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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата програма за опазване на околната среда на община Батак е изготвена от
екип на „Дикон груп” ЕООД – София и сдружение „Природа назаем”, в рамките на проект
„Родопи”, финансиран от Глобалния екологичен фонд /ГЕФ/ на Организацията на
обединените нации /ООН/.
Една от задачите на посочения проект е подпомагане участието на общините в процеса
на опазване на околната среда и прилагане на изискванията на: Конвенцията за биологичното
разнообразие, Рамковата конвенция на обединените нации за измененията в климата,
Конвенцията за борба с опустиняването, директивите на Европейския съюз, както и
действащите норми на европейското и национално законодателство. Проектът има за задача и
да подпомогне общините и заинтересованите страни в процеса на създаване на планове и
програми на местно ниво.
Общинската програма за опазване на околната среда се разработва на основание
чл. 79 от ЗООС като основен документ за осъществяване на политиката в тази област на
местно ниво.
Законът за опазване на околната среда имаше за цел да създаде базата, общите
принципи и правила на едно съвременно законодателство за опазване и подобряване на
качеството на отделните компоненти на околната среда и управлението и контрола по
отношение на факторите, които я увреждат. В този смисъл той има значение на рамков, общ
закон по отношение на останалите специални закони в областта на околната среда. Неговите
критерии и изисквания следва да залегнат в секторните политики - транспорт, енергетика,
строителство, селско стопанство, туризъм, промишленост, образование и други, и се
осъществяват от компетентните органи на изпълнителната власт. Така ще бъде изпълнено
изискването за прилагането интегриран подход в опазването на околната среда.
Разпоредбата на чл. 65 от ЗООС предвижда 80% от санкциите за превишаване на
допустимите норми на замърсяване на околната среда да постъпват на територията на
общината по местонахождението на санкционирания обект. В общинските бюджети постъпват
и всички приходи от санкции и глоби, наложени по екологичното законодателство, по които
компетентен орган е кметът на общината. Тези приходи, както и приходите от глоби за
нарушаване на наредби, приемани от общинските съвети могат да се изразходват само за
екологични дейности по приоритети, определени в ОПООС.
По своите цели, обхват и значение Общинската програма за опазване на околната
среда има ролята на водещ документ в областта на опазването на околната среда на
местно ниво. Нейното предназначение е да съдейства за реализиране на законовите
изисквания и управленските задачи в областта на екологията.
Програмата е приета от общинския съвет и отразява приоритетите и политиката му
като орган на местно самоуправление. С оглед осигуряването на по-пълно и ефективно
изпълнение на екологичните цели, при изготвянето и са отчетени основните приоритети в
приетите национални стратегически документи. Това е направено с цел общинските власти
по-успешно да ползват възможностите за финансиране на програмата чрез кандидатстване,
както пред ПУДООС, така и по оперативните програми за финансиране от фондовете на
Европейския съюз.
Като основен документ, по силата на който се осъществява местното самоуправление,
ОПООС е изготвена в съответствие с намеренията и приоритетите на органите на местното
самоуправление и местната администрация, както и на представители на всички
заинтересовани субекти: неправителствените организации, представители на бизнеса и др.,
като са проведени редица срещи и обсъждания в хода на нейното приемане и резултатите от
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тях са отчетени при изработването и. Взети са предвид и предходни разработки на общински
екологични, стопански, финансови, здравни, архитектурно-строителни и други проучвания.
Програмата обхваща основните цели и задачи в областта на околната среда и включва
последователността от конкретни действия, които да бъдат предприети за изпълнение на
поставените управленски цели и приоритети.
Програмата е разработена с активното участие на заинтересованте институции,
организации и гражадните на общината. За създаването й беше съставена специална
работна група, в която взеха участие представители на основните институции, отговорни за
опазването на различните компоненти на околната среда или заинтересовани от изпълнението
на проекти, засягащи околната среда – поземлената комисия, поделенията на Държавната
агенция по горите, неправителствени и образователни организации, предприемачи и др.
Проведени са пет срещи на работната група. По време на тези срещи бяха
идентифицирани източниците за необходимата информация, беше представена и анализизрана
информацията за факторите, които оказват влияние върху съответните компоненти на
околната среда, бяха анализирани силните и слабите страни на самата община, както и
възможностите и заплахите на външната среда. На базата на анализ работната група определи
целите, които стоят пред общината за периода до 2013 година и създаде План за действие за
постигането на тези цели. Гнерираха се и идеи за механизмите и индикаторите за мониторинга
на нейното изпълние.
Работната група по време на работните си срещи подготви процес на съгласуване на
Програмата с основните заинтересовани страни и провеждането на обществено представяне на
Проекта за програма и постигна съгласие за приемането на предложенията от тези публични
представяния.
Представеният вариант на Програмата пред Общинския съвет за одобрения отразява
интересите и нагласите на всички заинтересовани страни от общината.
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I. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА
I.1. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ И ТЕРИТОРИАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ
Територията на Община Батак (виж картата в Приложение VII.6.) е разположена в
Западните Родопи и граничи със следните общини: Велинград, Ракитово, Пещера, Брацигово,
Девин и Доспат. Общата й площ е 677.2 кв. км. През 2004г. Балансът на територията й е както
следва:
Таблица 1
- Селскостопански фонд /общо земеделски земи/
62,245 кв. км
9,20%
- Горски фонд
563,730 кв. км 83,24%
- водни площи
29,138 кв.км
4,30%
- Фонд населени места /урбанизирани терени/
6,195 кв. км
0,91%
- Фонд транспортна инфраструктура
4,26 кв. км
0,65%
- други територии
11,497 кв. км
1,70%
Обработваемите земи обхващат 39,775 кв. км. от посочения по-горе земеделски фонд.
Те се ползват предимно за засяване с картофи или като ливади. Отглеждат се фуражни
култури и дребни плодове /малини и ягоди/. Климатът и почвите благоприятстват за
култивиране на билки. От изведените данни се вижда, че най-голям е делът на горите – 83,24%
от цялата територия на общината. Значително по-нисък е процентът на обработваемите земи,
което е типично за високопланинските райони на област Пазарджик.
Главната водна артерия, протичаща през северната част от територията на Община
Батак е река „Стара река”. Нейната дължина е 61 км., а площта на водосборната й област в
рамките на Община Батак – 27,2 кв. км.
Община Батак е една от общините в България с най-много изградени язовири. „Язовир
Батак” е построен на река „Мътница”, приток на река „Чепинска”. В южната част на
общинската територия водния отток на високопланинските притоци на река „Девинска” и река
„Доспатска” е обхванат от язовирите „Голям Беглик”, „Беглика”, „Тошков чарк”, „Широка
поляна” и „Дженевра”. Речният отток се формира от валежни количества и карстово
подхранване.
В Община Батак има общо 3 кметства. Към края на 2004 год. Постояннно живеещите
на територията на общината са 7500 души.
Разстоянията между общинския център и кметствата в общината по шосе са както
следва:
гр. Батак – с. Нова махала – 8 км.;
гр. Батак – с. Фотиново – 20 км.
Интерес представлява разстоянието между общинския център и селищата с временен
характер на обитаване в курортните местности. Те са следните:
- гр. Батак – курорт „Язовир Батак” /до зона „А” – м. „Цигов чарк”/ - 11 км.;
- гр. Батак – курорт „Язовир Батак” /до зона „В” – стената м. „Дъното”/ - 16 км.;
- гр. Батак – яз. „Голям Беглик” – около 25 км.;
- гр. Батак – яз „Широка поляна” – около 36 км.;
- гр. Батак – курортно селище в м. „Слънчева поляна” – 50 км.
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От изнесените по-горе цифри и при отчитане на възможностите за най-добра пътна
комуникация, териториално може да се извърши групиране на урбанизираните територии в
общината по следната схема:
І група: гр. Батак, курорт „Язовир Батак” /всички териториално-устройствени зони
около язовира/;
ІІ група: с. Нова махала, с. Фотиново;
ІІІ група: местности във високопланинския язовирен район.
Западните Родопи не са богати на рудни изкопаеми. Скалната порода е базирана главно
върху наличието на амфиболитни гнайси, слюдени шисти и мрамори, които са източник на
материали, използващи се в строителството. На територията на две от съседните общини –
Велинград и Брацигово се намират кариери за добив съответно на мрамори и риолит, но до
момента в Община Батак не е развиван добив на полезни изкопаеми.
I.2. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОКОЛНАТА СРЕДА
I.2.1. Въздух
На територията на Община Батак няма изграден пункт за непрекъснат мониторинг на
качеството на атмосферния въздух (КАВ) към Националната система за мониторинг на
околната среда (НСМОС) или местна система за наблюдение и контрол на КАВ. На
територията на общината не са извършвани (предоставени) периодични (индикаторни)
измервания на нивата на основните показатели, характеризиращи КАВ в приземния слой,
съгласно чл.4, ал.1 на ЗЧАВ, с мобилна автоматична станция (МАС) или ръчни пробовземания
в постоянен пункт за мониторинг. Поради липсата на каквито и да е измервания на нивата на
основните показатели, характеризиращи КАВ в приземния слой на Община Батак, не може
еднозначно да се каже, какво е състоянието на АВ в района. Оценката на КАВ може да се
направи въз основа на статистически данни от инвентаризацията на емисиите генерирани в АВ
от източниците на вредни вещества, намиращи се на територията на общината и при
възможност от последващо дисперсно моделиране за определяне на приземните концентрации
на отделните вредни вещества. Отчитайки статистическите данни за генерираните емисии в
района и съпоставяйки ги с данните от други райони в които има налични данни и от
мониторинг на КАВ може да се заключи, че състоянието на АВ в Община Батак е с добри
показатели и не са нарушени нормите за опазване на човешкото здраве.
Последното се потвърждава и с издадената Заповед №580/17.07.2007г. на Министъра на
околната среда и водите, с която територията на общината попада в Южен/Тракийски район за
оценка и управление на КАВ (РОУКАВ), като съгласно таблица №3 на заповедта, територията
на Общината не попада в списъка на зоните от РОУКАВ Южен/Тракийски в които нивата на
основните показатели за КАВ са над горните оценъчни прагове (ГОП). С други думи, оценката
за нивата на всички показатели за КАВ на територията на Общината, е че те са под
съответните ГОП и значително под установените норми за съдържание на вредните вещества
в АВ. Класифицирането на територията на Общината, съгласно горната заповед, като чиста по
отношение на АВ, също е направено, въз основа на експертна оценка, отчитайки степента на
натовареност на емисиите генерирани в АВ на основата на статистически данни.
Горепосоченото означава, че качеството на въздуха на територията на Община Батак,
отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и може да се каже без
притеснение, че въздуха е с много добро качество.
На територията на Община Батак няма големи промишлени източници/емитери на
вредни вещества в АВ. Интензивен автомобилен транспорт се наблюдава единствено в
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центъра на гр. Батак, откъдето преминава главен път 37 (проектиран е обходен път, предстои
изграждането му). Проблем представлява и нерегламентираната употреба на МПС с
развлекателна цел сред природата (тип “off-road” и мотоциклети). Все пак обаче, основният
източник на емисии на вредни вещества се явява отоплението на битови, административни и
стопански сгради (виж Приложение VII.1.) през зимния период на годината, като емисиите
които се генерират са фини прахови частици (свързаните с тях полициклични ароматни
въглеводороди), серни оксиди, въглероден оксид, азотни оксиди и бензен. На настоящия етап
газификацията на община Батак, която би снижила нивата на тези замърсители, не може да се
приеме за реално осъществима алтернатива, главно поради отдалечеността на основните
газоснабдителни магистрали и необходимите значителни инвестиции. Същевременно
положителна тенденция е планираното в публичния сектор на общината поетапно
преминаване към еко-брикети и еко-пелети, които имат много по-добри горивни и емисионни
показатели (виж Приложение VII.1.). Същевременно все повече домакинства поставят и
колектори за оползотворяване на слънчевата енергия (предпоставка за което е високият
процент на слънчеви дни през годината).
Други източници на емисии на територията на общината са дървопреработващите
предприятия и селскостопанската дейност. Потенциални източници, които биха довели до
генериране на вредни вещества в АВ са горските пожари, необоснованото (без
оползотворяване на генерираната енергия) изгаряне на отпадъци от растителен произход от
дървопреработващата и селскостопанската дейност, както и нерегламентираното изхвърляне и
запалване на битови отпадъци.
Отчитайки статистическите данни за емисиите на вредни вещества, генерирани в съседни
общини (на Община Батак) и липсата на тяхна територия на големи промишлени източници на
емисии на вредни вещества (с високи изпускащи устройства и възможност за пренос на
замърсяване на далечни разстояния) може да се каже, че КАВ в Община Батак не би се
влошило/променило от евентуален пренос на вредни вещества от съседни райони.
За територията на Общината не са постъпвали жалби и сигнали за наличието на
неприятни миризми, вероятно наличие на неприятни миризми има в локален мащаб, около
местата за отглеждане на по-голям брой животни и временното съхранение/депониране на
отпадъците от тази дейност.
Отчитайки, нивата на фините прахови частици и регистрираните през зимния период,
превишения на праговата стойност за средно-денонощната норма за опазване на човешкото
здраве в общини от територията на страната, в които също липсват големи промишлени
източници на емисии и интезивен транспорт, е препоръчително в Община Батак да бъдат
извършени измервания на КАВ в урбанизираната територия, поне през зимата. Това е
необходимо, за да може еднозначно да се каже, че нормата за опазване на човешкото здраве за
този показател ще бъде спазена в бъдеще и нивата ще се запазят така, че да са под ГОП, както
и да се прецени дали ще са необходими конкретни мерки в тази насока.
Измерванията трябва да отговарят на изискването за минимален времеви обхват и
минимум регистрирани данни за индикаторни измервания, съгласно действащото
законодателство в тази област.
I.2.2. Води
Реки и езера на територията на общината - проектна категория, замърсяване над
ПДК по видове замърсяващи вещества и показатели
Община Батак попада в Източнобеломорски район и по-точно във водосбора на река
Марица.
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Минерални води - местонахождение, характеристики, дебит, използване,
потенциал
Няма информация за наличие на минерални води на територията на община Батак.
Водоснабдяване на населените места в община Батак, количествени и качествени
показатели
Водоснабдяването на населението на общината е от местни водоизточници
(високопланински водохващания и каптажи). Конкретни данни от от физико-химични
анализи на питейни води, проведени на територията на общината, се съдържат в
Приложение VII.2.
Във всички населени места на общината е изградена водопроводна мрежа. Вътрешната
водопроводна мрежа в населените места е с дължина 70 км., а външната 20 км.
Всички регламентирани като такива водоизточници са с обособени санитарно
охранителни зони, но те не са достатъчно защитени и в тях се извършват нерегламентирани
дейности – сеч и др. Освен това, водоизточниците в преобладаващата си част са стари и с
намаляващ дебит (особено през сухите сезони), което налага включването към системата и на
водоизточници, които не са регламентирани като обособени и охраняеми вододайни зони
(напр. яз. Беглика, яз. В. Коларов).
Състояние на канализационната система на територията на община Батак, степен
на изграденост, степен на ползваемост в населените места на общината
Трите селища в общината са със 100% изградена канализационна мрежа. В гр. Батак
дължината и е 5 км., в с. Нова махала е 2,6 км., в с. Фотиново – 2,5 км. В зоната на почивните
бази и комплекси е изградена канализация с обща дължина 10,1 км (не обхваща напълно
курортните зони). В нито едно от населените места не е изградена пречиствателна станция за
отпадъчни води (ПСОВ). Изградени са локални съоръжения за пречистване на отпадъчните
води от по-големите хотели и почивни бази в курортните местности, но повечето от тях (по
неофициална информация почти всички) не работят. Отпадните води от частните вили се
заустват в септични ями, но не функционира организирана система за изпомпване и извозване
на отпадните води от тях. Съществуват обаче значителен брой незаконно построени вили и
почивни станции, за които няма кадастър и следователно не е възможно да се направи
преценка за дебита на изпусканите от тях отпадни води. В това отношение особено изпъква
необходимостта да се изработи и утвърди ОУП на общината.
Влияние на изпускани отпадъчни води върху питейни водоизточници
Изпусканите отпадъчни води не влияят на източниците на питейна вода за населените
места на територията на община Батак, т.к. те не се водоснабдяват от терасни води, а от
високопланински водохващания и каптажи.
Източници на замърсяване - на територията на общината и извън територията на
общината
Основните източници на замърсяване на повърхностните и подземните води са
директно заустените непречистени отпадъчни води от населените места и курортите в
общината. Особен проблем представляват оборните отпадни води от по-големите
животновъдни стопанства, които се заустват директно в каналите и реките. Твърде сериозен е
проблемът и в курортите, тъй като те са осеяни със септични ями (а както бе посочено по-горе,
не функционира организирана система за изпомпване и извозване на отпадните води от тях).
Причини за замърсяването от източниците на територията на общината
Причината за замърсяване на водите на територията на общината е липсата на
изградени съоръжения за пречистване на отпадъчните води от населените места.
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Наличие и състояние на пречиствателни станции за отпадъчни води от населените
места на територията на община Батак
Общината има проектна готовност по ОП “Околна среда” за изграждане на ПСОВ и
отвеждащ колектор на курорт „Язовир Батак”.
Няма информация относно отредени площадки и проектна готовност за изграждане на
ПСОВ на населените места в общината, както и дали общината е поставена сред общините с
висок приоритет в тази насока.
I.2.3. Отпадъци
I.2.3.1. Генерирани отпадъци по видове и източници (битови, опасни, строителни,
производствени)
Битови отпадъци:
Данните за генерираните битови отпадъци са за 2003 г. Посочената норма на
натрупване за гр. Батак е 538 кг/жител/год. Тази цифра значително надвишава приетите норми
на натрупване (Програма за прилагане на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъците) за
определен тип населени места. Гр. Батак (с население от 3625 според ОПУДО от 2004 г., и
4031 според ОПР 2007-2013 г.) попада в групата населени места между 3000 и 25 000 с норма
на натруване от 341 кг/жител/год. Причината за завишената оценка е свързана с практиката
количествата на събраните отпадъци да се изчисляват по косвен път, на база на транспортните
документи, представяни от фирмата, извършваща дейности по събиране и обезвреждане на
отпадъци.
От организирано сметосъбиране са обхванати не само населените места, но и
курортните зон, съгласно заповед на кмета на общината, като почистването става по график.
Не са отчетени обаче сезонността и влиянието на туристическия поток в генерирането на
битови отпадъци. Причината е аналогична – количествата на събраните отпадъци се
изчисляват косвено, т.е. на база транспортните документи, представяни от фирмата.
Липсва общинско решение за събиране на такса от туристите за сметосъбирането, тъй
като събираните курортни такси влизат директно в държавния бюджет. В горите, ЗТ и ЗЗ няма
обособени места за сметосъбиране, липсва и сметоизвозване от тези райони, като освен от
туристите, замърсяване се наблюдава и от страна на събирачите на билки и гъби.
Събираемостта на такса смет е добра (около 90%), но качеството на услугата,
получавана срещу тази такса от местното население, е все още ниско.
Строителни отпадъци:
В ОПУДО са посочени количествата на събраните и депонирани строителни отпадъци
(1705 т. за 2002 г. и 1437 т. за 2003 г.). Основни източници са новоизграждащите се или
ремонтиращи се сгради. Изкопите се използват обратно като насип или за разширяване на
уличната настилка. Другите видове строителни отпадъци се извозват на сметището, но в някои
случаи се наблюдава и изхвърляне на нерегламентирани места, в близост до язовири и речни
русла. Необходимо е повишаване нивото на достоверност на информацията за обема и
третирането на генерираните строителни отпадъци.
Производствени отпадъци:
- Отпадъци от дървопреработването
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Няма организирана система за събиране и третиране на този вид отпадъци. За да бъде
разрешена дейността на дадена дърводелска работилница, е необходимо тя да притежава
документ, описващ начина на третиране/оползотворяване на отпадъците й. Част от тях се
използват за отопление, друга част се складира в близост до местата на генериране, но в някои
случаи се наблюдава и изхвърляне в речните русла. Единствената фирма, за която е налична
достоверна информация за обема генерирани дървесни отпадъци, е ЕТ «Узунов» (около 20 т.
за 2003 г.). Като цяло, през последните години замърсяванията от тази дейност са по-скоро
единични случаи.
- Текстилни отпадъци
Единствената фирма обхваната от системата за сметосъбиране е «Димана» АД, от
която за 2003 г. са събрани 20 т. текстилни отпадъци. Отпадъците са депонирани на
общинското депо за битови отпадъци в м. «Ралева къшла».
- Метални отпадъци
Единствената фирма, за която има информация за генерацията на дървесни отпадъци е
«Лес Транс» ООД (около 0,1 т. за 2003 г.).
Общината разполага с отчет на генерираните производствени отпадъци само на три фирми на
нейна територия.
- Опасни отпадъци
На територията на общината се генерират масово разпространени опасни отпадъци от
домакинствата и производствената дейност. Такива са: акумулаторни батерии, отработени
масла, луминесцентни лампи лампи, опаковки от бои и разтворители.
Тези опасни отпадъци не са обхванати от система за събирането и съхранението им.
Няма информация и за количествата генерирани опасни отпадъци.
Община Батак не разполага с информация кои фирми на нейна територия имат
изготвени собствени програми за управление на отпадъците, които генерират с
производствената си дейност. С изключение на три фирми, останалите производствени фирми
не предоставят на общината информационни карти за специфичните отпадъци, генерирани в
резултат на дейността им.
I.2.3.2. Начини на третиране
На територията на общината няма изградени съоръжения за предварително третиране
на отпадъците. Отпадъците понастоящем се обезвреждат чрез депониране на 1 общинско и 1
селско сметища (нито едно от тях не отговаря на изискванията за опазване на околната среда):
-

На общинското депо в м. „Ралева къшла”, на 5 км от гр. Батак, с площ от 8,1 дка, се
депонират отпадъци от гр. Батак и курортните обекти в м. „Цигов чарк”, м. „Дъното” и
м.”Слънчева поляна”. Депото е неотредено. Използва се от 1977 г. и ще продължи да
се използва до изграждане на регионално депо на територията на община Пазарджик.
Няма данни за остатъчния капацитет на депото.

-

Сметището в м. „Бътища”, на 3 км от с. Фотиново, с площ от 2 дка, се използва от
населението на с. Фотиново и е следвало да се закрие от 1 януари 2005 г. със заповед
на директора на РИОСВ Пазарджик, но все още продължава да се използва за
депониране на битови отпадъци.
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Бившото депо в м. „Гьол”, на 3 км северно от с. Нова махала, с площ от 6,6 дка е било
използвано за депониране на отпадъците от с. Нова махала. Със заповед на директора на
РИОСВ Пазарджик то е закрито, считано от 1 януари 2005 г., и не функционира.
Предвиденото за изграждане Регионално депо в Пазарджик, където се предвижда да се
извозва сметта на община Батак, ще отстои на 36 км от гр. Батак.
Отпадъците от дървопреработването се складират в близост до генерирането им, т.е в
самите гори, а често се изхвърлят в речните русла. Отпадъците от строителството също се
изхвърлят в близост до образуването им, което в повечето случаи и в опасна близост до
язовирите на територията на общината.
I.2.3.3. Стари замърсявания с битови и други отпадъци на територията на общината извън
площадките на предприятията
Периодично (“залпово”) възникват нерегламентирани сметища на различни места. Те
се образуват най-често около курортните зони, където има натоварване от туристическия
поток, и в близост до генерацията им, когато тя е свързана с производствена дейност.
Основните типове отпадъци, които се изхвърлят на такива нереглементирани места, са
строителни отпадъци, както и дървесни от дървопреработвателните цехове. Общината полага
усилия периодично да почиства нерегламентираните. Проблемът обаче е в това, че
местоположението и моментът на възникването им са непредсказуеми, поради което в
ОПУДО не е възможно да се посочат нито точните им местонахождения, нито
приблизителната им площ. Обикновено те са в непосредствена близост до язовирите и реките
на територията на общината, поради което представляват риск както за околната среда, така и
за човешкото здраве.
I.2.3.4. Предприятия за събиране на вторични суровини
В ОПУДО е посочено, че на територията на общината няма регламентирани постоянни
пунктове за вторични суровини. Посочено е, също така, че населението събира разделно
главно хартия и метали, които предава кампанийно в съответните пунктове на събиране на
вторични суровини. Кампаниите се организират 1-2 пъти в годината от общинската
администрация, кметства, училища за събиране на хартия и метали. В общината вече е
въведена организирана система за разделно събиране на отпадъците – разположени са
контейнери на “ЕкоПак България” съгласно сключен с общината договор, които се извозват
редовно по график.
I.2.3.5. Риск за замърсяване
Съществува риск от замърсяване на водоизточниците поради:
-

Несъответствие с изискванията
функциониращи в общината депа.

за

опазване

на

околната

среда

на

двете

-

Наличието на нереглементирани сметища, особено в курортните зони, където се
изхвърлят строителни и дървесни отпадъци, в непосредствена близост до язовирите
„Батак”, „Беглика”, „Голям беглик” и „Широка поляна”.

-

Изхвърлянето на отпадъци от дървопреработването в речните русла.
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I.2.3.6. Чистота на територията
Понастоящем, за разлика от положението през минали години, се почистват не само
централните части на населените места, но и вътрешнокварталните райони, курортните зони и
кметствата. Съдове за събиране на отпадъци – не само контейнери, но и малообемни кошчета
– са разположени вече повсеместно. Необходимо е обаче да се търсят решения на описаните
по-горе проблеми. Също така, необходимо е общинската администрация да работи с
обществеността по повишаване на нейната информираност и ангажираност в поддържането на
чистотата.

I.2.4. Почви и нарушени терени
Над 80% от територията на община Батак представлява горски фонд. Определящ
отрасъл е горското стопанство.
В общината са разпространени главно кафяви горски почви (светли, преходни и
тъмни), по-малко планинско-горски тъмноцветни, а също така и малки площи с канелени
горски излужени почви. Подробни проучвания на почвените типове са осъществени в ДЛС
Борово (виж Приложение VII.3.).
Почвите в района на общината са чисти. Състоянието на почвите ежегодно се следи в 1
пункт, разположен на територията на общината - с. Нова махала, община Батак (обработваема
площ, засадена със зеленчуци (виж таблица I.2.4.). Необходимо е обаче да се следи
съдържанието на тежки метали на териториите на ДГС и ДЛС, за които има предварителни
данни (по-конкретно от ДЛС Беглика), че значително превишават нормите.
Таблица 2

Тежки метали
рН
Мед
Цинк
Кадмий
Олово
Арсен
Никел
Хром
Живак

МДК 1
80
200
1,5
60
25
90
200
1,5

2004
5,09
11,8
53,9
0,13
23,4
1,36
-

2005
5,2
20,4
98
0,35
31
2,6
17,5
26
-

Всички измерени съдържания на тежки метали и металоиди са под максимално
допустимите концентрации, които са гранични стойности за оценка на замърсяване. Всички
измерени съдържания на устойчиви органични замърсители са под границите на определяне.
Поради тези и други причини в община Батак е налице отличен потенциал за развитие
на агро-екологичния сектор (органично земеделие и животновъдство).
Ерозията не представлява съществен проблем за почвите на общината. 62% от
територията на общината е с “много слаб ерозионен действителен риск”, 6% от територията на
общината е с “умерен действителен риск” на проявление на водоплощна ерозия (виж
съответните таблица и фигура в Приложение VII.3.). Няма и данни за ерозионен натиск върху
почвите от страна на животновъдството поради свръхексплоатация на пасища.
1

Наредба №3/1.8.2008г. за норми за допустимо съдържание на вредни вещества в почви
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Вкисляването на почвите в района е в следствие на природни процеси (почвен тип) и
трябва да се има предвид при избора на култури.
Няма издадени разрешения за концесия, поради което няма и регистрирани нарушени
територии вследствие на добив на подземни богатства.
При сегашната структура и принос на основните икономически дейности не се очаква
негативно въздействие върху състоянието на почвите. Селскостопанският поземлен фонд в
общината винаги е бил достатъчен за самостоятелното изхранване на местното население.
Въпреки това, при планиране на икономическото развитие на общината по отношение на
земеделското и горското стопанство трябва да се отчита възможността за проявление на
негативни процеси. Тревожен е фактът, че от около 130 хил. дка земеделски фонд
понастоящем се обработват едва около 20-30 хил. дка, т.е. делът на пустеещите земеделски
земи е значителен, което води до деградация на ценни агро-хабитати и създава риск от
ерозионни и опустиняващи процеси.
I.2.5. Защитени територии и биоразнообразие 2
I.2.5.1. Гори – състояние, видово разнообразие, собственост, използване за рекреационни цели,
за дърводобив, за други цели:
Състояние:
Обща информация
Управлението на дейностите, свързани с горите и техните ресурси, се осъществяват от
Държавно горско стопанство – гр. Батак; Държавно ловно стопанство (ДЛС) – Беглика; ДЛС –
Широка поляна; ДЛС – Родопи; ДЛС – Борово. Функциите им обхващат организацията,
координацията и контрола на дейностите по възпроизводството, ползване и опазване на
горския фонд.
По данни от баланса на земите – м. август 2005 г., горите заемат основна част от
територията на Община Батак – 57536,7 ха или 84,5% от цялата й площ. Те представляват
около 23% от горския фонд на област Пазарджик. Общата площ на горите и земите от горския
фонд се определя на 58161,1 ха. Разликите в площите се дължи основно на факта, че в баланса
на земите по предназначения от общинската служба “Земеделие и гори” (2005 г.), площта на
шосетата, водните течения и дворни места, попадащи на територията на отделните
горскостопански единици са отнесени към съответните видове земи според тяхното
предназначение.
Дървопроизводителната площ е 54905,9 ха (94,4% от ГФ). Залесената горска площ
обхваща 54780,2 ха (94,2%). Незалесената площ е 125,7 ха (0,2%). Недървопроизводителната
площ е 3255,2 ха (5,6%).
Разпределение на горите по експозиция (изложение) на терена
Разпределението по експозиция на терена е с леко преобладаващо участие на терените
със сенчеста компонента (53,7 %). Териториите на ДГС-Батак и ДЛС-Широка поляна са със
сравнително по-голямо участие на сенчестите изложения, съответно – 67,4 % и 56,0 %. При
останалите горскостопански единици, разликите са незначителни.

2

Приложение VII.4. към настоящата ОПООС съдържа Списък на приложения (допълнителни данни,
препоръки, таблици, справки, инвентаризации, извлечения от нормативни актове), касаещи защитените
територии и биоразнообразието в община Батак. Поради значителния си обем и разнообразни формати, някои от
които неподлежащи на разпечатване, тези приложения са налични единствено в електронен вид (на CD-ROM,
приложен към ОПООС)
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Таблица 3
Сенчести
Площ, ха
6672,3
7018,7
3570,7
6227,5
5968,2
29457,4

ДГС / ДЛС
Батак
Борово
Родопи
Беглика
Широка поляна
Общо:

%
67,4
47,8
49,6
49,8
56,0
53,7

Припечни
Площ, ха
3224,3
7638,0
3823,9
6280,3
4682,0
25448,5

%
32,4
52,2
50,4
50,2
44,0
46,3

Разпределение на горите по надморска височина
Най-голяма част от територията е разположена в Т-ІІ-2 – Подпояс на среднопланинските
гори от бук и иглолистни. Около 78% от дървопроизводителната площ е съсредоточена при
надморски височини между 1200-1700 м. Това предполага оптимални условия за развитие на
бука и иглолистните дървесни видове.
Таблица 4
До
700

701800

801900

9011000

10011100

0,2

0,5

0,5

0,8

1,8

Височинни пояси през 100 м надм. в.
1101- 1201- 1301- 1401- 15011200
1300
1400
1500
1600
Процентно участие (%) на площите
4,0
6,7
7,8
14,1
27,2

16011700

17011800

18011900

19012000

20012100

22,4

9,0

3,7

1,2

0,1

Разпределение на горите по наклон на терена
Дървопроизводителната площ от Горския фонд на общината заема наклонени и
стръмни терени. Процентното участие на терени с наклони от 11 до 30 градуса е 87,2 %.
Равните терени са с незначително участие – 0,2 %, полегатите с 4,1 % и много стръмните с 8,5
%. При посочения релеф, надморска височина и наклон на терените, заети с гора, както и
наличието на повече от 3000 ха нелесопригодни площи, съществуващите насаждения имат
важни противоерозионни, водоохранни и други защитни функции.
Таблица 5
Степен на наклона (градуси)
Процентно участие (%)

0-4
0,2

5-10
4,1

11-20
44,8

21-30
42,4

над 30
8,5

Бонитет и пълнота на горите
Средният бонитет на горите е в диапазона между втори (2,1) и трети (3,0), като средно
претегления бонитет на горите в Община Батак е 2,55. По този показател горите се оценяват
като такива с висока до средна производителност. Средно претеглената пълнота на горите е
0,65, като варира от 0,59, до 0,67 при отделните горскостопански единици. По отношение на
тези стойности може да се направи извода, че основната част от насажденията имат в известна
степен занижена пълнота, което не се отразява положително на тяхната производителност.
Разпределение на горите по дървесни видове и класове на възраст
Продължителността на живота при отделните дървесни видове, произходът и условията
на средата, в която живеят са основополагащи естествени фактори, оказващи влияние върху
възрастта на горите. Възрастовата структура на насажденията е в пряка зависимост от тяхната
история и начин на стопанисване. Среднопретеглената възраст на цялата горска територия на
Община Батак е 71 години.
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Разпределение на дървесния запас на горите
Общият запас на горите в Община Батак е 13 480 318 м3. Средният запас на един хектар е
246,1 м3, а средногодишният обемен прираст – 3,40 м3 на хектар. Общият годишен прираст на
тази територия се изчислява на 186 070 м3, което представлява 1,38% от общия й дървесен запас.
Видово разнообразие на горите
Общата залесена площ на горите в общината е 54780,2 ха. Иглолистните гори
представляват 92,7% от нея. Широколистните високостъблени гори заемат само 5,5%. Делът
на горите за реконструкция и издънковите за превръщане в семенни е незначителен, съответно
– 0,6% и 1,2%.
Таблица 6
Разпределение на залесената площ по вид на горите
Вид на горите

Площ (ха)

Иглолистни
Широколистни високостъблени
За реконструкция
Издънкови за превръщане
ОБЩО:

Процент (%)
50771,9
3044,5
311,6
652,2
54780,2

92,7
5,5
0,6
1,2
100,0

Ползване:
Разпределение на горите според функционалното им предназначение
Таблица 7
Категории гори
Дървопроизводителни и средообразуващи функции (ДСФ)
Защитни и рекреационни гори (ЗРГ), в т. ч.:
Защитни гори, в т. ч.:

Процент (%)
62,9
28,1

2629,7

Водоохранни
Противоерозионни
Мелиоративни

1387,0
999,9
241,8

Рекреационни гори, в т. ч:

3309,5

Курортни гори и територии

3309,5

Други (основно ловностопански територии)

10389,4

Гори в защитени територии (ГЗТ), в т. ч.:

5251,3

Резервати
Защитени местности
Природни забележителности

9,0

2215,1
2566,3
12,1

ОБЩО:

•

Площ (ха)
36581,2
16328,6

58161,1

100,0

Ползване на горите за рекреационни цели:

Общата площ на рекреационните гори на територията на Община Батак са 3309,6 ха,
което представлява 5,7% от цялата горска площ. Всички гори са “курортни в планински
територии” и представляват прилежащи площи в близост до язовирите “Батак”, “Голям
Беглик”, “Широка поляна”, “Дженерва” и другите по-малки изкуствени езера.
•

Ползване на горите за дърводобив:

За периода 2003-2005 г. средно годишния обем на ползване по лесоустройствени
проекти (ЛУП) на петте горскостопански единици е 163045 м3. Реалният обем на ползването
за същия период е 162583 м3, което представлява 99,7% от проектирания обем. Този процент е
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различен за различните стопанства и варира от 76,6% за ДЛС-Широка поляна до 114,0% в
ДЛС-Беглика. За цитирания по-горе период, общият годишен прираст е 186070 м3. Фактът, че
проектираното годишно ползване е по-малко от годишния прираст е основание да се приеме,
че горите на територията на Община Батак ще бъдат постоянен източник на дървесина за
неопределено дълъг период от време, ако се запази и поддържа сегашното им състояние.
Таблица 8
ДГС/ДЛС

Общ годишен
прираст, м3

Батак
Борово
Родопи
Беглика
Широка поляна
Всичко:

33867
49276
27806
35470
44645
186070

Средно
годишен обем
на ползване по
ЛУП, м3
37700
40519
21304
39480
29224
163045

Реален средно
годишен обем
на ползване,
м3
34926
42696
23476
38185
22394
162583

Процент на
реалния добив
спрямо ЛУП,
%
92,6
105,4
110,2
96.7
76,6
99,7

При един по внимателен преглед обаче, ще видим, че в някои от стопанствата (ДГСБатак) за периода е допуснато ползване повече, отколкото е прирастът. Като отчетем и фактът,
че отгледните сечи и в петте стопанства не се изпълняват и то значително, трябва да си
зададем въпроса, дали тези 99,7% от планираното ползване не са за сметка на по-изтощително
ползване на зрелите насаждения и ако това е така, какви ще са последствията.
Анализът на данните за проектираните и изпълнени отгледни сечи през отчетното
десетилетие показва общото им неизпълнение, което е доста различно при петте
горскостопански единици и варира от 46,3% в ДЛС-Беглика до 81,1% в ДЛС-Борово.
Неизпълнението на това лесовъдско мероприятие се отразява негативно върху състоянието на
горите. Този факт, в съчетание с недостатъчното регулиране и контрол на очакваното
строителство на туристическа инфраструктура и несъобразяването му с екологичните
изисквания ще се превърнат в реална заплаха за реализиране на един песимистичен сценарий
по отношение на опазването на природните ресурси – земи, гори, води, флора и фауна на
територията на Община Батак. Което неминуемо ще се отрази негативно и на цялостното
социално-икономическото развитие на общината.
•

За други цели:

Според предвижданията на Лесоустройствените проекти на територията на ДГС-Батак,
ДЛС-Беглика, ДЛС-Широка поляна, ДЛС-Родопи и ДЛС-Борово средногодишно могат да се
добиват 13 т билки от лечебни растения, 17 т горски плодове и 22 т диворастящи гъби, 345 т
сено и 100 пр. м3 листников фураж. Тези данни са базирани по-скоро на експертни оценки,
отколкото на конкретни проучвания при устройството на горите. Отнесени към общата
дървопроизводителна площ се получават следните средногодишни добиви от хектар: билки от
лечебни растения – 0,236 кг/ха; горски плодове – 0,310 кг/ха; диворастящи гъби – 0,400 кг/ха.
Тези условни средногодишни добиви от един хектар горска площ не се нуждаят от коментар.
Горската територия на Община Батак предлага отлични условия за риборазвъждане и
любителски риболов, тъй като площта е богата на водни площи и водни течения. Видовото
разнообразие на рибите е представено от 43 рода и 12 семейства, някои, от които се внесени
изкуствено и не са местни видове. Тук се срещат маришка мряна, маришка моруна, струмски
гулеш, вардарски скобар и балкански щипок, които представляват балкански ендемити и имат
важно природозащитно значение. Сем. Пъстървови е представено от речна пъстърва, дъгова
пъстърва и сивен. От сем. Шаранови се срещат речен кефал, бяла и черна мряна, шаран,
18

кротушка, бял толстолоб, червеноперка, уклейка и др. От сем. Бодлоперки се срещат бяла
риба, костур, голяма и малка вретенарка и др.
На този етап нерегламентирания риболов и бракониерството под най-различни форми,
нанася значителни щети на рибните запаси и на наличната фауна във водоемите и водните
течения.
През последните няколко години са изготвени проекти за многофункционално
стопанисване на горите, финансирани от БШГП, Проект Родопи и др., но към настоящия
момент те все още не се изпълняват. Замърсяването с отпадъци и нерегламентираните
дейности (сеч, умишлени палежи, бракониерство и др.) са пречка пред горската сертификация
на ДЛС и ДГС по стандарта FCS. Проблем се явяват и “заменките” на гори от ДГФ (по данни
от 2006 г. делът на държавните гори в общината е около 90%). Необходимо е тези “заменки”
да бъдат ограничени и даже прекратени, но това е от компетенциите на законодателните
институции и ДАГ.
Съществуват значителни пропуски в проучеността на горския фонд на територията на
общината. В Плана за действие към настоящата ОПООС и в Приложение VII.4. (Pril 1 ;
Pril.7) се съдържат конкретни насоки и препоръки за необходимите бъдещи дейности по
отстраняване на тези пропуски.
1.2.5.2. Защитени видове растения и животни:
Защитени видове растения:
При устройството на горите и земите от горския фонд на ДГС-Батак е съставен списък
от 25 броя защитени растения, записани в “Червената книга на Р. България”. Осем от тях са
ендемити и носят наименованието “родопски”. Въпреки, че са защитени, някои от тях поради
лечебните им свойства продължават да се събират – мечо грозде, седефче, родопско омайниче,
богородична лъжичка (горчивка) е др. В единични находища в ДЛС-Борово се среща
балканския ендемит – родопски силивряк. На територията на ДЛС-Родопи са описани 26 вида
редки растителни вида, включени в “Червената книга на Р. България”. Тук от застрашените от
изчезване видове се среща само българския ендемит – борисов мразовец. На територията на
ДЛС-Беглика се срещат осем растителни вида от “Червената книга на Р. България” – родопско
омайниче, храстовиден очеболец (реликтен и ендемичен вид), мочурно прозорче, родопска
теменуга (реликтен и ендемичен вид), карпатско крайснежно звънче, мека меча пита,
родопско великденче и северно еньовче (реликтен и ендемичен вид). На територията на ДЛСШирока поляна в списъка на редки видове растения са включени 28 вида.
Предмет на опазване в защитена зона Родопи - Западни са 5 растителни вида – Червено
усойниче (Echium russicum), Buxbaumia viridis, Drepanocladus vernicosus, Блатно петльово перо
(Gladiolus palustris) и Карпатска тоция (Tozzia carpathica).
Защитени видове животни:
От срещащите се на територията на общината птици (Aves), в Червената книга на Р.
България са включени: малък креслив орел, скален орел, черен лешояд (картал), лещарка и
глухар. От едрите бозайници, които се срещат на територията на община Батак, защитени са 6
вида: дива коза, мечка, дива котка, златка, видра, невестулка. От тях 5 вида (без дивата котка)
са включени в “Червената книга на Р. България”, в която е включен и вълкът. Дванадесет вида
са включени в Приложение ІІ (4 вида) и Приложение ІІІ (8 вида) на Бернската конвенция. В
Европейския червен списък са включени 4 вида. От земноводните (Amphibia) и влечугите
(Reptilia) – алпийски тритон.
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Предмет на опазване в защитените зони Западни Родопи и Родопи - Западни са: 29 вида
птици, 18 вида бозайници, 5 вида земноводни и влечуги, 2 вида риби и 15 вида безгръбначни
животни.
Видове, обект на ловен туризъм:
Горските територии на Община Батак представляват добра база за развитие на ловното
стопанство. Според ловностопанското райониране на Р. България цялата територия попада в
границите на Западно-Родопския район на Рило-Родопската ловностапанска област. Тя се
характеризира предимно с едродивечови местообитания. Благородният елен (Cervus elaphus
L.) се приема за основен вид дивеч, следван от сърната (Capreolus capreolus L.), дивата свиня
(Sus scrofa L.) и глухарът (Tetrao urogallus L.). В земеделските територии с надморска
височина под 1000 м се срещат и представители на дребния дивеч. Дивият заек (Lepus
europaeus Pall.) обитава земеделските земи и разпокъсаните горски комплекси в изредените и
периферни части на гората.
От хищниците се срещат вълка (Canis lupus L.) и лисицата (Vulpes vulpes L.). По-рядко
в близост до населените места се срещат дива котка (Felis silvestris), видра (Lutra lutra), златка
(Martes martes), белка (Martes foina L.), невестулка (Mustela nivalis), черен пор (Mustela putorius
L.), язовец (Meles Meles L.). Ограничено в скалистите местообитания се среща планински
кеклик (Alectoris graeca), а в окрайнините на гората и земеделските земи се срещат яребица
(Perdix perdix L.), лещарка, пъдпъдък (Coturnix coturnix L.), гривяк (Columba palumbus L.),
гургулица (Streptopelia turtur L.), сврака (Pica pica L.) и др.
Според пролетната таксация от 2005 г. горската територия на Община Батак се обитава
от 256 бр. благороден елен, сърна – 642 бр., дива свиня – 341, кафява мечка (Ursus arctos) – 38,
вълк – 16, лисица – 172, глухар – 523, заек – 200, яребица – 147, дива коза (Rupicapra rupicapra
balcanica) – 194, планински кеклик – 4. Запасите на всички видови, с изключение на мечката са
по-малки от проектодопустимите.
Мечката, дивата коза, дивата котка, видрата, златката и невестулката са защитени
видове и са включени в приложение № 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР). Изброените по-горе видове обект на лов – вълк, черен пор, планински кеклик, яребица,
пъдпъдък, глухар, гривяк, гургулица, сврака са включени в приложение № 4 към чл. 41, ал. 1
от ЗБР и са под режим на опазване и регулирано ползване. За видовете птици, включени в
приложение № 4 и най вече за глухара, е особено важно да се знае, че се забранява ловуването
и обезпокояването им в сезона на размножаване и отглеждане на малките, както и по време на
завръщане на мигриращите птици в местата на отглеждане на малките.
•

На територията на Община Батак функционират 4 Държавни ловни стопанства – ДЛСБеглика, ДЛС-Широка поляна, ДЛС-Родопи и ДЛС-Борово. Там се извършва
ловностопанска дейност съгласно изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча,

Лечебни растения и гъби:
Природните дадености предлагат добри възможности за добив на диворастящи гъби и
билки от екологично чистите местности.
Събирането на билки и горски плодове широко се практикува в района на Община
Батак, но за съжаление точни разчети не могат да се направят поради липса на достоверна
информация за реално събраните количества.
В района на ДГС-Батак и ДЛС-Борово има условия за събиране на билки от следните
видове лечебни растения: жълт кантарион, риган, мащерка, бъз, липа, равнец, малина, къпина,
глог, боровинка – червена и черна и др. В района на ДЛС-Родопи могат да се добиват билки от
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следните видове лечебни растения: жълт кантарион, мащерка, здравец, хвойна, боровинка –
червена и черна и др. За ДГС батак е съставен списък от 49 лечебни растения.
При устройството на ДЛС-Широка поляна през 1997 г. е съставен отделен проект за
горските недървесни ресурси, в който са показани находища и възможните добиви на червена
боровинка и черна боровинка. Осъществена е една добра идея, която не е реализирана в
последствие, но представлява добра основа за бъдещи действия в това отношение.
В района на трите ДЛС – Родопи, Беглика и Широка поляна през последните
десетилетия се осъществява събиране на гъби в големи количества, но точни разчети не могат
да се направят поради липса на достоверна информация за реално събраните количества.
В района на ДГС-Батак и ДЛС-Борово има условия за събиране на следните видове
гъби: манатарка, сърнела, печурка, пачи крак и др. В района на ДЛС-Родопи от ядливите гъби
могат да се добиват манатарка, пачи крак, сърнела, сърненка, масловка и др.
При устройството на ДЛС-Широка поляна през 1997 г. е съставен отделен проект за
горските недървесни ресурси, в който са показани находища и възможните добиви на гъби –
манатарка, дипленка, овча прахан и пачи крак. Осъществена е една добра идея, която не е
реализирана в последствие, но представлява добра основа за бъдещи действия в това
отношение.
Съществуват значителни пропуски в проучеността на защитените видове растения и
животни, ловните видове, както и на лечебните растения и гъбите на територията на
общината. В Плана за действие към настоящата ОПООС и в Приложение VII.4. (Pril.7) се
съдържат конкретни насоки и препоръки за необходимите бъдещи дейности по отстраняване
на тези пропуски.
1.2.5.2. Защитени територии (ЗТ):
На територията на Община Батак се разполагат изцяло или от части 34 защитени
територии, разпределени по категории, както следва:
•

Резервати (Р):

БЕГЛИКА (В. КОЛАРОВ) Категория: Резерват; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак,
Област: Пазарджик;
Обявен за резерват на 11.05.1960 г. под името “Васил Коларов”. Площта на резервата е
1463,1 ха. Разположен е непосредствено на северозапад от плоския вододел, известен под
името Беглика, на 14 км югозападно от Батак и на 5 км югоизточно от връх Голяма Сюткя
(2186 м надм. в.) – втория по височина връх в Родопите. Надморската височина е между 1600
и 1900 м. Резерватът е покрит от иглолистни гори, като преобладава смърча (Picea abies).
Резерватът се явява едно от най-южно разположените съобщества на смърча в целия му ареал.
В следствие на опожаряванията в миналото на места вторично са се развили съобщества от
бял бор (Pinus sylvestris). Средната възраст на гората се оценява на 130 години. Има отделни
дървета на възраст над 170 години с диаметър на ствола до 80 см и височина 32 метра.
Наличието на карстови (варовикови) терени обуславя наличието южни и топлолюбиви
растения, като Мирсинитската млечка (Euphorbia myrsinites L.), Бялата есперзета (Onobrychis
alba (W. et K.) Desv.) и др. На територията на резервата са установени и много редки и
ендемични растения. Някои от тях са: Родопска теменуга (Viola rhodopeia W. Beck) и
характерното и срещащо се единствено тук в България Алпийско сграбиче, известно, също и
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като Ценралноалпийски клин (Astragalus alopecurus Pall. (A. centralpinus)) – красиво растение
превърнало се в емблема на резервата.
Фауната на резервата не е проучвана. От едрите бозайници обитаващи резервата и
имащи консервационно значение, могат да се посочат мечка (Ursus arctos) и вълк (Canis lupus),
а от птиците глухаря (Tetrao urugalis).
ДУПКАТА Категория: Резерват; Местоположение: с. Фотиново, Община: Батак, Област:
Пазарджик.
Обявен е за резерват на 29.06.1951 г. Общата му площ е 1210,8 ха. Предназначението
му е да запази неповторимата девствена природа.
Релефът е планински. Красивите му и разнообразни форми са обусловени от твърдата
литологична основа, съставена от риолити, които могат да се нацепват хоризонтално или
вертикално. Затова именно са се образували и стърчащите твърдици над денудационните нива.
Най-ниската точка на резервата се намира при водослива на Девинска река с р. Катранджи
дере в м. Кемера, известна с красивия си сводест мост от римско време. По него някога са
минавали римските войски, а по-късно и керваните на българските търговци, пътуващи до
пристанищата на Егейско море.
Средиземноморското влияние се проявява в кратко задържане на снежната покривка и
в засушаване през лятото и през есента. Максимумът на валежите е през юни, а минимумът –
през август-септември с вторичен минимум през март. Годишната сума на валежите е около
800 мм. Средната продължителност на вегетационния период е 5 месеца – от средата на май
до средата на октомври. В хидрологично отношение резерватът се отличава с голямо
количество на валежите. През резервата протича Девинска река, която води началото си от
язовир “Голям Беглик”. Девинска река има легло с малки наклони и затова образува много
меандри. Дебитът й е сравнително постоянен.
Много богата и разнообразна е растителността на резервата. Въпреки малката разлика в
надморските височини – между 1000 и 1600 м, растителността е с ясно изразена височинна
зоналност. По северните места на най-ниските части на резервата растат гори от Трепетлика
(Populus tremula), Шестил (Acer platanoides), Бук (Fagus sylvatica) и от Обикновен габър
(Carpinus betulus), примесени с единични или с групови екземпляри от Ела (Abies alba) и Бял
бор (Pinus sylvestris), а някъде и от Смърч (Picea abies). На южните припечни и сухи места са
се настанили по-ксерофитни видове – Смрадлика (Cotinus coggygria), Люляк (Syringa vulgaris)
и др.
Върху по-светлите места преобладават съобщества от бял бор, придружен на някои
места от Бреза (Betula alba) и Трепетлика (Populus tremula), като тук-там се срещат единично
или на групи ела и смърч. Разпространени са още смесени елово-бялборови гори с единични
екземпляри от бук, трепетлика и бреза. От представителите на тревната растителност особен
интерес представляват силиврякът (Haberlea rhodopensis) и пиринският чай (Siderites scardiaca)
– ендемити за Балканския полуостров. Останалата част от сенчестите местообитания е
покрита от чисти или от смесени почти девствени смърчови гори. Най-голяма е свежата
бялборово-смърчова гора с разнотревие, която заема над 1/5 от територията на резервата.
Следва свежата до суха бялборова гора с разнотревие – заема около 1/6 от територията. Почти
толкова голяма е и свежата елово-смърчово-бялборова гора Иглолистните формации заемат
около 83,3 % от площта на резервата. Само на бялборовата се падат 52 %, на смърчовата –
около 17 % и на еловата – малко повече от 14 %. Широколистните формации са представени
от трепетлика – 10,5 % от площта на резервата, от бреза – 4,2 %, от бук и от зимен дъб – общо
около 6,2 %.
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Специални проучвания на флората и на фауната в резервата не са правени. Срещат се
често дива коза (Rupicarpa rupicarpa)
Двата резервата са изключителна държавна собственост и се разполагат изцяло на
територията Община Батак. Резерватите се охраняват от РИОСВ – гр. Пазарджик. В тях е
забранена всяка човешка дейност.
Основните изходни туристически маршрути за посещения на резерватите започват от х.
Беглика, до която се стига по асфалтираното шосе от гр. Батак за гр. Девин. През резерват
“Дупката” може да се премине и по туристическия маршрут от м. Вълча поляна през Кемеров
мост за х. Орфей (Началото на маршрута започва от гр. Брацигово).
Двата резервата имат ограничен туристически потенциал. Посещения в тях са
разрешени само по маркирани пътеки, определени съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за
защитените територии (ЗЗТ). Те могат да служат като притегателен център за туристи,
желаещи да се насладят на естествена съхранена природа.
•

Природни забележителности (ПЗ):

ФОТИНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност; Местоположение: с.
Фотиново, Община: Батак, Област: Пазарджик.
В средното течение на Фотинска река – ляв приток на р. Въча, се намира Фотинския
водопад. Обявен е за ПЗ през 1979 г. на обща площ от 12,1 ха. Водоскокът има три водни пада
и два казана с обща височина над 30 м (“Баташката планина – туристическата перла на
Западни Родопи”).
Защитената територия се разполага изцяло на територията Община Батак.
Изходният туристически маршрут за посещения на водопада започва от гр. Батак и
върви по асфалтовия път от през с. Нова махала до с. Фотиново. До водопада се отива по
добре очертан път по долината на реката.
•

Защитени местности (ЗМ):

БАЛАБАНЛИИ Категория: Защитена местност; Местоположение: с. Фотиново, Община:
Батак, Област: Пазарджик;
БАТАШКИ СНЕЖНИК-КАРЛЪКА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр.
Батак, Община: Батак, Област: Пазарджик;
БАТЛЪБОАЗ Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак,
Област: Пазарджик;
ДРУМА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак, Област:
Пазарджик;
КАВАЛ ТЕПЕ Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак,
Област: Пазарджик;
КЕМЕРА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак, Област:
Пазарджик, с. Фотиново, Община: Батак, Област: Пазарджик;
КОРИЯТА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак,
Област: Пазарджик;
КЪРВАВ ЧУЧУР Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак,
Област: Пазарджик;
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ЛУНГУРЛИИ Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак,
Област: Пазарджик;
МИРЧОВИЦА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак,
Област: Пазарджик;
НЕСТОРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община:
Батак, Област: Пазарджик;
ПЕТРОВО БЪРДО Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община:
Батак, Област: Пазарджик;
ПЯСЪКА Категория: Защитена местност; Местоположение: с. Фотиново, Община: Батак,
Област: Пазарджик;
РОВНО Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак, Област:
Пазарджик;
САМОДИВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак,
Община: Батак, Област: Пазарджик;
САЧАН ДЕРЕ Категория: Защитена местност; Местоположение: с. Фотиново, Община: Батак,
Област: Пазарджик;
СЕРАФИМОВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак,
Община: Батак, Област: Пазарджик, гр. Ракитово, Община: Ракитово, Област: Пазарджик;
СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община:
Батак, Област: Пазарджик;
СТОЙЧОВО ПОЛЦЕ Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община:
Батак, Област: Пазарджик;
СТУДЕНАТА ЧУЧУРКА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак,
Община: Батак, Област: Пазарджик;
СУВАТЯ Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак, Област:
Пазарджик;
СЪРНЕНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община:
Батак, Област: Пазарджик, с. Фотиново, Община: Батак, Област: Пазарджик;
ТОДИН ГРОБ Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак,
Област: Пазарджик;
ТОШКОВ ЧАРК Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак,
Област: Пазарджик;
ТЪРНОВИЦА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак,
Област: Пазарджик;
ФОТИНСКА РЕКА Категория: Защитена местност; Местоположение: с. Фотиново, Община:
Батак, Област: Пазарджик;
ХАДЖИИСКИ ЧАРК Категория: Защитена местност; Местоположение: с. Фотиново, Община:
Батак, Област: Пазарджик;
ХАЙДУШКА СКАЛА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община:
Батак, Област: Пазарджик;
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ХАМБАРИТЕ Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак,
Област: Пазарджик;
ЧАТЪМА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак, Област:
Пазарджик;
ШИРОКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община:
Батак, Област: Пазарджик;
Всичките ЗМ се разполагат изцяло на територията на Община Батак, с изключение на
ЗМ “Серафимова поляна”, част, от която се разполага на територията на Община Батак, а
останалата част се разполага на територията на Община Ракитово.
Всички защитени територии попадат в териториалния обхват на РИОСВ – гр.
Пазарджик.
Съществуват значителни пропуски в проучеността на защитените територии в обхвата
на общината. В Плана за действие към настоящата ОПООС и в Приложение VII.4. (Pril.7) се
съдържат конкретни насоки и препоръки за необходимите бъдещи дейности по отстраняване
на тези пропуски.
•

Защитени зони (ЗЗ):

На територията на община Батак са разположени части от 2 защитени зони както
следва:
ЗЗ по директива 92/43/ЕИО за опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна:
Защитена зона Родопи - Западни включва слабонаселен район с обширни иглолистни и
смесени гори. Зоната е ключово място за опазване на мечката – без опазване на тази зона
срещу фрагментация и засилване на човешкото влияние, бъдещото на цялата Рило-Родопска
популация, включително и гръцката й част, ще бъде застрашено.
Зоната включва по-високата западна част на Западните Родопи с най-представителните
псевдо-бореални иглолистни гори, уникални за Европа. Северната граница следва линията
Велинград-Ракитово-Батак-Пещера. Най-голяма площ заемат горите от бял бор (Pinus
sylvestris), следвани от смърча (Picea abies). По малки по площ са еловите (Abies alba) и
буковите (Fagus sylvatica) гори. Срещат се също гори от черен бор (Pinus nigra) и издънкови
гори от горун (Quercus dalechampii), трепетлика (Populus tremula) и зимен дъб (Q. Sessiliflora).
Около 10% от територията е заето от открити пространства – пасища и ливади с
преобладаване на обикновена полевица (Agrostis capillaris), картъл (Nardus stricta) и др., както
и на храсталачни съобщества. На територията попадат 3 големи язовира – Доспат, Широка
поляна и Голям Беглик, както и стотици малки торфища. В Западните Родопи са установени са
130 вида птици, основно гнездящи, от които 21 са включени в Червената книга на България
(1985). От срещащите се видове 43 са от европейско природозащитно значение. (Мястото
осигурява подходящи местообитания за 26 вида, включени в приложение 2 на Закона за
биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 23 са
вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Западните Родопи поддържат наймногочислената популация на глухаря (Tetrao urogallus) в България. Те са едно от най-ценните
места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на този вид, както и на
лещарката (Bonasa bonasia), врабчовата кукумявка (Glaucidium passerinum), пернатоногата
кукумявка (Aegolius funereus), козодоя (Caprimulgus europaeus), черния кълвач (Dryocopus
martius), белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos) и на осояда (Pernis apivorus). Територията е
една от най-значимите в Европа за опазване популациите на червеногръдката (Erithacus
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rubecula), чинката (Fringilla coelebs), белогушия дрозд (Turdus torquatus), коса (Turdus merula),
жълтоглавото кралче (Regulus regulus) и черноглавото коприварче (Sylvia atricapilla).
Съществуват значителни пропуски в проучеността на защитените зони на територията
на общината. В Плана за действие към настоящата ОПООС и в Приложение VII.4. (Pril.7) се
съдържат конкретни насоки и препоръки за необходимите бъдещи дейности по отстраняване
на тези пропуски.
I.2.6. Шум
I.2.6.1. Източници на шума
Един от нарастващите екологични проблеми в населените места е шумът в околната
среда, причинен от автомобилния, от промишлени дейности и от локални източници.
Автомобилен транспорт
Интензивния автомобилен трафик е основния фактор, който влияе върху акустичната
среда на населените места. Автотранспортния шум е в пряка зависимост от интензивността на
движението, скоростта и структурата на транспортния поток, пропускателната способност на
пътните артерии, възрастта на автомобилния парк, вида и качеството на пътната настилка.
През територията на Общината преминават следните пътища:
–
–
–
–
–

Пазарджик – Пещера – Батак – Доспат - път 37 от ІІ клас - северната част от трасето му
в общинската територия до разклона /м. „Превала”/ за курорт „Язовир Батак” е
второкласно, а отсечката от посоченото разклонение до град Доспат е третокласна;
Батак – Ракитово – Велинград - път от ІІ клас;
Батак – Нова махала - път от ІІI клас;
Борово – Фотиново - път от ІV клас;
“Превала”-“Дъното” - път от ІV клас;

Общата дължина на уличната мрежа в населените места на общината възлиза на 37,969
км. От тях около 23 км. представляват улици в общинския център. В гр. Батак с трайни
покрития /паваж и асфалт/ са около 90% от улиците.
Общественият транспорт се осъществява чрез моторни превозни средства, собственост
на ЕТ „Никола Манолев” – гр. Батак. Фирмата извършва автобусни превози на пътници по
следните маршрути:
- Батак – София – 2 пъти седмично;
- Батак – Пловдив – Батак - 2 пъти дневно, Пловдив – Батак –Пловдив - 1 път дневно;
- Батак - Пазарджик – 2 дневно;
- Батак – Велинград – 5 пъти дневно.
Сравнително доброто състояние на пътищата благоприятства акустичната среда в
Общината. Като слабост може да се отчете липсата на обходни пътища, поради което
автомобилният трафик преминава през гр. Батак, както и натовареността на някои от пътните
отсечки с тежкотоварни МПС, транспортиращи дървен материал. Понастоящем вече има
проектна готовност за кандидатстване пред ПРСР за изграждане на обходен път.
Промишлени източници на шум
Съгласно разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) (обн.,
ДВ, бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 2006 г.), РИОСВ – Пазарджик е компетентният орган за
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оценка, управление и контрол на шума, излъчван в околната среда от промишлени инсталации
и съоръжения. През 2006 година в списъка на промишлените източници на шум, подлежащи
на контрол, на територията на община Батак са включени две предприятия. Те не създават
акустичен дискомфорт на жителите, т.к. са разположени в промишлената зона периферията на
гр. Батак.
Локални източници на шум и шум от битов характер.
Важен по значение фактор, който влияе върху акустичната среда на населените места е
шумът излъчван от заведенията за обществено хранене, увеселителните заведения, различни
сервизи и авторемонтни работилници, разположени в непосредствена близост до жилищните
сгради. В Община Батак няма постъпили оплаквания от този тип шум от страна на
населението.
I.2.6.2. Население, подложено на въздействие
Населението подложено на шумово натоварване се определя посредством разработване
на стратегическа карта за шума. Град Батак е най-голямото населено място в общината,която е
с около 7500 жители. Съгласно ЗЗШОС агломерациите с население под 100 000 жители не са
задължени да разработят шумова карта, но могат да го направят при наличие на
необходимост. Към настоящия момент това не се налага, т. к. шума не може да бъде
причислен към основните екологични проблеми на общината.
I.2.7. Зелени площи в населените места
I.2.7.1. Устройство на озеленени територии
Устройството на озеленени и залесени площи се регламентира със Закона за
устройството на територията. В териториите на общините се устройват озеленени площи,
обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните
условия и за организиране на отдиха на населението. Озеленените площи за широко
обществено ползване и площите със специфично предназначение, собственост на държавата и
общините, са публична собственост. Зелените системи и озеленените площи се устройват в
съответствие с одобрените общи и подробни устройствени планове на урбанизираните
територии и подробни устройствени планове за парковете и градините, като се спазват
правилата и нормативите в Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за „Правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони”. Озеленените територии, в
населените места, селищните образувания и извън тях се определят с общите и подробните
устройствени планове. Зелената система включва обществените озеленени площи, в т.ч.
всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове,
гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и разсадници;
Нормативите за площта на обществените озеленени площи за широко и специфично
ползване в градовете в зависимост от тяхната големина са, както следва:
1. за големи градове - 20 кв. м/жител;
2. за средни градове - 18 кв. м/жител;
3. за малки градове - 12 кв. м/жител;
4. за много малки градове - 8 кв. м/жител;
5. за всички села - 4 кв. м/жител.
Площта на терена за гробища за населените места се определя при спазване на
следните нормативи:
1. за големи градове - 2,70 кв. м/жител;
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2. за средни градове - 2,25 кв. м/жител;
3. за малки градове - 2,05 кв. м/жител;
4. за много малки градове - 1,30 кв. м/жител;
5. за много големи села - 1,30 кв. м/жител;
6. за големи села - 1,40 кв. м/жител;
7. за средни села - 2,90 кв. м/жител;
8. за малки села - 4,00 кв. м/жител;
9. за много малки села - 4,00 кв. м/жител.
I.2.7.2. Норматив за площта на зелени площи за широко и специфично ползване
Таблица 9
№
1.
2.
3.

НАСЕЛЕНО МЯСТО
Гр. Батак
с. Нова махала
с. Фотиново

ЖИТЕЛИ

НОРМАТИВ – КВ.М/ЖИТЕЛ
4031 8
2645 4
824 4

Нормативите в община Батак не са осигурени. Съществуващите зелени площи не се
поддържат в добро състояние.
I.2.7.3. Озеленени площи за широко обществено ползване
Основа на зелената система са озеленените площи за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или
общинско значение. Те са: паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове,
лесопаркове. Не са налични данни за наличността, площите и състоянието им на територията
на община Батак.
I.2.7.4. Oзеленени площи със специфично предназначение
Озеленените площи със специфично предназначение са: гробищни паркове,
ботанически градини, дендрариуми, зоопаркове, защитни насаждения.
В община Батак няма ботанически градини и зоопаркове. Няма данни за наличност, площ и
състояние на защитни съоръжения (залесявания). Наличните данни за площите на гробищните
паркове в трите населени места на общината сочат, че те са под нормативите, заложени в
Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за „Правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони”
I.2.7.4. Oзеленени площи за ограничено обществено ползване
Допълващи зелената система са озеленените площи за ограничено обществено ползване в
имотите за жилищни, вилни, обществени, производствени, курортни и спортни сгради и
комплекси. Не са налични данни за наличността, площите и състоянието им на територията на
община Батак.
I.2.7.6. Паметници на градинското и парковото изкуство
Според разпоредбите на Закона за устройството на територията паркове и градини с
историческо значение и с характерно композиционно и естетическо изграждане се
регистрират и се обявяват за паметници на градинското и парковото изкуство, които се
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устройват и опазват при спазване нормативите и на Закона за паметниците на културата и
музеите .
В община Батак няма паметници на градинското и парковото изкуство.
I.2.7.7. Oбщинска наредба за изграждане и опазване на зелената система
Според разпоредбите на Закона за устройството на територията Общинският съвет
приема наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на общината.
Община Батак няма приета наредба за изграждане и опазване на зелената система. През
2007 г. общината е вложила 12 000 лв в озеленяване, но то впоследствие е било унищожено от
вандали и/или нерегламентирана паша на домашни животни, което само по себе си подчертава
необходимостта от спешното приемане на такава наредба.
В процес на разработка е ПУП на четирите курортни зони в курорта “Язовир Батак”, но
са необходими устройствени планове и за зелените зони около всички останали язовири на
територията на общината.
I.2.7.8. Публичен регистър на озеленените площи
Според разпоредбите на Закона за устройството на територията кметът на общината
организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на
дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината.
Достъпът до информацията, вписана в регистъра, се осъществява при условията и по реда на
Закона за достъп до обществена информация.
Община Батак няма публичен регистър на зелените площи, което е сред основните
причини за липсата на данни за видовете зелени площи по-горе. В Приложение VII.5. са
дадени таблици, които следва да се попълнят при бъдещо наличие на данни с оглед
инвентаризация на зелените площи за целите на ОПООС, подготовка на регистър и изготвяне
на Наредба.
Все пак, необходимо е да се има предвид и положителния факт, че териториалното
устройство на населените места в общината е такова, че веднага след жилищните сгради
започват ливади и пасища. Това е предпоставка за по-ниска необходимост от нови озеленени
площи в сравнение с други общини.

I.2.8. Радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения
Естественият радиационен гама-фон е конкретна физична характеристика на околната
среда, характерна за всеки пункт, област, регион. Той се формира главно от космичното
лъчение, естествените радионуклиди, намиращи се в почвообразуващите скали, в атмосферата
и водните басейни.
В резултат от периодичните наблюдения на радиационните параметри в основните
компоненти на околната среда в община Батак е установено, че стойностите на радиационния
гама фон варират в границите от 0.19 µSv/h до 0.20 µSv/h., който е характерния естествен
гама-фон за този регион.
Стойностите на специфичната активност на естествените радионуклиди в почви се
сравняват с фонови величини, определени в резултат от дългогодишни наблюдения и
характеризират почвите в отделните области от страната, незасегнати от стопанска дейност.
За почвите в района на общината са установени следните активности на естествените
радионуклиди:
Уран-238

- от 49.04 до 63 Bq/kg;
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Радий-226
Торий-232
Калий-40
Олово-210

- от 40.29 до 64 Bq/kg;
- от 42.15 до 55 Bq/kg;
- от 531 до 559 Bq/kg;
- от 33 до 87 Bq/kg;

При оценката на получените данни не са констатирани надфонови величини на
специфичната активност на естествените радионуклиди и варират в границите на
характерните стойности за почвите в региона.
Широкият трансграничен ефект от радиоактивното замърсяване по време на ядрената
авария в Чернобил се наблюдава и в нашата страна, като най-засегната е почвата в Южна
България.
Специфичната активност и динамика на техногенния радионуклид Цезий-137, отложен
в почвения слой в резултат от аварията се контролира ежегодно и за необработваемите почви
на територията на общината варира от 60 Bq/kg до 148.79 Bq/kg.
Сравнено с данни от годините, непосредствено след аварията се наблюдава общо
снижаване на специфичната активност на техногенния Цезий-137, което се обяснява с
глобалното му преразпределение при естествените миграционни процеси.
Не са наблюдавани радиационни параметри, различни от естествените, характерни за
посочения район. На територията на общината няма изградени обекти и други антропогенни
източници, явяващи се доказани замърсители, допринасящи за промяна в радиационната
обстановка.
Необходимо е обаче да се извършва редовен контрол върху нивото на високочестотни
радиоизлъчвания от базовите станции на мобилните оператори за съответствие с
препоръчителните стойности на Специфичния Коефициент на Поглъщане SAR (Specific
Absorption Rate) съгласно нормите на Международната комисия за защита от нейонизиращи
лъчения ICNIRP (International Commission of Non-ionizing radiation Protection).
ICNIRP е оторизирана да определя пределно-допустимите стойности на SAR за
високочестотни радиоизлъчвания от мобилни приемно-предавателни устройства и наземни
базови станции. За ЕС, както и за Япония, Бразилия и Нова Зеландия, пределно-допустимата
стойност на SAR е 2 W/kg, усреднено към 10 гр жива тъкан.
Мощността на излъчване на антените на базовите станции е най-висока в порядъка
между 30 и 70 метра в посока фронтално срещу антената, в конус от 65º в хоризонтално
направление и около 7º във вертикално направление. При самите мобилни телефони
стойността на SAR за по-новите модели обикновено не превишава 1.3-1.5 W/kg, което е под
разрешения от ICNIRP лимит. В законодателството на ЕС по отношение на мобилните
комуникации са приложими и следва да се спазват Директивите RE&TTE 99/5/EC, EMC
89/336/EC и LVD 73/23/EEC.

I.2.9. Управленски, икономически и финансови данни и информация
I.2.9.1. Финансов анализ
Финансовото състояние на дадена община е функция на икономическата база,
факторите на средата и качеството на управлението на съответната територия във всички
негови аспекти. За целите на настоящата програма е от съществено значение възможността и
способността на местната власт да генерира финансови ресурси, които да обезпечат
изпълнението на планираните проекти и дейности в областта на опазване на околната среда.
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Известно е, че от 2003 г., когато стартира фискалната децентрализация в страната,
независимостта на общините от държавното субсидиране и трансфери все повече нараства, с
което нарастват и нормативните и оперативни възможности за генериране на собствени
приходи (сбор от данъчни и неданъчни приходи). Отношението на собствените приходи към
държавните трансфери на община Батак рязко нараства от 36% през 2006 г. на 61% през 2007
г. Регистрираното темпо на увеличение, обаче, е все още под средните стойности за страната:
86% през 2006 г. и 114% през 2007 г. Въпреки това, с ръст от 108, 88 лв. собствени приходи на
1 жител по настоящ адрес за 2007 г. и нулев финансов резултат през двете години община
Батак демонстрира капацитет за добро финансово управление.
Друг съществен индикатор за нивото на финансовото състояние на общините и
възможността им за генериране на собствени приходи е интегралната оценка на техния
кредитен потенциал. Кредитният потенциал е и основен критерий за допустимост на
общините до финансово подпомагане от Фонда за органите на местно самоуправление
(ФЛАГ). Детайлна методология за неговото изчисление е публикувана на интернет
страницата на МРРБ. В зависимост от своята интегрална оценка на кредитния потенциал
общините в страната формират три групи. Община Батак попада във втората група общини
(53% от общините попадат в тази група) и се нарежда под номер 96 от 264 с интегрална
оценка за кредитен потенциал 5.14%. Тази оценка показва, че общината разполага с ограничен
свободен паричен ресурс, с който да поеме текущи задължения за обслужване на кредит. В
същото време, интегралната оценка от 5.14% е и показател за добро текущо финансово
състояние и наличен капацитет за генериране на собствени приходи. Въпреки това, община
Батак остава силно зависима от влиянието на външни фактори на средата, като например
глобална финансова криза и намаляване на темповете на икономически растеж в страната.
В подкрепа на анализа дотук, би могла да се илюстрира тенденцията, характерна и за
страната като цяло, делът на неданъчните приходи да е с най-голяма тежест в собствените
приходи. През 2006 г. неданъчните приходи в община Батак формират 79% от собствените
приходи, а през 2007 г. – 80%. Тези данни са сравнително близки до средната стойност за
страната - 73% за 2006 г. и 74% за 2007 г. Въпреки това високият дял на неданъчни приходи
буди известно притеснение относно финансовата стабилност и автономност на общината.
Това се дължи на факта, че част от неданъчните приходи са с твърде променлива и
непредсказуема стойност (тук попадат приходите от продажба на финансови и нефинансови
активи) и често те са временни и нетрайни. Изключение правят таксите, които за 2006 г.
формират 46% от неданъчните приходи на община Батак при средна стойност за страната
43%. През 2007 г. делът на таксите в неданъчните приходи на общината спада двойно до 21%,
докато средната стойност за страната се запазва по-висока – 39%, макар че и при нея се
бележи лек спад. Въпреки спада в общата стойност на събраните собствени приходи от такси
през двете години и спрямо средните за страната, таксата “битови отпадъци” в община Батак
продължава да е с най-голям принос за общите приходи от такси. През 2006 г. такса “битови
отпадъци” формира 46% от приходите от такси, като средната стойност за страната възлиза на
64%. През 2007 г. се забелязва спад от 3% при приходите, генерирани от такса “битови
отпадъци” както за община Батак (43%), така и за страната – средно 61%, макар в абосолютна
стойност да е налице увеличение на тези приходи в общината: 159 000 лв. (2006 г.) и 173 947
лв. (2007 г.). Средният размер на такса “битови отпадъци” за един жител в община Батак през
2006 г. възлиза на 24 лв., а за 2007 г. – 27 лв. Ръстът не произтича от увеличение на размера на
таксата, а от увеличение на абсолютната стойност на приходите от тази такса, което от своя
страна се дължи на преразпределение на икономическите субекти, заплащащи я. Аналогично,
средните стойности за страната са 35 лв. (2006 г.) и 44 лв. (2007 г.)
Както е видно дотук, приходните данни, оказващи влияние върху финансовото
състояние на община Батак се доближават до средните за страната. За залика от това,
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разходната част на бюджета на общината в частта за околна среда се разминава със средните
стойности за страната. Обект на анализ представляват екологичните разходи, които се явяват
сбор от разходите за водоснабдяване и канализация, озеленяване, чистота и други дейности по
опазване на околната среда, съгласно параграфи на Единната бюджетна класификация. За
2006 г. тези разходи възлизат на 5% от всички разходи при 17% средна стойност за страната.
За 2007 г. разходите за околна среда на община Батак като дял от всички разходи намаляват с
1% при среден спад от 3% за страната. Една от възможните причини за ограничените разходи
за околна среда на община Батак е липсата на производства от отраслите на тежката
индустрия, което благоприятства за относително запазване на естествения екологичен фонд в
района.
В заключение би могло още веднъж да се подчертае относително стабилното
финансово състояние на община Батак, което се характеризира с данни, близки до средните за
страната. В дългосрочен план, обаче, общината би могла да загуби своята финансова
автономност и стабилност поради по-изразена зависимост от външни фактори на средата и
ограничен свободен паричен ресурс, с който да поеме текущи задължения за обслужване на
евентуален кредит.
I.2.9.2. Икономически анализ
Както се спомена в предходните раздели в община Батак има три кметства – гр. Батак,
с. Нова махала и с. Фотиново. Общото население на общината за 2007 г. е 6 489 души,
разпределено по неселените места, както следва: гр. Батак – 3 621 жители, с. Нова махала – 2
130 жители, с. Фотиново – 738 жители. Територията на общината заема обща площ от 677.2
кв. км., която се формира от: селскостопански фонд, който заема 9% от общата територия;
горски фонд (83%); водни площи (4%); фонд населени места (1%), фонд транспортна
инфраструктура (1%) и други територии (2%). Отдалечеността на населените места в
общината от по-големи административно-териториални и икономически центрове, както и
планинския релеф, са фактори, които оказват най-голямо влияние върху икономическото
развитие на общината. Съгласно Закона за регионалното развитие община Батак се определя
като изостанал планински и изостанал селски район.
Обработваемите земи на територията на общината обхващат 64% от посочения по-горе
селскостопански фонд. Те се ползват предимно за засяване с картофи или като ливади.
Отглеждат се фуражни култури и дребни плодове /малини и ягоди/. Климатът и почвите
благоприятстват за култивиране на билки.
Планинският характер на общинската територия и изобилието на ливади предлага
добри възможности за развитието на пасищно животновъдство. Отглеждането на животни по
този екологосъобразен начин е традиционно за родопското население. Отглеждат се предимно
крави, овце, кози и домашни птици. Режимът на добро стопанисване на горските ресурси
осигурява оптимален баланс между стопанските интереси и всички останали функции на
горите в района: климаторегулиращи, почвозащитни, водобалансиращи и рекреационни.
Поддържането на този баланс се осъществява с помощта на действащите три броя горски
разсадници, произвеждащи иглолистни и широколистни фиданки. В съответствие с
лесоустройствените проекти средногодишно върху територията на Община Батак се залесяват
около 1900 дка.
Община Батак е една от общините в България с най-много изградени язовири. Техният
общ воден запас е 8 355 000 куб. м. Водните запаси в язовирите не се употребяват за
напояване в територията на Община Батак. Те се използват предимно за добив на
електроенергия, а отработените водни количества се подават за напояване към полетата в
Горнотракийската низина. За питейна вода се използват планински водохващания и
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съоръжения за каптиране на изворна вода. Санитарно-охранителните зони на водоизточниците
за питейно-битови нужди са разположени в местности, в които не се развиват промишлени и
други дейности, създаващи риск от замърсяване.
Промишленото производство е съсредоточено предимно в областта на лесовъдството,
дивечовъдството, дърводобива и дървопреработката. Наличието на множество язовири,
включени в енергийната система на страната, определя другия основен клон от
индустриалното развитие на общината – енергетиката.
Със значително по-бързи темпове през последните няколко години се развива
строителният отрасъл, който намира все по-широко приложение в подобряване на
инфраструктурата на селищата и курортните обекти на територията на общината.
Равнището на безработица за 2006 г. остава сравнително високо (16,9%) спрямо
средната стойност за страната за същия период (8,4%). Делът на населението в
надтрудоспособна възраст спрямо населението в трудоспособна възраст за 2006 г. е
изключително висок – 40%. Заедно с механичния прираст от -36 души за същия период,
планинския релеф и ограниченото промишлено производство са основните индикатори, които
измерват слабия икономически потенциал на общината, който за сметка на това обуслява
района като един от най-екологично съхранените.
Запазеният естествен екологичен фонд в района е основен индикатор за туристическия
потенциал на общината. Туризмът е най-перспективния отрасъл в стопанската структура на
Община Батак. За неговото бъдещо развитие са на лице следните предпоставки:
- отдалеченост от големи промишлени центрове;
- съхранен биофонд и уникални дадености способстващи за развитие на ловния
туризъм и екотуризма;
- наличие на големи водни обекти, позволяващи развитие на водните спортове и
риболов, развитие на алтернативен туризъм.
- богато културно историческо наследство, съхранен бит и култура- предпоставка за
развитие на културния туризъм.
I.2.9.3. Анализ на управлението
В управлението на дейностите по опазване на околната среда участват редица
институции, чиито отговорности и правомощия са разписани в отделни закони, нормативни
актове и правилници в зависимост от вида дейност.
Кметът на община има немалко отговорности по управление на дейностите по опазване
на околната среда. На местно ниво е създадена постоянна комисия “Екология, горско и селско
стопанство” към Общински съвет – Батак, като в общинска администрация са назначени двама
експерти по въпросите на околната среда: главен експерт “Екология, земеделие и гори” и
специалист “Техническо обслужване”.
Община Батак предоставя традиционния обхват от местни услуги, свързани с околната
среда: третиране на отпадъци, ВиК и пречистване на отпадъчните води, озеленяване и чистота
в населените места. Предоставянето им се извършва на базата на наредби, приети от
Общинския съвет. Две търговски фирми изпълняват дейностите на събиране, транспортиране
и обезвреждане на отпадъци на територията на общината.
Управлението на дейностите, свързани с компонентите на околната среда – въздух,
води и почви се извъшва под превантивния, текущ и оперативен контрол на РИОСВ – гр.
Пазарджик.
Водните ресурси на общината, които са публична държавна собственост, попадат в
Източнобеломорския район и тяхното управление се поема от Басейнова дирекция Пловдив и
регионалното й бюро в гр. Пазарджик.
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Управлението на дейностите, свързани с горския фонд се осъществява от Регионално
управление на горите – гр. Пазарджик, което обхваща ДЛ – Батак.
По отношение капацитета на община Батак в управлението на своята дейност факторът,
който оказва съществено значение е членството на общината в Асоциацията на общини от
южен централен район “Хебър”. Асоциацията е изпълнила десетки проекти, които допринасят
за усъвършвенстването на местното самоуправление, развитието на икономическия потенциал
на района и междуобщинското сътрудничество. По програмата “Активни услуги на пазара на
труда” на МТСП община Батак е изградила капацитет за местно икономическо развитие.
Община Батак е една от трите общини от област Пазарджик, която има назначен
обществен посредник, който в известна степен компенсира липсата на неправителствени
организации, регистрирани на територията на общината (има само една такава – Дружество на
инвалидите “Здравец”) и допринася за информираността на гражданите по въпроси от техен
интерес, вкл. такива с екологично значение.

I.2.10. Демографски и социално-икономически данни и информация
I.2.10.1. Демографски фактори
Територия и население
Територия 677310 декара, като най-голям е делът на горскита земи – 554300 дка. ,
следван от земеделските земи – 60705 дка. и водните площи – 29138 дка. Липса на
производства от отраслите на тежката индустрия. В разглежданата територия не съществуват
екологични проблеми, породени от миграцията на замърсители, което се дължи на
географското разположение и топографската характеристика на общината. Хаотично
застрояване без наличие на необходимата инфраструктурна обезпеченост.
Таблица 10
(Дка.)
Батак

Общо Земеделска
територия
общо
677310
69705

Населени
места и други
урбанизирани
Горска
територии
554300
3817

Водни За добив
течения
на
и водни
полезни
площи изкопаеми
29138
17772

За транспорт и
инфраструктура
2578

Таблица 11
Райони за
Неметанови
планиране,
Серни
Азотни
летливи
области и оксиди1,2,3 оксиди органични
общини
съединения
Батак
0,0
0,0
63,3

Метан
19,9

Въглероден Въглероден Двуазотен
оксид
диоксид
оксид
0,0

25,8

0,0

Амоня
к
0,0

Ситуацията е относително устойчива с тенденция за бавно намаляване на населението,
предимно от града, което води до сближаване дяловете на градското и селското население
(емиграция от основния град). Устойчивият дял на селско население и дори лекото му
нарастване като цяло е положителна тенденция, проблематично обаче може да се окаже
осигуряването на основните услуги, свързани с отпадъци, водоснабдяване и канализация.
Населението на община Батак е 6593 души и е разпределено на територията на един град и две
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села. Гъстотата е 9,7 човека/ кв.км, тоест 7,13 пъти по-малка в сравнение със средната за
страната, която е 69, 2 човека/ кв.км.
Липса на публично достъпна статистическа информация на ниво община, например
относно: население на общината по населени места
Миграция и естествен прираст
Общината има отрицателен естествен прираст на населението (-80) и отрицателен
механичен прираст (-36)
Заболеваемост
Липса на целенасочено събирана информация за заболеваемостта (епидемиологични
изследвания).
Възрастова структура
Kоефициента на хората в съотношение над 65 годишна възраст и 0-14 годишна възраст
е 152, 4 % тоест по-висок в сравнение със средния за страната – 128,4 %. Коефициентът на
съотношението 0-14 годишна възраст и 15-64 годишна възраст, а именно хората в
трудоспособна възраст е 18,4%. тоест се доближава до средния за страната, а имено 19,4 %.
Населението в под трудоспособна възраст e 13,81%, 61,41% са в трудоспособна възраст, а
24,76% са в над трудоспособна възраст.
Сезонни посетители в територията
Важна характеристика е рязкото сезонно увеличение на населението с туристи –
увеличаване на натоварването на определени точки и то концентрирано в неголеми територии.
Нужда от схеми за мониторинг на туристическия поток като обем и профил, както и от схеми
за постъпления в общинския бюджет от туристите. Пренатовареност на определени малки
територии с интензивен автомобилен поток като заплаха за биоразнообразието.
Събираемостта на курортната такса е ниска, а събраната такава отива в държавния бюджет,
като същевременно не се събират и такси за паркиране. Съществува потенциален риск от
замърсяване вследствие интензивно рибовъдство (засега заплахата от последното е ниска
поради сложния разрешителен режим). Потенциален проблем е и натоварването от
палаткуващите (посетителите извън инфраструктурата) - увеличаването на органични и
битови отпадъци, рискове от пожари, шум и т.н., както и пречистването на отпадъчните води
от частните вили (наличие или отсъствие на септични ями, вид – отточни/безотточни и др.)
Необходимост от програма за управление на туризма и туристическия поток, замърсяване с
отпадъци, отпадъчни води, рибни ресурси, прилежащи влажни зони, както и мерки за
управление на дървесни отпадъци в програмата за управление на отпадъците.
Таблица 12
Реализирани нощувки
Райони за
планиране,
области и
общини

Средства за
подслон1

Легла

Nights spent

Легладенонощия

Общо

в т.ч. от
чужденци

Пренощували лица
Persons staed
overnigh
Общо

в т.ч.
чужденци

Брой
Number
Батак

6

414

143205

21910

Приходи от нощувки
Revenues from nights
spent
в т.ч.
чужденци

Общо

Лева
BGN
44

6179

21

142835

864
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I.2.10.2. Социално-икономически фактори
Средно-годишен доход на човек от населенето
Липса на публично достъпна статистическа информация на ниво община за средногодишен доход на човек от населението.
Относителен дял на разходите за заплащане на такси за услуги по третиране на
отпадъци и ВИК от средногодишни доходи
Липса на публично достъпна статистическа информация на ниво община. Относно
икономическите изчисления е добре да се разгледат два аспекта: 1) с оглед оптимизиране на
планирането, необходимо е да се знае средният минимален разход на глава от населението за
територията за предоставяне на услугите по управление на отпадъци и водоснабдяване; 2)
разходите като дял от средногодишния доход на човек или домакинства с цел приемливост на
цените на услугите по извозване на отпадъци и водоснабдяване, т.е. максималн допутимото,
което може да се извлече от такси. Ако съществува разминаване, необходимо е съответно да
се търсят допълнителни ресурси. Тази информация може да бъде предоставена най-вече от
общините/ВиК, а такава в момента няма, и ако някъде се предлага, е частична и в различен
вид.
Подоходна диференциация
Липса на публично достъпна статистическа информация на ниво община
Размер на средната работна заплата
Липса на публично достъпна статистическа информация на ниво община за размера на
средната работна заплата
Заетост
Безработицата в община Батак е 16,39 %. Това е 1,79 пъти повече от средната
безработица за страната, която е 9,12 %. Ситуацията допълнително се усложнява от лошото
състояние на базата за средно специално образование – професионалната гимназия в гр. Батак,
която (с изкл. на горското стопанство) не е насочена, като профил на изучаваните
специалности, към конкретните нови нужди от кадри на района – туризъм, биологично
земеделие и др.
В общината земеделието е слабо застъпено, тъй като при наличните природни
дадености този отрасъл е ниско ефективен. Върху обработваемата земя се отглеждат предимно
картофи, фасул и някои фуражни култури. Планинският характер на общинската територия и
изобилието на ливади предлага добри възможности за развитието на пасищно
животновъдство. Отглеждането на животни по този екологосъобразен начин е традиционно за
родопското население. Отглеждат се предимно крави, овце, кози и домашни птици.
Разпространено е събирането на недървесни природни продукти (гъби, плодове, билки), но е
необходимо то да се регулира и същевременно да се създават допълнителни алтернативни
източници на доходи.
Липса на публично достъпна статистическа информация на ниво община за заетост по
отрасли.
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II. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И
ЗАПЛАХИТЕ /SWOT/
Силни страни
 Най-чистия въздух на планетата, според
проучване на НАСА;
 Наличие на разработен проект за обходен
път, с цел извеждане на главен път 37
извън гр. Батак
 Една от най-богатите общини на дни
слънчево греене (>230 дни)
 100% достъп до питейна вода
 100% изградена канализация в населените
места
 Богата на водни ресурси
 Добро екологично състояние на почвите,
липса на значителни замърсявания и на
опасни ерозионни процеси
 Селскостопанският поземлен фонд в
общината е напълно достатъчен за
местното население
 Отличен агро-екологичен потенциал
(органично земеделие и животновъдство)
 Добре съхранена природа и богато
биологично разнообразие
 Наличие на НАТУРА 2000 защитени зони
 Организирано разделно събиране на
отпадъци
 Добра събираемост на такса смет (около
90%)
 Разработени еко-маршрути
 Наличие на големи площи за
продължителен отдих
 Средно професионално училище
 Наличие на ресурси и капацитет за
опазване на биоразнообразието
 Наличие на изготвени проекти за
многофункционално стопанисване на
горите, финансирани от БШГП, Проект
Родопи и др.

Слаби страни























Битово отопление на твърдо гориво
Преминаване на главен път 37 през гр.
Батак
Липса на канализация в курортите;
Липса на организация за почистване на
септичните ями;
Липса на ПСОВ
Множество нерегламентирани вили и
селища;
Оборната вода се зауства в реките
Стари водоизточници с намаляващ
дебит;
Вододайните зони не са защитени;
Множество нерегламентирани сметища
Липса на обособени места за
сметосъбиране в курортите, около
язовирите, в горите и в защитените
територии;
Нередовно или липсващо
сметоизвозване в курортите, около
язовирите, в горите и в защитените
територии (за лесничействата това е
пречка за сертифицирането на горите по
FSC);
Липса на фирми, които да обработват
и/или сортират отпадъците.
Разположените контейнери на ЕкоПак за
разделно събиране на ТБО не се
извозват редовно.
Ниско качество на услугата, получавана
от местното население срещу
заплащането на такса смет.
Малко се работи с подрастващите за
екологичното им образование;
Значителни празноти в проучеността на
биоразнообразието, защитените
територии и защитените зони;
Недостатъчно добро управление на
горския сектор, и значителни пропуски в
базите данни за сектора.
Изоставени земеделски земи (от около
130 хил. дка понастоящем се обработват
едва около 20-30 хил. дка.);
Нерегламентирана паша на домашни
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животни, особено в зелените площи за
обществено ползване
 Превишение на нормите за съдържание
на тежки метали на територията на ДЛС
Беглика.
 Липса на приходи за общината от
туризма (курортните такси)
 Рязко сезонно увеличение на
населението (туристи), като
същевременно липсват схеми за
постъпления в общинския бюджет от
туристите
 Няма изградена инфраструктура за екотуризъм
 Замърсени зелени площи, унищожаване
на зелени площи, за които общината е
инвестирала средства, липса на
инвентаризация и регистър на зелените
площи, липса на Наредба за зелената
система в общината
 Недостатъчен брой детски площадки и
спортни съоръжения
 Няма замервания на нейонизиращите
лъчения и йонизиращата радиация
 Слабо икономическо развитие (липса на
алтернативи)
 Безработица близо 2 пъти по-висока от
средната за страната
 Застаряващо население, обезлюдяващи
населени места
 Слаби познания у населението за
начините на опазване на ОС – важи за
всички компоненти
 Липса на достатъчен контрол за прилагане
на нормативните разпоредби – за всички
компоненти
 Слабости в планирането на управлението
на ООС – липса на инвентаризации и на
мониторинг
 Недостатъчен капацитет и човешки
ресурси
за
управление
на
ОС,
включително за генериране и изпълнение
на проекти
 Лошо състояние на базата за средно
специално образование (професионалната
гимназия) в гр. Батак, която (с изкл. на
горското стопанство) не е насочена като
профил на изучаваните специалности към
конкретните нови нужди от кадри на

38

Възможности
 Финансовия
ресурс
на
секторните
оперативни програми в периода 2007 –
2013 г. и ПРСР.
 Достъп до нови технологии, ноу-хау и
други ресурси;
 Сдружаване с другите общини от регион
Пазарджик във връзка с предстоящото
изграждане на Регионалното депо в гр.
Пазарджик, с цел регионализиране на
управлението на отпадъците съгласно
НПУДО;
 Прилагане на европейските/ национални
политики по опазването на околната среда
на местно ниво
 Националната политика за развитие на
устойчив туризъм

района – туризъм, биологично земеделие
и др.
Заплахи
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Забавяне на икономическия растеж в
следствие на глобалната финансова
криза;
Забавяне
на
процеса
на
децентрализация на управлението в
страната;
Спиране на финансирането по
оперативните програми;
Забавяне
изграждането
на
регионалните
и
националните
системи за мониторинг и управление
на ОС
Забавяне приемането на ОУП
Забавяне
на
разработката,
одобрението и изпълнението на ПУ
на ЗТ
Липса на ПУ на ЗЗ по НАТУРА 2000
поради забавяне на необходимата
нормативна база.
Глобалната промяна на климата
Разрастването на курорта “Язовир
Батак”
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III. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНАТА
Община Батак да бъде икономически просперираща и привлекателна като се запази
чиста и съхранена околна среда. Батак да бъде красива, тиха и зелена община с млади хора.
През следващите години природата да остане за идните поколения такава, каквато е
наследена.
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IV. ЦЕЛИ
IV.1. ГЕНЕРАЛНИ ЦЕЛИ
В резултат на направените проучвания бяха идентифицирани силните и слабите страни
на Община Батак, възможностите и заплахите, които стоят пред нея. След като се постигна
съгласие за визията за околната среда на общината за следвщите години, се определиха и
целите, изпълнението на които ще доведе до постигане на визията.
Генерална стратегическа цел 1
Подобряване на показателите на компонентите на околната среда или запазване на
нивата за тези, които са в норма:
Целта е в периода до 2013 година да се преодолеят най-силно въздействащите
негативни факторите на околната среда в зависимост от степента на тяхното въздействие и
възможността за предприемане на съответни мерки. Община Батак има съхранена природа и
сравнително чист въздух, както и достатъчно водни ресурси. Състоянието на тези компоненти
на околната среда трябва да се съхрани. Значително подобрение е необходимо по отношение
на управлението на отпадъците.
Конкретните цели на Програмата, които трябва да бъдат постигнати в рамките на
нейното изпълнение, са структурирани като конкретизация на всяка от двете главни
стратегически цели.
IV.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
1.1. До 2013 година да се внедри използване на слънчевата енергия като алтернативен
източник на енергия за обществените сгради и за битово отопление
На територията на Община Батак няма големи промишлени източници/емитери на
вредни вещества в АВ, както и интензивен автомобилен транспорт. Основният източник на
емисии на вредни вещества се явява отоплението на битови, административни и стопански
сгради през зимния период на годината, като емисиите които се генерират са фини прахови
частици (свързаните с тях полициклични ароматни въглеводороди), серни оксиди, въглероден
оксид, азотни оксиди и бензен. Други източници на емисии на територията на общината са
транспорта, дървопреработващите предприятия и селскостопанската дейност. Потенциални
зточници, които биха довели до генериране на вредни вещества в АВ са горските пожари,
необоснованото изгаряне на отпадъци (без оползотворяването на генерираната енергия) от
растителен произход от дървопреработващата и селскостопанската дейност, както и
нерегламентираното изхвърляне и запалване на битови отпадъци.
Ето защо, логично е да се предвидят мерки, които до доведат до постепенна подмяна на
този начин за отопление с други източници на енергия – главно слънчева енергия.
1.2. Намаляване на загубите на питейна вода и подобряване на нейното качество
Постигането на тази цел има пряко отношение към качеството на живот в населените
места на общината и предпоставките за развитие на туризма и на други приоритетни отрасли,
залегнали в стратегиите и плановете на общината. Освен това, за постигането на тази цел е
необходимо ангажирането на няколко институции на местно и регионално ниво.
Община Батак попада в Източнобеломорски район и по-точно във водосбора на на река
Марица. Водоснабдяването на населението на общината е от местни водоизточници
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(високопланински водохващания и каптажи). Във всички населени места на общината е
изградена водопроводна мрежа.
1.3. Намаляване на замърсяването на повърхностните и подпочвените води
Трите селища в общината са със 100% изградена канализационна мрежа. В нито едно
от населените места не е изградена пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ).
Изградени са локални съоръжения за пречистване на отпадъчните води от по-големите хотели
и почивни бази в курортните местности.
Една от заплахите за околната среда на общината е от влошаване качеството на
повърхностните и подземните води поради заустване на непречистени отпадъчни води.
1.4. Подобряване качеството на предлаганите услуги от общината за управление на
отпадъците
Постигането на съвременно управление на отпадъците има последици, както върху
качеството на живот и здравето на населението, така и върху общия вид на селищата от
общината, който е предпоставка за развитието на туризма.
Целта е през следващите години да се подобри управлението както на битовите, така и
на промишлените отпадъци и с фокус към подобряване на ситуацията в курортните
комплекси.
1.5. Подобряване управлението на горите, защитените територии и защитените зони
Съхраненото и богато билогично разнообразие е една от силните страни на община
Батак. Управлението на горите, ЗТ и ЗЗ в съответствие с националното и европейското
законодателство ще гарантира неговото опазване и в бъдеще.
Опазването на чистотата в горите, ЗТ и ЗЗ е важно както за опазването на биологичното
разнообразие, така и за осигуряване на благоприятни условия за развитието на устойчивия
туризъм на територията на общината, а също така и за подобряване качеството на живот като
цяло.
1.6. Развитие на агроекологично земеделие (биологично земеделие, отглеждане на местни
породи селскостопански животни)
Постигането на цели, свързан с развитието на биологичното земеделие и отглеждането
на местни породи има дългосрочен характер и сериозни последици за развитието на бизнеса и
съхраняването на почвите и на биологичното разнообразие в дългосрочен план. Опазването и
възстановяването на генетичния фонд е една от задачите за опазване на биоразнообразието,
изискващи много време, но с трайни последици за цялостното опазване на околната среда и
подобряване на качеството на живот за местните общности.
1.7. Развитие на пасищно животновъдство
Тази цел също е свързана с опазването на биологичното разнообразие и опазването на
ландшафта в дългосрочен план. От друга страна, има директен принос за развитието на бизнес
инициативите в общината и с това – принос за цялостното устойчиво развитие на района.
1.8. Поддържане на зелените площи
Постигането на тази цел ще ма принос към изпълнението на визията на Програмата, туй
като ще осигури възможности за рекреация, както на местните хора, така и на посетителите, а
също ще допринесе и за цялостния облик на територията на общината.
Генерална стратегическа цел 2
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Постигане на ефективно управление на околната среда чрез подобряване капацитета на
местните администрации в сферата на управление на околната среда и подобряване на
информираността и капацитета за участие на местните общности
Опазването и подобряването на състоянието на околната среда не е грижа на един
отдел или на една институция. Така, както от състоянието на околната среда зависят в голяма
степен различните сектори на обществения живот – индустрията заради ресурсите, селското
стопанство заради ресурсите и качеството на продукцията, здравето на населението,
качеството на живот като цяло и т.н., така състоянието на компонентите на околната среда
зависи от въздействието на външните фактори, които са пак тези сектори на обществения
живот.
Опазването и възстановяването на компонентите на околната среда зависи от дейността
и активността на всички сектори на обществото – не от едно министерство, а от всички
министерства, не от една институция на местно ниво, а от всички организации и предприятия,
от всеки гражданин.
Ето защо е необходимо интегрираното управление на околната среда – не по отделни
компоненти и не от една институция. Интегрираното управление на околната среда е подход,
който се прилага не само на национално, но и на местно ниво. Настоящата програма е един от
механизмите за прилагане на този подход.
Втората стратегическа цел на програмата е свързана именно с прилагането на този
подход – въвличането и ангажирането на всички сектори и на населението на местните
общности в управлението на околната среда, както и подобряване на капацитета на всички
институции и организации за участие в процеса.

Специфични цели:
2.1.Подобряване осведомеността, компетентността и ангажираността на местното
население към проблемите на:
⇒ замърсяването с битови отпадъци
⇒ опазване на биологичното разнообразие;
⇒ устойчиво ползване на природните ресурси, включително пасища, слънчева
енергия, лечебни растения и др.
Участието на обществеността и всички заинтересовани институции и организации в
процеса на опазване и възстановяване на компонентите на околната среда е ключово условия
за постигане на целите на програмата. От една страна, хората, живеещи в общината и
институциите и организациите са заинтересовани и са ползватели на ресурсите на природата,
но от друга страна, те са основният източник на заплахи за състоянието на околната среда.
Затова тяхната информираност, образованост, разбиране за причините и начините на опазване
и мотивирането им за участие са от изключително значение за постигане на целите на
програмата. Ето защо, предприемането на планирани и целенасочени дейности за осигуряване
на това разбиране и участие е необходимо за самия процес на прилагане на програмата.
Дейностите в тази насока трябва да включат както разпространение на информация,
така и обучение за общинската администрация и нейните партньори и различни форми на
участие на обществеността.
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2.2. Разработване на информационна система и система за мониторинг на
компонентите на околната среда, в това число на биоразнообразието, на
показателите за радиационната обстановка, на лъченията от GSM-станциите
Наличието на информационна и мониторингова система за биологичното разнообразие
и за останалите компоненти на околната среда е елемент на управлението, и по-точно на
капацитета за управление на околната среда. Вземането на информирани решения и следенето
на постигането на целите е ключов елемент на изпълнението на програмата и затова е
необходимо да бъдат предвидени конкретни мерки в тази насока
2.3 Партньорство и обмен на опит с други общини в България и ЕС и с държавните
структури на територията на общината
Прилагането на Общинската програма за опазване на околната среда не може да се
осъществи изолирано, без координация и партньорство с централните и регионалните
институции и съседните общини. Ето защо е необходимо да се предвидят конкретни мерки за
поддържането на тези контакти, както и съгласуването и координирането на действията.
IV.3. ПРИОРИТЕТИ
За определяне на приоритетите на програмата бяха идентифицирани три основни
критерия, които имат пряка връзка с аспектите на устойчивото развитие:
-

Висока степен на застрашеност или риск за компонентите на околната среда. Този
кретерий се прилага, когато има риск, че невземането на мерки може да доведе до
безвъзвратна загуба на определени качества или елементи на природната среда;

-

Висока степен на застаршеност или риск за здравето на населението. Този критерий се
отнася до въздействия върху водата или въздуха, които пряко или косвено в
краткосрочен или дългосрочен план могат да застрашават здравето или живота на
населението от общината;

-

Осигуряване на икономически ползи за местните хора. Този критерий е свързан с
въможността планираните дейности да допринесат за подобряване на икономическото
пложение на месните хора. Като приоритетни ще се избират такива дейности в плана,
които могат да осигурят допълнителни приходи за местната икономика.

Към тези три основни критерия се добавя и четвърти - ресурсна обезпеченост на
дейностите. Когато се планират като приоритетни определеи дейности, необходимо е да се
вземе в предвид и тяхната реаличност. Ако общината няма собствени ресурси и не могат да
бъдат идентифицирани реалистични източници на финансиране, дейностите не могат да
попаднат сред приоритетните. Това се отнася не само за финансовите, но и за човешките и
институционалните ресурси, необходими за изпълнението на определните дейности.
Прилагайки тези критерии, като приоритетни бяха определени целите и дейностите,
свързани с управлението на отпадъците и водните ресурси, следвани от запазването на
биоразнообразието.
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V. ПЛАН ЗА ДЕСТВИЕ
ДЕЙНОСТ

1

ЗАДАЧА

2

ФИНАНСИРАНЕ
НАЧАЛЕН
възможни
ОТГОВОРНИК И КРАЕН
източници/
СРОК
необходими
средства
3
4
5

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА
РЕЗУЛТАТИТЕ
ИНДИКАТОР
6

ЕФЕКТ
7

1. Подобряване на показателите на компонентите на околната среда или запазване на нивата за тези, които са в норма
1.1. Запазване чистотата на въздуха
Анализ на
финансовите
възможности и
нуждите по
отношение на КАВ
и шума
Установяване на
основните
източници на
замърсяване,
масовите им
потоци, и вида на
замърсителите

Избор на мерки по
КАВ на база
“разход-полза”

Община

Средата
на 2009

Общински
бюджет

Извършен и
публикуван анализ

Възможност за
изпълнение на
предвидените
по-надолу мерки

Разполагане на
мобилна станция за
контрол на КАВ

РИОСВ
Пазарджик,
ИАОС,
Община

2009

Държавен бюджет

Разположена и
действаща мобилна
станция за контрол
на КАВ и шумовото
замърсяване

Установени
основните
източници на
замърсяване,
масовите им
потоци, и вида
на
замърсителите

Развитие на
използването на
слънчева енергия
като алтернативен

Изпълнение на
разработен
инвестиционен
проект за

Община

2009 –
2013

Собствени
(70 000 лв)

Брой публични
сгради, снабдени
със слънчеви
колектори

Намалени
емисиите от
отопление с
твърди горива
45

източник за битово
отопление
Aктуализизране на
проекта за
извеждане на
основната пътна
артерия (главен път
37) извън центъра
на гр. Батак чрез
изграждане на вече
проектирания
обходен път
Създаване на
регулаторна рамка
за внедряване на
нови производства
и ограничаване на
замърсяването на
въздуха
Намаляване на
въздушното
замърсяване и
шумовото
натоварване от
МПС в природните
територии
Ограничаване
замърсяването на
атмосферния

публичните сгради

Актуализиране на
проекта,
кандидатстване за
финансиране и
изпълнение

Община

Създаване на
правилник за новите
производства

Община;
Предприятия и
фирми,
развиващи
нови
производства

Строго
регламентиране
употребата на МПС
от типа “off-road” и
мотоциклети в
природните
територии
1.Актуализация на
съществуващата
програма за КАВ –

Община

1.Община

2009 2012

2009 –
2013

2009

2009

ПРСР (4 км, 2
моста, 10 млн.лв)

Брой км изграден
околовръстен път

Намаляване на
емисиите от
превозните
средства в града

2 000 лв

Създаден и приет
общински
правилник

Предотвратяване
замърсяването на
въздуха от нови
производства

2 000 лв

Общински
бюджет

Създаден и приет
общински
правилник

1. изготвена и
предложена за
обсъждане

Сведени до
минимум
въздушно
замърсяване и
шумово
натоварване от
МПС в
природните
територии
1. актуализирана
програма;
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въздух в общината.

програма;

1.2. Намаляване на загубите на питейна вода и подобряване на качеството й
Създаване на
регулаторна рамка
за намаляване на
загубите на питейна
вода и подобряване
на качеството й.
Подобряване
защитата на
санитарноохранителните зони

Финализиране на
проектите във
Фотино и Нова
Махала и Батак,
които се изпълняват
в момента
Допълнителен
контрол за спазване
на наредба 30 на
МОСВ за сечите, 7/9
Прекратяване на
ползването на вода
за питейни нужди от
нерегламентирани
вододайни зони

Община

Община, 4
ДЛС, 1 ДГС

Община

2009

ПРСР, ОПРР,
ОПОС

100% подменена
мрежа

Осигурено
качество и
количество на
питейната вода в
населените места

2009

Общински
бюджет

Предотвратени
нерегламентираните
сечи във
вододайните зони

Предотвратени
заплахите за
намаляване на
водните запаси.

2009

Общински
бюджет

Липса на
нерегламентирани
вододайни зони

Предотвратени
заплахите за
намаляване на
водните запаси.

1.3. Намаляване на замърсяването на повърхностните и подпочвените води
Подобряване
нивото на базова
информация, вкл. и
ресурсно
осигуряване, в част
“Води” на ОПООС

1. Допълване на
анализа в част
“Води” на ОПООС;
2. Използване на
данни от НАСЕМ;
3. Идентификация
на източниците на

Общината чрез 2009
ВиК

Общински
бюджет

Проведени
необходимите
проучвания

Подобрено нивото
на базова
информация в
част “Води” на
ОПООС, което ще
позволи
ефективното
провеждане на
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замърсяване

Подготовка и
изграждане на 4
ПСОВ (по една за
населените места и
за курорта“Язовир
Батак”)

Изпълнение на
готовия проект за 1
ПСОВ в курорта,
със съответната
канализация
Разработване и
реализиране на 3
проекта за ПСОВ в
населените места

Въвеждане на
алтернативни
пречиствателни
технологии

Ликвидация на
нерегламентираното заустване на

Изграждане на
мини-ПСОВ с
биологично стъпало
на яз. Широка
поляна
Разработване на
проекти за
биологично
пречистване на
отпадните води от
курортните зони и
от частните
извънградски имоти
Въвеждане на
организирана
система за

набелязаните подолу мерки

Община

Община

Община

Домакинства

Община, други
ведомства,
ВиК,

2009-2010

2009 2012

ПРСР, ОПРР,
ОПОС

ПРСР, ОПРР,
ОПОС

Изградена и
действаща
пречиствателна
станция

Изградени и
действащи
пречиствателни
станции

Намалено
замърсяването на
повърхностните и
подпочвените
води
Намалено
замърсяването на
повърхностните и
подпочвените
води
Намалено
замърсяването на
повърхностните и
подпочвените
води

ПРСР, ОПРР,
ОПОС

Изградена и
действаща
пречиствателна
станция

2009-2013

ПРСР, ОПРР,
ОПОС

Изградени поне 20
био-пречиствателни
станции в
курортните зони и
частните
извънградски имоти

Намалено
замърсяването на
повърхностните и
подпочвените
води

2009-2013

ПРСР, ОПРР,
ОПОС

Създаден и приет
общински
правилник.

Намалено
замърсяването на
повърхностните и

2009 2011
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отпадни води

изпомпване на
септичните ями и
извозване на водите
до ПСОВ.

ДГС, ДЛС

Липса на
нерегламентираното заустване на
отпадни води.

подпочвените
води

1.4. Подобряване качеството на предлаганите услуги от общината за управление на отпадъците
Осигуряване на
редовно
сметосъбиране и
сметоизвозване
Комплексно
подобряване на
управлението на
ТБО, строителните,
опасните и
производствените
отпадъци

Въвеждане на
система за контрол
на общината върху
фирмите за
сметосъбиране
Анализ на
влиянието на
туристическия
поток върху генерирането на ТБО

Анализ на добрите
практики за
сметосъбиране

Община

2009

Общински
бюджет

Община, НПО

2009-2010

Общински
бюджет
2000 лв.

Община

Споразумение
между общината,
ДЛС, ДГС и съседни
общината и
общини за УДО,
ДЛС и ДГС
вкл.
регионализиране
Организиране на

общината и

Утвърдена сиситема
Подобрено
за контрол и
управление н
проведени
отпадъците
контролни действия

Доклад с препоръки

Подобрено
управление на
отпадъците

Доклад с препоръки

Повишаване на
качеството на
услугата,
получавана от
населението
срещу
заплащането на
такса смет

2009 –
2010

Общински
бюджет/ 2000 лв.

2009 –
2010

Общински
бюджет/ 500 лева

Споразумение

Подобрено
управление на
отпадъците

2009 –

Общински

Количество

Подобрено
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сметосъбирането и
сметоизвозването от
горите, ЗТ,
курортните места и
около язовирите
Изграждане на
система за събиране
на опасни отпадъци

Създаване на
възможности за
разделно събиране в
общинските сгради,
училищата и
предприятията

Мониторинг върху
количествата и вида
на разделно
събраните отпадъци

Намаляване на
обемите на

ДЛС и ДГС

Община

Община,
училища,
компании

Община,
фирма
изпълнител

Закупуване и
поставяне на улични Община
кошчета за боклук
Въвеждане на
Община, НПО,
фамилно
домакинства

2010

2009 –
2011

бюджет

извозена смет от
горите, курортните
места и около
язовирите

Оборудван пункт за
ИСПА – Проект
събиране на опасни
“Регионално депо
отпадъци от
Пазарджик”
населението

2009

Общински
бюджет

Оборудвани
пунктове в
общинските сгради,
училищата и
предприятията

2009 –
2013

Общински
бюджет и
фирмата
изпълнител

Анализи от
мониторинга

2009 2013

Общински
бюджет

Брой поставени
улични кошчета

2009 –
2013

ОПОС, ОПРР,
ПРСР, ПУДООС

Брой обхванати
домакинства

управление на
отпадъците

Създаване на
условия за
разделно
събиране на
опасните
отпадъци
Създаване на
условия за
разделно
събиране на
отпадъците в
общинските
сгради,
училищата и
предприятията
Добра отчетност
и контрол по
отношение на
разделно
събраните
отпадъци
Подобрено
управление н
отпадъците
Намаляване
количествата на
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депонираните
отпадъци

компостиране

Инвентаризация на
нерегламентираните
сметища
Община
Ликвидиране на
(местонахождение,
стари и/или
обем и др.)
нерегламентирани
Затваряне,
сметища
консервация и
Община
рекултивация на
старите депа (3 бр.)
Инвентаризация на
потенциалните
замърсители със
Община
строителни
отпадъци и
отпадъци от
дървопреработката
Подобряване на
Разработване на
контрола върху
програми за
нерегламентираните
управление на
Частни фирми
сметища
отпадъците на
фирмите
Създаване на
система за събиране
и третиране на
отпадъците от
дървопреработката
Закриване на
Актуализация на
Община
нерегламентиранит ОПУДО и закриване
е сметища (селски

депонираните
биоразградими
отпадъци
2009 –
2010

Общински
бюджет,
ПУДООС,
ОПОС/

Брой
идентифицирани
нерегламентирани
сметища

Подобрено
управление н
отпадъците

2009 –
2013

Общински
бюджет, ОПОС,
ОПРР, ПРСР,
ПУДООС/

Брой почистени
сметища

Отстраняване на
замърсяванията

2009

Общински
бюджет.

Брой
идентифицирани
потенциални
замърсители

Отстраняване на
замърсяванията

Брой разработени
програми

Подобрено
управление на
отпадъците

2009 2013

16.07.2009

Корпоративно
финансиране

Общински
бюджет

Закриване
на Изпълнени
сметищата в срок
законовите
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депа) съгласно
Наредба№8/2004
Привеждане на
ОПУДО в пълно
съответствие с
изисква-нията на
чл.16 и 31, ЗУО

на сметищата
Актуализация на
ОПУДО

изисквания
Община

2009

Общински
бюджет

Актуализирана
ОПУДО

Пълно
съответствие на
ОПУДО с изискванията на ЗУО

1.5. Подобряване управлението на горите, защитените територии и защитените зони

Подобряване
управлението на
отпадъците в ЗТ и
ЗЗ

Проучвания и
инвентаризация на
биологичните

Създаване на
обособени места за
изхвърляне на
отпадъци в ЗТ и
организиране на
специализирано
сметоизвозване от
тях
Създаване на
система за контрол
и таксуване на
сметоизхвърлянето
от туристи
Разработване на
туристически и еко
продукти и
маршрути
Инвентаризация на
биоразнообразието в
ЗТ - двата резервата

Общински
бюджет, ОПОС/

Брой обообени
места за отпадъци в
защитените
територии

2009 2013

ОПОС, ОПРР,
ПРСР 50 000 лв

Брой разработени
екотуристически
маршрути

2009 2011

ОПОС/.

общината и
ДЛС и ДГС

2009 2010

общината и
ДЛС и ДГС

2009

общината и
ДЛС и ДГС,
НПО,
читалища
Общината,
ДЛС и ДГС,
съвместно с

Подобрено
управлението на
защитените
територии

Подобрено
управлението на
защиените
територии
Доклад с данни за
Подобрено
флората и фауната – управлението на
брой и обилие на
защитените
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ресурси в горите,
ЗТ и ЗЗ, съгласно
Приложение VII.4
(Pril.1 ; Pril.7)

(Беглика и Дупката)
и всички ЗМ
Инвентаризация на
биоразнообразието в
частите от двете ЗЗ
по НАТУРА 2000
(“Западни Родопи” и
“Родопи –
Западни”),
попадащи на
територията на
общината
Подробна
инвентаризация на
горския фонд състояние, видово
разнообразие,
собственост,
ползване

РИОСВ
Пазарджик

регистрираните
видове

Общината,
ДЛС и ДГС,
съвместно с
РИОСВ
Пазарджик

ОПОС/

Доклад с данни за
флората и фауната –
брой и обилие на
регистрираните
видове

ОПОС/

Подробен доклад с
данни

Общината,
ДЛС и ДГС,
съвместно с
РИОСВ
Пазарджик

2009-2010

2009-2013

Управленско
планиране на ЗТ

Изпълнение на
съществуващите и
разработка на нови
ПУ на ЗТ

Общината,
ДЛС и ДГС,
съвместно с
РИОСВ
Пазарджик

2009 2013

Управленско
планиране на двете
ЗЗ

Участие на
ключовите
заинтересовани
страни от общината

Общината,
ДЛС и ДГС,
съвместно с
РИОСВ

2009 2011

ОПОС/

ОПОС/

Приведени в
изпълнение
съществуващите
Планове за
управление ЗТ, и
разработени нови
ПУ, съгласно ЗЗТ
Приети Планове за
управление на двете
ЗЗ, съгласно ЗБР и
Наредбата за ПУ на

територии

Подобрено
управлението и
опазването на
горския фонд
Създаден
механизъм за
управление на
всички ЗТ на
територията на
общината
Създаден
механизъм за
управление на
двете ЗЗ
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в разработката на
Планове за
управление на двете
ЗЗ

Горска
сертификация и
многофункционално стопанисване на
горите

Управление на
използването на
недървесните
продукти, съгласно
Приложение VII.4
(Pril.1 ; Pril.7)

Сертифициране на
на петте
горскостопански
единици на
територията на
общината (4 ДЛС и
1 ДГС) по стандарта
FSC, в т.ч.
задействане на
изготвените проекти
за
многофункционално
стопанисване на
горите,
финансирани от
БШГП, Проект
Родопи и др.
Проучване на
реалното събиране
на недървесни
продукти – по
видове и количества

Пазарджик,
местни
фермери,
собственици и
ползватели на
земи, малък и
среден бизнес

Общината,
ДЛС и ДГС,
съвместно с
РИОСВ
Пазарджик

общината и
ДЛС и ДГС

ЗЗ

2009 2012

Валидни
сертификати на
ДЛС и ДГС по
стандарта FCS

Създадени
условия за
устойчиво
управление на
горите и
международен
пазар за FSCсертифицираната
дървесина

2009 2010

Доклад с данни за
броя и количествата
на ползваните
недървесни
продукти

Подобрено
управлението на
защитените
територии

Общински
бюджет.
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1.6. Развитие на агроекологично земеделие (биологично земеделие, отглеждане на местни породи селскостопански животни)
Провеждане на
разяснителна
кампания сред
земеделските
производители

Анализ на
възможностите за
земеделските
производители –
потенциални
бенефициенти по ос
2 на ПРСР
Проучване на
подходящите
култури и породи и
разработване на
препоръчителен
списък

Реализиране на
демонстративни
проекти

Преход към
агроекологични
практики

Развитие на
биологично
(органично)
земеделие и
животновъдство

НПО,
Общинска
служба
„Земеделие и
гори”,
арендатори,
кооперации,
фермери
НПО,
Общинска
служба
„Земеделие и
гори”,
арендатори,
кооперации,
фермери
НПО,
Общинска
служба
„Земеделие и
гори”,
арендатори,
кооперации,
фермери
НПО,
арендатори,
кооперации,
фермери,
безработни

Общински
бюджет.

Идентифицирани
възможности

Създаване на
възможности за
агроекологично
земеделие и
животновъдство

2009 2010

Общински
бюджет, ПРСР

Брой
идентифиицрани
подходящи култури
и породи

Създаване на
възможности за
агроекологично
земеделие и
животновъдство

2009-2013

ПРСР, ПУДООС,
корпоративно
финансиране
.............лв.

Брой реализирани
демонстарционни
проекти

Създаване на
възможности за
агроекологично
земеделие и
животновъдство

Брой стопанства,
дка, животни

Създаване на
възможности за
агроекологично
земеделие и
животновъдство,
намаляване на

2009

2009 2013

ПРСР,
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безработицата и
на площта на
пустеещите
земеделски земи
Възстановяване на
Опазване и
отглеждането на
развитие на местния
традиционни
селскостопански
(аборигенни)
генофонд
породи и сортове

фермери

2009 2013

ПРСР,
корпоративно
финансиране

Брой животни от
традиционни
породи; Площ на
насажденията от
традиционни
сортове

2009 2013

ПРСР,
корпоративно
финансиране

Брой и площ на
възстановени и/или
новосъздадени
пасища

Създаване на
възможности за
агроекологично
земеделие и
животновъдство

2009 2010

Общински
бюджет, ОПРР

Брой устройствени/
регулационни
планове

Подобряване на
състоянието на
зелените площи

2009 –
2010

Общински
бюджет

Брой и площ на
зелени площи в
добро съсътояние

Подобряване на
състоянието на
зелените площи

2009 2010

Общински
бюджет

Брой и площ на
зелените площи в
публичния регистър

Подобряване на
състоянието на
зелените площи

Създаване на
възможности за
агроекологично
земеделие и
животновъдство

1.7. Развитие на пасищно животновъдство
Развитие на
пасищно
животновъдство

Възстановяване
деградирали и/или
унищожени
пасищни площи

фермери

1.8. Подобряване на стопанисването и разширяване на зелените площи
Разработване на
устройствени/
регулационни
планове на
застроените зони
около язовирите
Поддържане на
зелените площи в
добро състояние

Разработване на
устройствени/
регулационни
Общината
планове на
застроените зони
около язовирите
Наредба за
изграждане и
Община
опазване на зелената
система
Създаване на
публичен регистър
Община
на зелените площи
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Създаване на нови
зелени площи

Проектиране и
изграждане на
паркове, градини,
озеленени детски и
спортни площадки,
дендрариуми,
ботанически
кътовеу

Община

2009 2013

Общински
бюджет .

Брой и площ на
новите зелени
площи (създадени
след 2008 г.) в
публичния регистър

Подобряване на
общото качество
на средата в
населените места

2. Постигане на ефективно управление на околната среда чрез подобряване капацитета на местните администрации в сферата
на управление на околната среда и подобряване на информираността и капацитета за участие на местните общности
2.1. Подобряване осведомеността, компетентността и ангажираността на местното население към проблемите на околната среда
Намаляване на
замърсяването с
ТБО

Опазване на

Програми за
обучение на
населението
относно разделното
събиране на
отпадъците
Проучване и
представяне на
практики за
намаляване на
генерирането на
отпадъци и
компостиране

Община,
фирма
изпълнител,
НПО

Община, НПО,
читалища

2009

Общински
бюджет, ОПРР,
ПРСР,
спонсорства от
фирми

Проведени
обучения сред
различни
възрастови групи

По-големи
количества
разделно събрани
отпадъци

2009

Общински
бюджет, ОПРР,
ПРСР,
спонсорства от
фирми

Проведени
обучения сред
различни
възрастови групи

По-големи
количества
разделно събрани
отпадъци

Брой проведени
кампании, брошури

Ангажиране на
обществеността

Брой разработени и

Опазване на

Организиране и
провеждане на
кампании за
почистване

Община

2009-2013

Програми за

Община, НПО,

2009

Общински
бюджет, ОПРР,
ПРСР,
спонсорства от
фирми
Общински
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биологичното
разнообразие;

обучение на
населението
относно опазването
на
биоразнообразието(
в т.ч. пасища, гори,
лечебни растения)
Разяснителни
кампании по
отношение на
опазването на
биоразнообразието
сред туристите (в
т.ч. пасища, гори,
лечебни растения)
Разяснителни
дейности за
енергийна
Устойчиво ползване ефективност и нови
енергийни
на природните
енергийни ресурси, източници, в т.ч.
слънчеви колектори,
(възобновима
еко-пелети, екоенергия,
брикети, биогаз,
алтернативни
течни биогорива,
горива).
вятърна енергия,
земно-свързани
термопомпени
системи, и др.

читалища

Община, НПО,
читалища

НПО,
читалища

бюджет, ОПРР,
ПРСР,
спонсорства от
фирми

приложени
програми

2009-2013

Общински
бюджет, ОПРР,
ПРСР,
спонсорства от
фирми

Брой проведени
кампании, брошури

2009-2013

Общински
бюджет, ОПРР,
ПРСР,
спонсорства от
фирми

Брой проведени
кампании, брошури

биологичнототраз
нообразието

2.2. Разработване на информационна система и система за мониторинг на компонентите на околната среда
Наблюдение на

Издаване на
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състоянието на
компонентите на
околната среда

Наблюдение на
състоянието на
компонентите на
околната среда

годишен общински
бюлетин с данни от
РИОСВ Пазарджик
за състоянието на
въздуха, водите,
почвите и
управлението на
отпадъците
Прилагане на
Националната
система за
мониторинг на
биоразнообразието,
администрирана от
ИАОС, в
сътрудничество с
ДЛС, ДГС и РИОСВ
Пазарджик
Регулярно
замерване на
показателите на
йонизираща
радиация и
нейонизиращи
лъчения,
включително от
базовите станции на
мобилните
оператори, в
сътрудничество с
ЕНСРК към ИАОС
Регулярни
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замервания в повече
пунктове на
съдържанието на
тежки метали в
почвите на
земеделските земи и
на петте
горскостопански
единици на
територията на
общината (4 ДЛС и
1 ДГС)
Редовно замерване
на показателите на
йонизираща
радиация и
нейонизиращи
лъчения,
включително от
базовите станции на
мобилните
оператори, в
сътрудничество с
ЕНСРК към ИАОС
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОГРАМАТА
Програмата за опазване на околната среда на Община Батак има
продължителност пет години.
Началото на реализацията на програмата е април 2009 г., а краят е до
декември 2013 г.
Програмата за опазване на околната среда в Община Батак има отворен
характер. Тя може да бъде допълвана и актуализирана, когато това е
необходимо.
Програмата за опазване на околната среда на Община Батак е
съгласувана с РИОСВ Пазарджик относно необходимостта от подлагането и на
екологична оценка. Тя е приета с Решение №256/26.03.2009г., взето с Протокол
№18 на Общински съвет - Батак.
За изпълнението на Програмата се сформира комисия, чиято основна
функция е да отговаря за организацията и мониторинг на изпълнението на
ОПООС. Членовете на комисията са предствители на заинтересованите страни
(в това число представители на общинското водоснабдително предприятие,
ДЛС, ДГС и РИОСВ Пазарджик) като броят на членовете и начина на
назначаване и оттегляне на членство ще бъдат отразени във вътрешния
правилник на комисията.
Комисията заседава минимум три пъти – в началото на годината за
определянето на годишния план за действие, в средата на годината за междинен
отчет на изпълнението и в края на годината за финален годишен отчет.
Кметът на Община Батак ежегодно внася в общинския съвет отчет за
изпълнението на Програма за околна среда, а при необходимост и предложения
за нейното допълване и актуализиране.
Отчетите за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда
се представят за информация в РИОСВ.
Ежегодно се информира обществеността за изпълнението на Програмата.
По предложение на Кмета на Общината ежегодно с приемането на
общинския бюджет се определят средствата за изпълнение на приоритетните
екологични проекти и дейности, включени в Общинската програма за околна
среда.
Координатор по изпълнението на Програмата ще бъде еколога на
Общината.
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VII. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА
Приложение VII.1. Списък на обектите в община Батак, използващи
твърдо гориво, и определени разходи на гориво за един отоплителен сезон
1. Препоръчано гориво: Суха дървесина (дърва за огрев):
• Калоричен ефект
MJ/kg;
• Max съдържание на влага (вода)
• Препоръчителен диаметър
mm;
• Max дължина на цепениците

15÷17
12÷20 %;
80÷150
700 mm;

A. Обект: ОДЗ „Катя Ванчева” гр. Батак
Монтиран котел пиролизен, тип „Атмос” DC100 – 1 брой;
Монтирана мащност – 99 kW;
• Max разход на гориво
• Разход за отоплителен сезон

26 kg/h;
100 m3

B. Обект: ЦДГ „3 март” гр. Батак
Монтиран котел пиролизен, тип „Атмос” DC80 – 2 броя
Монтирана мащност – 140 kW;
• Max разход на гориво
• Разход за отоплителен сезон

36 kg/h;
140 m3

C. Обект: кметство гр. Батак, Исторически музей, фондохранилище
Монтиран котел пиролизен, тип „Fuego 150 R Step”– 3 броя
Монтирана мащност – 426 kW;
• Max разход на гориво
115 kg/h;
• Разход за отоплителен сезон
430 m3
D. Обект: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ЦДГ „Тодор Чолаков” с.
Нова махала
Монтиран котел пиролизен, тип „Fuego 150 R Step”– 3 броя
Монтирана мащност – 426 kW;
• Max разход на гориво
115 kg/h;
• Разход за отоплителен сезон
430 m3
E. Обект: кметство с. Нова махала
Монтиран котел пиролизен, тип „Атмос” DC18 S” – 1 брой
Монтирана мащност – 20 kW;
• Max разход на гориво
• Разход за отоплителен сезон

3,8 kg/h;
20 m3

F. Обект: ОУ „Климент охридски” и ЦДГ „Катя Ванчева” с. Фотиново
Монтиран котел пиролизен, тип „Атмос” DC100 – 2 броя;
Монтирана мащност – 198 kW;
• Max разход на гориво
52 kg/h;
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•

Разход за отоплителен сезон

200 m3

G. Обект: кметство с. Фотиново
Монтиран котел пиролизен, тип „Атмос” DC 70 – 1 брой;
Монтирана мащност – 70 kW;
• Max разход на гориво
18 kg/h;
• Разход за отоплителен сезон
70 m3
Общ разход часов за всички обекти с монтирани пиролизни котли – 366
kg/h;
Общ годишен разход на дърва – 1390 m3
2. Алтернативно гориво: Екобрикети:
• Калоричен ефект
MJ/kg;
• Max съдържание на влага (вода)
• Калоричност (долна)
MJ/kg;
• Сяра в брикетите
• Остатък (пепел)

15÷17
до 7 %;
19,50
0,065 %;
1,5 %

А. Обект: ОДЗ „Катя Ванчева” гр. Батак
Монтиран котел пиролизен, тип „Атмос” DC100 – 1 брой;
Монтирана мащност – 99 kW;
• Max разход на гориво
• Разход за отоплителен сезон

18,3 kg/h;
40 тона

B. Обект: ЦДГ „3 март” гр. Батак
Монтиран котел пиролизен, тип „Атмос” DC80 – 2 броя
Монтирана мащност – 140 kW;
• Max разход на гориво
• Разход за отоплителен сезон

25,8 kg/h;
49 тона

C. Обект: кметство гр. Батак, Исторически музей, фондохранилище
Монтиран котел пиролизен, тип „Fuego 150 R Step”– 3 броя
Монтирана мащност – 426 kW;
• Max разход на гориво
78,6 kg/h;
• Разход за отоплителен сезон
150 тона
D. Обект: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ЦДГ „Тодор Чолаков” с.
Нова махала
Монтиран котел пиролизен, тип „Fuego 150 R Step”– 3 броя
Монтирана мащност – 426 kW;
• Max разход на гориво
78,6 kg/h;
• Разход за отоплителен сезон
150 тона
E. Обект: кметство с. Нова махала
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Монтиран котел пиролизен, тип „Атмос” DC18 S” – 1 брой
Монтирана мащност – 20 kW;
• Max разход на гориво
• Разход за отоплителен сезон

3,7 kg/h;
7 тона

F. Обект: ОУ „Климент охридски” и ЦДГ „Катя Ванчева” с. Фотиново
Монтиран котел пиролизен, тип „Атмос” DC100 – 2 броя;
Монтирана мащност – 198 kW;
• Max разход на гориво
36,7 kg/h;
• Разход за отоплителен сезон
70 тона
G. Обект: кметство с. Фотиново
Монтиран котел пиролизен, тип „Атмос” DC 70 – 1 брой;
Монтирана мащност – 70 kW;
• Max разход на гориво
• Разход за отоплителен сезон

12,9 kg/h;
25 тона

Общ годишен разход на екобрикети – 490 тона

Разчетът за горивата е направен на база отоплителен сезон 190 дни и 10
часа дневна експлоатация.

Сравнение между горивните показатели на еко-брикетите и дървата за
огрев
Сравнителни Калоричност
показатели

Еко-брикети

Пепел

18.2–28.5 mj/kg 0.05–
0.06%

Дърва за огрев 10-12 mj/kg

~35%

Влажност Отделена Топлоизполсяра
зване

5–8%

0.02%

93.6 – 98.3%

15-20%

~6%

45-50%
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Приложение VII.2. Протоколи от физико-химични анализи на питейна
вода на територията на община Батак
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Приложение VII.3. Информация за разпределението на
дървопроизводителната площ по почвен тип,подтип, вид и дълбочина на
почвите на територията на ДЛС ”Борово”, в хектари
№

Почвен тип,
подтип и вид

Твърде
плитка
/до15см/

Плитка
/1630см/

1

Канелени
горски
излужени
Кафяви горски
светли
Кафяви горски
преходни
Кафяви горски
тъмни
Планинскогорскитъмноцветни
Всичко
%

-

2
3
4
5

Дълбока
/61120см/

92,1

Средно
дълбока
/ 31-60
см/
-

-

207,7

-

Общо

%

-

Много
дълбока
/над
120см/
-

92,1

0,6

1,3

-

-

209,0

1,4

-

9505,6

125,6

-

9631,2

65,8

-

-

-

2315,8

3,0

2318,8

15,8

-

-

1729,7

625,9

-

2405,6

16,4

-

299,8
2,0

11236,6
76,7

3117,3
21,3

3,0
-

14656,7
100,0

100,0

Канелени горски излужени-глинесто-песъчливи,със слабо кисела реакция / рН 6,40 и 6,50 /, бедни на хумус /1,64 и 1,73% за А-хоризонт/ и средно богати и богати на
азот / 0,172 и 0,304% за А-хоризонт/. Добре се развиват зимен дъб,космат дъб,келяв
габър и др.
Кафяви горски светли- глинесто-песъчливи, реакцията им е от много силно
кисела до слабо кисела // рН- от 4,82 до 6,10 /,бедни на хумус / от 1,34 до 1,82 %/ и
бедни и средно богати на азот / 0,072 до 0,186 % за А-хоризонт /.Подходящи за
горун,бук,ела и смърч.
Кафяви горски преходни-глинесто-песъчливи, с много силно кисела до средно
кисела реакция / рН –от 4,15 до 5,35/ , средно богати на хумус / 2,21 до 3,98% /и бедни
до богати на азот / от 0,056 до 0,372 %/.Добре се развиват бял бор, смърч, ела,
бук,трепетлика и др.
Кафяви горски тъмни-средно богати до богати глинесто-песъчливи почви,с много
кисела до средно кисела реакция / рН от 3,78 до 5,45 /,богати до средно богати на хумус
/ от 2,43 до 8,05 %/ и средно богати и богати на азот / от 0,145 до 0,714 % /.Формирани
са под насаждения и култури от бук, ела и смърч.
Планинско-горски тъмноцветни-глинесто-песъчливи ,с много силно кисела до
средно кисела реакция на средата / рН от 4,08 до 5,40 за А-хоризонт /, средно богати и
богати на хумус / от 2,78 до 10,12 % за А-хоризонт/ и средно богати до богати на азот /
от 0,154
До 0,510 % за А-хоризонт/. Подходящи за отглеждане на смърч,бял бор и отчасти
култури от бяла мура.
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Клас на действителен риск от площна водна
ерозия
Нас.места, води и земи с н.в. над 1200 m
Много слаб действителен риск
Слаб действителен риск
Слаб до умерен действителен риск
Умерен действителен риск
Сума:
Общо почвени загуби (t)

Степен на
действителна
ерозия
(индекс)
0
1
2
3
4

Площ (ha)
60686
4695
1213
685
480
67759

Общо
(t/ha y)
действителна
ерозия

0
5
109
138
238
490

13915
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Приложение VII.4. Списък на приложенията, налични в електронен вид (на
CD-ROM) към Глава I.2.5. Защитени територии и биоразнообразие:
Приложение 1 (Pril_1/WinRAR): Eлектронни таблици за Разпределение запаса
по дървесни видове и класове на възраст в метри кубични и Разпределение на
залесената площ по дървесни видове и класове на възраст в хектари,
информация за ДЛС-Беглика, ЛУП 1998 г. (ревизионен период 1987-1997 г.), и
информация за ДЛС-Борово, ЛУП 1998 г. (ревизионен период 1986-1997 г.).
Приложение 2 (Pril_2/WinRAR): Списък с видовете животни и растения,
предмет на опазване в защитените зони Западни Родопи, код BG0002063 и
Родопи - Западни, код BG0001030 и списък на едри бозайници с техния
природозащитен статус.
Приложение 3 (Pril_3/WinRAR): Извадка от Закона за биологичното
разнообразие и Приложения № 3, № 4 и № 5 към него, както и Приложение № 1
към Закона за лова и опазване на дивеча.
Приложение 4 (Pril_4/WinRAR): Списък на лечебните растения, изброени в
приложението към чл. 1, ал. 2 от Закона за лечебните растения.
Приложение 5 (Pril_5/WinRAR): Кратка информация за всяка защитена
територия, попадаща на територията на община Батак.
Приложение 6 (Pril_6/WinRAR): Карти на защитените зони, попадащи на
територията на община Батак; предмет и цели на опазване; и стандартен Натура
2000 формуляр за зоните.
Приложение 7 (Pril_7/Word): Разширен доклад “Община Батак – Защитени
територии и биоразнообразие: Състояние и конкретни препоръки за целите на
ОПООС 2009-2013”
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Приложение VII.5. Зелени площи на територията на община Батак –
таблици за попълване на данни
I.2.7.3. Озеленени площи за широко обществено ползване
ПАРКОВЕ
УЛИЧНО
ИЗВЪНСЕЛИЩНИ
ЛЕСОПАРКОВЕ
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
ГРАДИНИ
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
ПАРКОВЕ
Налични площи
Налични площи
Налични площи
Налични площи
– кв. м.
– кв. м.
– кв. м.
– кв. м.
Батак
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Нова махала
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Фотиново
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Състояние:
Поддържано
Поддържано
Поддържано
Поддържано
Неподдържано
Неподдържано
Неподдържано
Неподдържано
Преобладаващи
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
видове растителност:
I.2.7.4. Oзеленени площи със специфично предназначение
ГРОБИЩНИ
БОТАНИЧЕСКИ
ЗООПАРКОВЕ
ЗАЩИТНИ
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
ПАРКОВЕ
ГРАДИНИ
НАСАЖДЕНИЯ
Налични площи
Налични площи
Налични площи
Налични площи
– кв. м.
– кв. м.
– кв. м.
– кв. м.
Батак
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Нова махала
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Фотиново
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Състояние:
Поддържано
Поддържано
Поддържано
Поддържано
Неподдържано
Неподдържано
Неподдържано
Неподдържано
Преобладаващи
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
видове растителност:
I.2.7.5. Oзеленени площи за ограничено обществено ползване
ЖИЛИЩНИ
ВИЛНИ ЗОНИ
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
ЗОНИ

Батак
Нова махала
Фотиново
ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА
Състояние:
Преобладаващи
видове растителност:

ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ЗОНИ

Налични площи
Налични площи
Налични площи
– кв. м.
– кв. м.
– кв. м.
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Поддържано
Поддържано
Поддържано
Неподдържано
Неподдържано
Неподдържано
Няма данни
Няма данни
Няма данни
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КУРОРТНИ И
СПОРТНИ
КОМПЛЕКСИ
Налични площи
– кв. м.
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Поддържано
Неподдържано
Няма данни

Приложение VII.6. – Списък на представителите на заинтересованите страни,
участвали при съставянето на програмата

Приложение VII.7. – Писмени становища на заинтересованите страни

Приложение VII.8. – Протокол от обществено представяне

Приложение VII.9. – Общинска програма за управление на отпадъците

Приложение VII.10. – Експертен екип, работил по съставянето на програмата
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