 

възможности за повишаване на 

професионалната квалификация на 

кадрите, компетентни по 

управеление на околната среда в 

5.1.1. Осигуряване на възможности за 

повишаване на професионалната 

квалификация на кадрите, компетентни по 

управление на околната среда в общинската 

администрация 

  50 

Община  

2015 – 2020 г. ОПДУ, ДБ, 

Общински бюджет 
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общинската администрация 5.1.2. Подобряване на информационната 

обезпеченост за управление на околната 

среда в община Калояново 

40 

Община  

2015 – 2020 г. ОПДУ, Общински 

бюджет 

5.1.3. Изграждане на общински капацитет за  

прилагане на екологичното законодателство, 

за разработване и управление на екологични 

инфраструктурни проекти и малки проекти 

20 

Община  

2015 – 2020 г. ОПОС,  

МОСВ,  

Общински бюджет 

5.1.4. Провеждане на тематични форуми и 

анкети по проблемите на околната  

среда 

5 Община, НПО 

Фирми, Учебни 

заведения 

2015 – 2020 г. ОПДУ,  

Общински бюджет 

ОБЩО ЗА МЯРКА 5.2. 115    

Мярка 5.2: Подобряване на 

информационната обезпеченост и 

ангажиране на местното население 

за опазване на околната среда в 

община Калояново 

 

5.2.1.Проучване на добрите практики в 

областта на информационното осигуряване 

на управлението на територията и 

опазването на ОС 

60 Община  2015 - 2020г.    ОПОС, ОПДУ, 

Общински бюджет 

5.2.2. Издаване и разпространение на 

информационни материали, свързани с 

околната среда 

5 Община,  

РИОСВ, НПО 

Учебни 

заведения 

2015 – 2020 г.   ОПДУ, ОПОС, 

ПУДООС, 

Общински бюджет 

5.2.3. Повишаване на екологичното съзнание 

за намаляване на отпадъците и разделното 

им събиране 

5 Община  2015 – 2020 г. Общински 

бюджет, 

Организации по 

оползотворяване, 

ПУДООС 

ОБЩО ЗА МЯРКА 5.2. 70    

ОБЩО ЗА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5: 

 

185    

  

 

   

 
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНТА СРЕДА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 2015-2020 Г. 

 

 

74 538 
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Раздел VІ. Организация за изпълнението на програмата 

 Организацията за изпълнението на общинската програма за опазване на околната 

среда може да се определи като процес на системно планиране, събиране и анализ на 

информация и данни, разработване на проекти, кандидатставне за финансиране, реализация 

на одобрените проекти и редица други контролни и съпътстващи дейности. В този смисъл е 

целесъобразно Общината да разработи и прилага единна стройна организация за 

изпълнението на програмата, в която са ясно определени отговорниците за заложените 

проекти и дейности. 

 За установяване на степента на изпълнение на целите на Общинската програма за 

опазване на околната среда се предвижда система за наблюдение и оценка, която ще работи 

при условията на: 

 Използване на показатели за наблюдение и оценка 

 Съответствие с принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност 

Наблюдението и оценката следва да проследяват ежегодно до каква степен са изпълнени 
конкретните задачи (чрез показателите) за постигане целите на ОПООС и спазени ли са тези 

основни принципи. В случаи, че не са изпълнени задачите за съответния период или не са 

съблюдавани принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност се извършва 

анализ на причините за това и какви действия следва да бъдат предприети с оглед на тяхното 
реализиране.  

За наблюдение и оценка на изпълнението на ОПООС, координиращ орган е РИОСВ. 

По отношение реализацията на заложените в Програмата цели и мероприятия, основната 
дейност за координация, изпълнение и отчет е задължение на еколога на общината. 

Периодично да се извършва актуализация на програмата, свързана с възникнали нови 
обстоятелства и документи.  

Да се представя ежегоден отчет за изпълнението пред Общинския съвет. 

Източници на финансиране на екологични проекти  

Основните източници за финансиране на екологични проекти са:  

 Общинския бюджет; 

 Държавния бюджет; 

 Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда;  

 Националния доверителен екофонд; 

 Кохезионен фонд;  

 Европейски фонд за регионално развитие; 

 Финансови ресурси по линия на МОСВ; 

 Програма за развите на селските райони 2014-2020 г.; 

 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.; 

 Специализирани кредитни линии на банкови институции; 

 Механизъм „съвместно изпълнени” в рамките на протокола от Киото към Рамковата 

конвенция по изменение на климата;  

 Споразуменията за двустранно сътрудничество; 

 Международни организации, финансови институции и др. 



Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. 

 81 

Раздел VІІ. Мониторинг, контрол и последваща оценка 

Процесът на организация на изпълнението, осъществяване на мониторинг, контрол и 

последваща оценка на изпълнението на политиката за опазване на околната среда, в частност 

на настоящата Програма за опазване на околната среда, която дефинира тази политика за 

периода 2015-2020 г., се организира от Кмета на общината или от упълномощено от него 

друго длъжностно лице, най-често еколога на общината. Орган за контрол по изпълнение на 

Програмата е Общинският съвет. 

Кметът на общината информира ежегодно Общинския съвет и обществеността за 
изпълнението на програмата през предходната календарна година. За целта се изготвя Отчет 

за изпълнение на Програмата за предходната година, който се представя в срок до 31 март и 

се публикува на Интернет страницата на общината. Копие от отчета се изпраща на РИОСВ.  

Препоръчва се Годишният доклад да съдържа информация за: Същността на общинската 
политика за опазване на околната среда; Напредъка по изпълнението на целите, приоритетите 

и мерките; Възникналите проблеми и предприетите мерки за тяхното решаване; 

Осъществените мероприятия за осигуряване на информация и публичност на действията по 
изпълнение на политиката. 

За осъществяване на мониторинга се използват следните документи: Въпросници; 

Протокол за предаване на въпросниците; Протокол за приемане на попълнените въпросници; 
Анкетни карти; Протоколи от провеждане на публични мероприятия; Матрични карти за 

оценка на индикаторите; Мониторингови доклади. 

Контролът като основна функция на системата за управление има за цел да създаде 
условия за подобряване работата на общинската администрация и за формулиране на 

правилни управленски решения във връзка с изпълнение на тази политика.  

Предвид разпределението в обхвата на работа и функционалните задачи, присъщи на 
контрола, неговата основна задача е свързана с осигуряване на законосъобразност при 

изпълнението на политиките за опазване на околната среда, както и целесъобразност 

изразяваща се в процеса на детайлизирано проследяване работата по изпълнение на 

ангажиментите на длъжностните лица по тази политика. 

Същностната характеристика дефинираща обхвата и съдържанието на контролния 
процес във висока степен се определя от съществуващите законови изисквания по отношение 

осигуряване на законосъобразност в публични институции и органи на местната власт. 

Община Калояново има разработена и функционираща вътрешна система за финансово 
управление и контрол, която на практика покрива изискванията за контрол върху 

законосъобразността на прилаганите инструменти при изпълнение на общински политики. 

В този смисъл съществуващите субекти на контрол, вътрешни за общината и техните 
правомощия се уреждат от действащата вътрешна система за финансово управление и 

контрол. Формите и методите на работа за тях се предопределят отнормативните изисквания 

с вътрешен и външен характер. 

Реализирането на Програмата за опазване на околната среда на община Калояново е 
непрекъснат процес на изпълнение на дейностите, наблюдение, контрол и актуализация. 

Отчита се натрупания опит, трудностите и неуспехите, извършват се корекции на 

съществуващите вече насоки за развитие в посока към адаптиране на новите обстоятелства и 

промени във вътрешната и външна среда.  

Главните рискове за постигането на стратегическите цели са свързани с комплекс от 
фактори, които до голяма степен са трудно предвидими в бъдещето. Очевидно е, че не е 
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възможно да се предскажат с високо ниво на достоверност всички промени, които биха 

настъпили към хоризонта на изпълнението на стратегическите цели и конкретните дейности в 

програмата. Това означава, че реализацията на програмата трябва да бъде непрекъснат процес 

на наблюдение, контрол и актуализация, анализ и корекции при грешки, трудности и 

неуспехи за адаптиране на планираните дейности към новите обстоятелства и пазарни 

условия. Основните компоненти на Програмата за опазване на околната среда (визия, цели, 
приоритети и мерките в плана), имат за цел да дадат преди всичко перспективи и насоки за 

равитие, но нямат задължителен характер. Тези компоненти не ограничават възможостта да 

бъдат разработвани, предлагани и реализирани и други практически мерки, програми и 

дейности, стига да са финансово и организационно обезпечени. В този смисъл 

партньорството между общинските власти, областната администрация, държавата, бизнес 

субектите, НПО и всички заинтересовани лица и институции ще гарантира изпълнението на 

по-голям обем от планираните мерки и дейности. 

 

Раздел VІІІ. Нормативна и стратегическа рамка  

 

 Национална стратегия за околна среда 2009 - 2018 г. 

 Национален план за управление на дейностите по отпадъците за периода 2014-2020 г.  

 Национална програма за развитие: България 2020  

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.  

 Национална програма за приоритетно изграждане на селищни пречиствателни станции за 

отпадъчни води  

 Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие  

 Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци  

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, 

предназначени за депониране 2010-2020 г. 

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г. 

 Стратегия на ЕО относно бъдещото управление на битовите отпадъци  

 Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа  

 Зелена книга за Европейска стратегия за пластмасовите отпадъци в околната среда 

 Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води 

 Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъци 

 Директива 2004/35/ЕО от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по 

отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети. 

 Директива 85/337/ЕЕС относно оценката на въздействието върху околната среда, 

изменена с Директива 97/11/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2003/35/ЕС относно 

участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи 

околната среда 31985L0337 31997L0011 32003L0035.  

 Директива 90/313/ЕЕС относно достъпа до информация за състоянието на околната среда, 

отменена с Директива 2003/4/EC относно достъпа на обществеността до информация 

31990L0313 32003L0004. 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/DIRECTIVE%202004%20BG.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/Directive1985L0337.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/Directive2003-35-EC-bg.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1985/en_1985L0337_index.html
http://www.europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&coll=&in_force=NO&an_doc=1997&nu_doc=11&type_doc=Legislation
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32003L0035&model=guichett
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/Directive_2003_4_info.doc
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31990L0313&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32003L0004&model=guichett
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 Директива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието на някои планове и програми върху 

околната среда 32001L0042. 

 Рамкова Директива 96/62/ЕС за управление и оценка на качеството на атмосферния 

въздух и Решение 97/101/ЕС относно взаимния обмен на информация за качеството на 

атмосферния въздух 31996L0062. 

 Директива 1999/30/ЕС относно норми за съдържание на серен диоксид, азотни оксиди, 

фини прахови частици и олово в атмосферния въздух (първа дъщерна) 31999L0030. 

 Директива 2000/69/ЕС относно норми на допустими емисии на бензин и въглеродни 

оксиди в атмосферния въздух 32000L0069.  

 Директива 2002/3/ЕС относно озона в атмосферния въздух 32002R0003.  

 Директива 2004/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 Декември 2004 

година относно съдържанието на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни 

въглеводороди в атмосферния въздух.  

 Директива 2001/80/ЕС относно ограничаване на емисиите от определени замърсители, 

изпускани в атмосферния въздух от големите горивни инсталации. 

 Директива 94/63/ЕС за ограничаване на емисиите от ЛОС при съхранение и превоз на 

бензини между терминали и бензиностанции 31994L0063. 

 Директиви 98/70/ЕС , изменена и допълнена с Директива 2003/17/ЕС относно нормите за 

съдържание на вредни вещества в бензините, газьола за промишлени и комунални цели и 

дизеловото гориво 31998L007032003L0017. 

 Директиви 99/32/ЕС относно намаляване съдържанието на сяра в определени течни 

горива 31999L0032. 

 Директива 2005/33/ЕС, изменяща Директива 99/32/ЕС. 

 Директива 99/13/ЕС за ограничаване на емисиите от ЛОС при определени промишлени 

дейности 31999L0013. 

 Директива 2004/42/ЕО от 21 април 2004 година относно намаляването на емисиите от 

летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични 

разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства 

и за изменение на Директива 1999/13/ЕО. 

 Директива 97/68/ЕС относно мерките за ограничаване на замърсяването на атмосферния 

въздух с газо- и прахообразни замърсители от двигатели, инсталирани в извънпътни 

машини.  

 Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите 32000L0060. 

 Директива 2006/7/ЕС относно управление на качеството на водите за къпане, отменяща 

Директива 76/160/ЕЕС 32006L0007. 

 Директива 76/160/ЕЕС относно качеството на водите за къпане:31976L0160. 

 Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от 

човека 31998L0083.  

 Директива 75/440/ЕЕС относно изискванията за качеството на повърхностните води, 

предназначени за питейно битови водоснабдяване, изменена от Директиви 79/869/ЕЕС и 

91/692/ЕЕС:31975L0440 31979L0869 31991L0692. 

 Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени 

места, изменена с Директива 98/15/ЕЕС:31991L0271 31998L0015. 

 Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници 31991L0676. 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/32001L0042_EO%20na%20planove%20i%20programi.doc
http://www.moew.government.bg/europe/sectors/=EN&numdoc=32001L0042&model=guichett
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%2096-62%20BG.doc
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1996&nu_doc=62&type_doc=Directive
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%2099-30%20BG.doc
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1999&nu_doc=30&type_doc=Directive
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%202000-69%20BG.doc
http://www.europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&coll=&in_force=NO&an_doc=2000&nu_doc=69&type_doc=Legislation
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/32002L0003_ozone%20in%20the%20ambient%20air.doc
http://www.europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&coll=&in_force=NO&an_doc=2002&nu_doc=3&type_doc=Legislation
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir_HM_2004-107-EO.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%202001-80%20BG.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%2094-63%20BG.doc
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1994&nu_doc=63&type_doc=Directive
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1998&nu_doc=70&type_doc=Directive
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1998&nu_doc=70&type_doc=Directive
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/DIRECTIVA_32_99.doc
http://www.europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&coll=&in_force=NO&an_doc=1999&nu_doc=32&type_doc=Legislation
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/DIR%202005_33%20(amending%20DIR%201999_32).pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir_1999_13_BG.doc
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1999&nu_doc=13&type_doc=Directive
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/D%202004-42.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%2097-68%20BG.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/Water%20Framework%20Directive.zip
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000L0060_index.html
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/Directive%202006-7.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31976L0160_bathing%20waters.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1976/en_1976L0160_index.html
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31998L0083_water%20for%20human%20consumption.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1998/en_1998L0083_index.html
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31975L0440_surface%20water%20intended%20for%20consumption.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31979L0869_chestota%20na%20analiz%20na%20piteina%20voda.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1975/en_1975L0440_index.html
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1979/en_1979L0869_index.html
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31991L0692&model=guichett
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31991L0271_wastewater%20treatment1.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1991/en_1991L0271_index.html
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31998L0015&model=guichett
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31991L0676_nitrati.doc
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31991L0676&model=guichett
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 Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни вещества, 

изменена от Директива 91/692/ЕЕС:31980L0068 и 31991L0692 и Директива 2006/118/ЕО 

за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им  

 Директива 2006/11/ЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и 7 дъщерни 

директиви, отменяща Директива 76/464/ЕЕС 32006L0011. 

 Директива 76/464/ЕЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и 7 дъщерни към 

нея, всички изменени от Директива 91/692/ЕЕС 31976L0464 31991L0692. 

 Директива 92/43/ЕЕС относно съхранението на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна 31992L0043. 

 Директива 79/409 за съхранението на дивите птици 31979L0409 

 Директива 1999/22/ЕС относно отглеждането на диви животни в зоологическите градини  

 Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания 

(Бернска), ратифицирана на 25.01.1991 г., в сила за Р България от 01.05. 1991 г., обн. ДВ, 

бр. 23/1995 г. 

 Конвенция за биологичното разнообразие е ратифицирана на 29.02.1996 г., в сила за 
РБългария от 16.07.1996, обн. ДВ, бр.19/1999 г. 

 Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания 

за водолюбиви птици (Рамсарска), ратифицирана, в сила за РБългария от 24.01.1976 г., 

обн. ДВ, бр. 56/10.07.1992 г.  

 Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора 

(Вашингтонска, CITES), ратифицирана през 1990 г., в сила за Р България от 16.04.1991 г., 

обн. ДВ, бр. 6/1992 г. 

 Конвенция за защита на световното културно и природно наследство, ратифицирана и 

влязла в сила за България през 1976 г. 

 Конвенция за защита на мигриращите видове (Бонска), ратифицирана със закон - ДВ, бр. 

69/1999 г., обн. в ДВ, бр. 16/2000 г., в сила от 01.11.1999 г. 

 Директива 96/82/ЕЕС относно контрола на големите аварии с опасни химикали 

31996L0082. 

 Директива 2003/105/EC на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2003 

изменяща Директива на Съвета 96/82/EC за контрол на големите аварии с опасни 
вещества 32003L0105. 

 Рамкова Директива 2000/14/ЕС относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени 

за употреба извън сградите 32000L0014.  

 Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда 32002L0049. 

 Закон за опазване на околната среда 

 Закон за водите 

 Закон за управление на отпадъците 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух 

 Закон за почвите 

 Закон за защита от шума в околната среда 

 Закон за подземните богатства 

 Закон за опазване на земеделските земи 

 Закон за биологичното разнообразие 

 Закон за лечебните растения 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31980L0068_groundwater2.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1980/en_1980L0068_index.html
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31991L0692&model=guichett
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/Directive%202006-11.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31976L0464_dangerous%20substances%20in%20water.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1976/en_1976L0464_index.html
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31991L0692&model=guichett
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/Direktiva%20Habitati_novi_prevodi1.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/Direktiva%20Habitati_novi_prevodi1.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/Direktiva%2079%20409%20ptici%2011.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1979/en_1979L0409_index.html
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvBern.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvBern.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvBern.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvBIO.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvBIO.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvRamsar.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvRamsar.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvRamsar.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvCITES.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvCITES.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvCITES.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvBon.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvBon.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/directive_sevezo_BG.doc
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1996&nu_doc=82&type_doc=Directive
http://europa.eu.int/celex/cgi/sga_rqst?SESS=12689!CTXT=4!UNIQ=3!APPLIC=celexext!FILE=nocelex!DGP=0!FORM
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/32000l0014_noise_outdoors.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/32000l0014_noise_outdoors.doc
http://www.europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=2000&nu_doc=14&type_doc=Directive
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/32002L0049_Noise.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/32002L0049_Noise.doc
http://www.europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=2002&nu_doc=49&type_doc=Directive
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 Закон за защитените територии 

 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати 

 Закон за устройство на територията 

 Закон за местните данъци и такси 

 Закон за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на трансграничното движение 

на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане  

 Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните 

територии и устройствени зони 

 Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни 

земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт 

 Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци  

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г.  

 Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г.  

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки  

 Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 

съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и 
горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. ) 

 Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци   

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 

15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 

1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г.) 

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни 

води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г.) 

 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.) 

 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.) 

 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.) 

 Указания на Министерството на околната среда и водите относно структурата и 

съдържанието на общинските програми за опазване на околната среда 

 Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. 

 Областна стратегия за развитие на област Пловдив 2014-2020  

 Общински план за развитие на община Калояново 2014-2020 г. 

 Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото 

имущество на територията на община Калояново; 

 Наредба  за определянето на местните данъци на територията на община Калояново 

 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Калояново; 

 

 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/chemicals_gmo/ZZVVHVP.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_7_ot_19.12.2013_g._za_reda_i_nachina_za_izchislqvane_i_opredelqne_razmera_na_obezpecheniqta_i_otchisleniqta_iziskvani_pri_deponirane_na_otpadaci.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_7_ot_19.12.2013_g._za_reda_i_nachina_za_izchislqvane_i_opredelqne_razmera_na_obezpecheniqta_i_otchisleniqta_iziskvani_pri_deponirane_na_otpadaci.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Biowaste_ordinances/SepColOrd-State_Gazette.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Biowaste_ordinances/CompOrd-State_Gazette.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_opakovkite.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_7_ploshtadki.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_7_ploshtadki.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_6_depa.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_6_depa.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/Naredba_MPS.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/Naredba_MPS.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/Naredba_MPS.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_utaiki.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_utaiki.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_BA_i_za_NUBA.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_BA_i_za_NUBA.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_otrabotenite_masla_i_otpadycnite_neftoprodukti.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_izlqzloto_ot_upotreba_elektrichesko_i_elektronno_oborudvane.rtf
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СПИСЪК НА ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 
 

ВиК         Водоснабдяване и канализация 

ВЕЕС    Висш експертен екологичен съвет 

ГПСОВ     Градски пречиствателни станции за отпадни води 

ДБ        Държавен бюджет 

ДЛ    Държавно лесничейство 

ЕО         Екологична оценка 

ЕС         Европейски съюз 

ЗБР         Закон за биологичното разнообразие 
ЗВ         Закон за водите 

ЗЗВВХВПП     Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, 

препарати и продукти 

ЗООС          Закон за опазване на околната среда 

ЗЗТ          Закон за защитени територии 

ЗУО          Закон за управление на отпадъците 

ЗЧАВ        Закон за чистотата на атмосферния въздух 

ИАОС        Изпълнителна агенция по околна среда 

ИСПА             Инструмент за структурни политики по присъединяването  

ИУМПС        Излезли от употреба моторни превозни средства 
КАВ         Качество на атмосферния въздух 

КР          Комплексни разрешителни 

ЛУП    Лесоустройствен план  

МОСВ     Министерство на околната среда и водите 

НДНТ       Най-добри налични техники 

НПОБР    Национален план за опазване на биологичното разнообразие 

НПО          Неправителствени организации 

НПУДО      Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 

НСОБР        Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие 

НСОСПД       Национална стратегия по околна среда и План за действие   

ОВОС             Оценка на въздействието върху околната среда  
ОБ    Общински бюджет 

ПД               План за действие 

ПДК            Пределно допустими концентрации 

ПУДООС  Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда 

РИОСВ     Регионална инспекция за околна среда и води 

САПАРД      Специална програма за развитие на земеделски и селски райони 

СИ             Съвместно изпълнение 

СЕО    Стратегическа екологична оценка 

ТБО           Твърди битови отпадъци 

 


