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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Екологичната част на Общ устройствен план на община Антон е изготвена в 

изпълнение на изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО).  

Екологичната част е изготвена от независими експерти, на които е възложено 

разработването  й, както и в съответствие с нормативните изисквания за извършване на 

екологична оценка в Закона за опазване на околната среда и Наредбата за ЕО.  

Предвид разпоредбите на чл. 86, ал. 7 от ЗООС, екологичната оценка не е разработена 

като самостоятелен доклад, а представлява част от ОУП, тъй като такава оценка се 

изисква от специален закон, а именно по реда на  чл. 125, ал.7 от Закона за устройство 

на територията. 

Съгласно изисквания на цитираните по – горе нормативни документи:  

• Екологичната част на плана е оформена като документ, който включва съдържателна 

част по чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда; списък на експертите и 

ръководителя на екипа, изготвили екологичната част на плана; декларации на всеки от 

експертите (по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО); справка за проведени консултации и 

изразените при консултациите мнения, предложения, както начина на отразяването им; 

приложения;  

• Като приложение към екологичната част на плана е изготвено нетехническо резюме, в 

обем не по-малък от 10 на сто от обема на екологичната част на плана. Резюмето 

съдържа необходимите нагледни материали – карти, снимки, схеми. 
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І.Същност и цели на на общия устройствен план и връзка с други планове и 

програми. 

І.1. Същност и цели на ОУП  

 

Общият устройствен план е основа за цялостното устройство на територията на община 

Антон. С предвижданията на общия устройствен план, се определят: 

 общата структура и преобладаващото предназначение на териториите в неговия 

обхват, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването 

на околната среда, както и обектите на културно-историческото наследство;  

 общата структура на територията и преобладаващото предназначение на 

съставните и структурните части: 

- местоположението и границите на територията за населеното место;  

- земеделските територии;  

- горските територии; 

- териториите за природозащита;  

- териториите за културно-историческа защита;  

- нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго 

или със смесено предназначение; 

С общия устройствен план ще се определи и 

 общият режим на устройство на всяка една от устройствените зони със 

съответните правила и норми; 

 разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 

територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с 

инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; 

 териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и 

режимът на тяхното устройство; 

 териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и 

необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита; 

 териториите за активно прилагане на ландшафтно- устройствени мероприятия и 

естетическо оформяне. 

Имайки предвид принципите на устойчивото развитие, постигането на основната цел се 

предопределя от изпълнението на следните цели: 

1. Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на 

стратегическите документи по Закона за регионалното развитие (ЗРР), а именно: 

 Националната стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012 – 2022 г.;  

 Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране 2014 - 2020г.;  
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 Областна стратегии за развитие на Софийска област 2005 - 2015 г.;  

 Общински план за развитие на община Антон.  

 Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУП, които да бъдат 

включени в ежегодните програми за прилагане на Общински план за развитие. 

 Създаване условия за социално-икономическото развитие, чрез стимулиране на 

публично-частното партньорство;  

 Осигуряване на условия за опазване околната среда и обектите на културно-

историческото наследство. 

 Развиване на основните функционални системи - “Обитаване”, 

“Труд”,“Обслужване”, “Отдих”; 

 Създаване на ОУП като инструмент за ползване на финансовите ресурси на 

оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. 

 

2. Съобразяване на предвижданията на ОУП с документи за стратегическото 

планиране на пространственото развитие, като:  

 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.; 

Тя представлява средносрочен стратегически документ, който дава насоките за 

устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и 

създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на 

секторните политики. Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 

2012 – 2022 г. тя е основен документ в най-новото ни законодателство и 

дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво 

пространствено, икономическо и социално развитие. 

 Националната стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012 – 2022 г.;  

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 

г. е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната 

политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на 

страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните 

различия/неравенства  в контекста на общоевропейската политика за сближаване 

и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. НСРР определя 

дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която 

има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните 

политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. 

 Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране 2014-2020г;  

Регионалният план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за периода 2014-

2020 г. е от второ поколение. Той се създава по време, когато още действа 

актуализираният вариант на РПР до 2013 г. и същевременно се оформя 

стратегическата рамка за новия планов период (2014-2020 г.) Заемайки второто 

йерархично ниво в регионалното планиране под Националната стратегия за 

регионално развитие на Република България 2012-2022 г., настоящият РПР 

следва хронологичния ред за определяне на „....средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на 
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територията на съответния район в съответствие с предвижданията на НСРР и 

другите структуроопределящи политики”. Така РПР поема и функциите на 

стратегическа рамка за низходящите нива в йерархията на регионалното 

планиране – областни стратегии и общински планове за развитие. 

 Общински план за развитие на община Антон 

Планът за развитие на община Антон съгласно Закона за регионално развитие е 

основният документ, определящ стратегическите цели и приоритети на 

общинската политика. Планът представлява отправна точка за насочване на 

усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в 

общината за постигане на целите на това развитие и по този начин да превърне 

стратегическото планиране в основен действащ инструмент на общината. Той 

съчетава интересите и координира усилията на заинтересованите страни –- 

граждани, местни власти, политически сили, институции, професионални среди, 

социални групи и млади хора. Общинският план за развитие е средносрочен 

планов документ, отговарящ на европейските изисквания в планирането на 

местното самоуправление.  

С плана се разработва концепция в териториален аспект за развитие на 

инвестиционни клъстери в дадено сектороно развитие, като инвестициите в една 

сфера да доведат до инвестиции и влияние върху друга сфера. 

Ключовите промени в стратегическата рамка за новия планов период са 

заложени в Стратегия „Европа 2020” и „Териториален дневен ред на ЕС - 2020”, 

както и в националните им интерпретации - Националната програма за развитие 

„България 2020” и Националната програма за реформи 2012-2015 г. 

 

І.2 Връзка с други планове и програми.  

Основните цели, които следва да се постигнат са приоритетите и на Европейския съюз, 

дефинирани в Стратегия „Европа 2020” 

Общият устройствен план на община Антон е стратегически инструмент, чрез който 

целите и приоритетите, зададени на Европейско и национално ниво за програмния 

период ще бъдат пренесени в обхвата на общината. При разработването му са взети 

предвид и връзките му с други планове, програми и проекти, определящи развитието на 

района за планиране с отчитане на териториалните единици на общината. Цели се 

прилагането на интегриран подход на планиране, което ще позволи да се обвържат 

прилаганите мерки с целите и приоритетите на плана. 
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ІІ. Аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без 

прилагането на програмата  

ІІ.1 Текущо състояние на околната среда  

Направен е анализ на текущото състояние на околната среда по компоненти и фактори 

на околната среда, съответстващо на териториалния обхват на плана.  

 

ІІ.1.1 Атмосферен въздух и климат. 

ІІ.1.1.1 Климатична характеристика  

В частта са описани климатичните характеристики, които играят най-съществена роля 

за формирането на природния потенциал. 

Климатична характеристика 

Сложната морфология на релефа и голямата разлика в надморската височина 

предопределят на територията на общината да се наблюдават два вида климат – 

умереноконтинентален и планински. Умереноконтинентална климатична област, с 

подобласт - Ихтиманска и същинска Средна гора, е характерна за териториите под 

1000м н.в. Голямо влияние върху климата оказва надлъжното разположение на 

Златишко-Пирдопската котловина и оградеността й от верижно простиращите се 

орографски бариери – Стара планина и Средногорието. Средна гора възпрепятства 

проникването на Средиземноморското климатично влияние. Континенталният 

характер, от друга страна, се смекчава от Стара планина, която служи като преграда за 

северните ветрове. 

Климатът в общината се характеризира с дъждовна пролет, прохладно лято, слънчева 

есен, сравнително мека зима, голяма годишна амплитуда на температурата на въздуха 

от 21°С. Средната годишна температура на въздуха е 9,3°С, а абсолютната минимална 

температура е -28,4°С. Радиационният баланс е 1001-1250 MJ/m²/год. 

Особеностите на релефа оказват съществено влияние върху трансформацията на 

различните въздушни маси, което пряко се отразява върху количествените и 

качествените показатели на климатичните елементи. Режимът на валежите в по-

голямата част от територията на община Антон може да се определи като благоприятен 

– средногодишните валежи са 615 mm, с летен валежен максимум (220 mm; юни –       

88 mm) и зимен валежен минимум (104 mm; януари – 31 mm). 

Средната стойност на относителната влажност е 68 %. Честотата на валежите от град 

през май-август е 3-4 пъти.  

На територията на общината преобладават западните и северозападните ветрове. Като 

територията се отличава със среден на брой дни тихо време през годината - 25-40%. 

Микроклиматичните условия са подходящи за развитие на отдиха и обитаването.  

Слънчева радиация 

Община Антон се характеризира с годишна продължителност на слънчево греене в 

рамките на приблизително 2000 часа. Продължителността на слънчево греене на 
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въздуха над 10°С е в интервала 1550÷1600 h. Относителната продължителност на 

слънчевото греене е 44% годишно. 

 

Фигура 1. Годишна динамика на продължителност на слънчевото греене в часове 

Сумарната годишна слънчева радиация при средни условия на облачност е 3 640 

cal/cm². 

Облачност  

Като компонент на климата облачността оказва пряко влияние върху количеството и 

качеството на получената от земната повърхност радиация.  

Облачността е по-значителна през зимата. През 40-50% от дните на сезона времето е 

мрачно – обща облачност 8-10 бала. През пролетта случаите на мрачни дни спадат до 

30% от общия брой на дните в сезона. В 18-20% от дните през есента времето е ясно, а 

през септември и октомври само в 20% от дните времето е мрачно. 

 

Фигура 2. Средна месечна обща облачност по месеци в балове 
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Най-облачно е през студения зимен период, а именно 6.5 бала за месеците ноември, 

декември и януари. През пролетта и ранното лято облачността е все още значителна – 

6.0 и 6.5 бала. През лятото облачността рязко намалява и през месец юли тя е 4.0-4.5 

бала, а през август спада и до 3.5 бала. 

Температура 

Златишко-Пирдопската котловина, в сравнение с останалите Подбалкански котловини, 

се отличава с най-ниска средна многогодишна температура от 9,3 – 9,4°С. Годишната 

температурна амплитуда е 21°С. Броят на дните с температура над 10°С е 178, а над 

15°С – 116.  

За зимата са характерни отрицателни температури. Средните януарски температури са 

около -1.5°C. В по-дълбоко изрязаните понижения след продължително задържане на 

антициклонално време в условията на радиационно изстиване минималните 

температури могат да спаднат под -19°С. 

Пролетта е относително хладна със средна дата на устойчиво преминаване на 

температурата над 5°С около 15 март.  

Съобразно надморската височина и близостта на планините, лятото тук е относително 

прохладно със средна месечна температура през централния летен месец юли около 

19.8°С.  

Есента е топла със средна септемврийска температура 17°С.  

 

Фигура 3. Средна месечна температура на въздуха по месеци 

 

През студеното полугодие в котловината се създават добри условия за формиране на 

температурни инверсии, които са относително стабилни, а през лятото стабилността им 

е най-малка. 

Валежи  

Община Антон се характеризира с относително малката годишна валежна сума – 615 

mm. Средногодишният брой на дните с валеж в котловината възлиза на 120, а 
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засушаванията с продължителност над 10 дни са 4-5 пъти годишно. Годишният ход на 

валежите има изразен континентален характер - с максимум през май и юни и минимум 

през февруари.  

 

Фигура 4. Средната месечна сума на валежите, мм 

 

Зимата започва в края на ноември и продължава до средата на март. През този сезон 

най-често откъм североизток нахлуват студени въздушни маси, които предизвикват 

силни застудявания и снеговалежи. 

Образуването на снежна покривка е с продължителност 100 дни (за станция Пирдоп). 

През януари тя е със средната дебелина 9,8 см и най-голям брой на дните със 

снегозадържане – 16. Най-малък е броят на дните със снегозадържане през месец март 

– 2 дни. Максимална месечна височина на снежната покривка е възможна през 

февруари – 70 см. 

Пролетта обикновено започва през втората половина на март и продължава до средата 

на юни. През този сезон преобладава нахлуването на влажни въздушни маси от запад. 

Понякога настъпват засушавания, дължащи се на нахлуването на сухи субтропични 

въздушни маси от юг. 

Лятото започва от втората половина на юни и продължава да края на септември. За този 

сезон е характерно развитието на кълбеста облачност и падането на краткотрайни 

поройни валежи, придружени с гръмотевични бури и градушки. Характерен е и 

антициклоналният тип време – безоблачно време и силни горещини. 

Есента е сравнително кратка и се характеризира с голяма преходност във времето. 

Преноса на продължителни валежи се дължи на западните и северозападните ветрове. 

По-редки са случаите с антициклонален тип време с настъпването на късни есенни 

горещини. През есента за кратко време настъпват застудявания, придружени от слани. 

Влажност 
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Влажността на въздуха е критерий за условията, при които протичат процесите на 

изпарение, транспирация, разсейване на атмосферните замърсители и др. Ходът на 

относителната влажност е  обратно пропорционален на температурата и е с максимум 

през зимните месеци. 

 

Фигура 5. Средна месечна влажност на въздуха по месеци, % 

 

Средната месечна относителна влажност на въздуха е 68%. По-високата относителна 

влажност на въздуха през зимните месеци е логична, тъй като през този период 

температурите се понижават, облачните дни и дните с мъгла се увеличават. 

Мъгли 

Мъглите са характерни предимно за студената част на годината и са по-продължителни 

вследствие на силното изстиване на земната повърхност, понижаването на 

температурата на въздуха в приземния слой и последваща кондензация на водната пара. 

Мъглите са характерни за Златишко-Пирдопската котловина и се наблюдават основно в 

периода октомври-март, т.е. когато се проявяват най-силно и температурните инверсии. 

Най-много мъгливи дни има през месеците ноември и декември – 3.5 и януари – 3.6. 

Липсват мъгли през месеците юни и юли. 

Вятър   

В условията на разположения наблизо силно пресечен планински релеф, режимът на 

вятъра е следствие от фоновото синоптично нахлуване в комбинация с известна 

деформация при обтичане на релефа и формиращата се в котловините и долините 

планинско-долинна циркулация. Тъй като двата фактора имат добре изразен годишен 

ход, то анализът на режима на вятъра е направен по сезони. 

Вятърът има определяща роля по отношение степента на замърсяване на въздуха, тъй 

като той е важен фактор за пренасянето на вредни емисии в атмосферата. Според 

годишната роза на вятъра в района на Златишко-Пирдопската котловина 

преобладаващи са ветровете от североизток (22%), следвани от югозападни и западни 
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ветрове, които са с почти еднаква честота – съответно 16.3% и 16%. Случаите с тихо 

време са само 9,3%, което е сравнително благоприятен факт за разсейването на 

емисиите. 

 

Фигура 6. Годишно разпределение на различни скорости на вятъра по посока в 

[%] и скорост в m/s 

 

Зимния сезон е сравнително ветровит със средна месечна скорост на вятъра от 1.6 до 

2.1 m/s. Поради активната атмосферна динамика пролетта е най-ветровития сезон, със 

средна месечна скорост на вятъра от 1.8 m/s до 2.2 m/s.  

Есента се характеризира като най-тихия сезон. Преобладаващото за сезона устойчиво 

антициклонално време обуславя месечни скорости на вятъра от 1.5 до 1.7 m/s.  

Годишната роза на вятъра отразява най-характерните черти на ветровете през сезоните, 

а именно:  

- Преобладаващата посока от западния сектор за силните ветрове (скорости >3.5 m/s), 

което съответства на посоката на синоптичното определяните нахлувания;  

- Преобладаващата посока на слабите ветрове (<3.5 m/s) от NE (22.4%) и с почти равни 

честоти последователно от SW (16.3%), W (16%), E (14.7%), NW (13.3%). 

Влияние на метеорологичните условия върху самопречистващатата способност на 

въздуха  

Параметрите на основните климатични фактори, създаващи условия за концентриране 

на атмосферните примеси (честотата на случаите “тихо време”, по-ниското количество 

на слънчева радиация, високата относителна влажност и честотата на случаите с мъгли)  

определят  най-неблагоприятни климатични условия за замърсяване на атмосферния 

въздух в региона през зимните месеци. 
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По отношение на другия основен климатичен фактор наличието на вятър над 1 m/s, 

който спомага процесите за разсейване на замърсителите или самопречистване на 

атмосферния въздух, следва да се отбележи, че преоблaдаващите в региона зимни 

североизточни ветрове с висока средна скорост влияят благоприятно за хоризонталното 

разсейване на атмосферните примеси през периода. 

 

ІІ.1.1.2 Атмосферен въздух. 

Основните източници на емисии в приземния атмосферен слой са в секторите: 

 Промишленост; 

 Транспорт; 

 Отопление (битови и обществени източници); 

 Депа, кариери, хвостохранилища, насипища и др.; 

 Строителни дейности. 

Качеството на атмосферния въздух, съответно нивото на концентрация на 

замърсяващите вещества в приземния слой на атмосферата в даден район, е в 

зависимост от редица фактори, оказващи влияние върху тяхното разсейване или 

задържане, като местоположение, интензивност, честота, продължителност и височина 

на емисиите, както и от метеорологичните фактори като посока и скорост на вятъра, 

валежи, условия за температурни инверсии и т.н. 

Националната система за мониторинг на околната среда извършва оценка на качеството 

на атмосферния въздух (КАВ) върху територията на страната, разделена на 6 района за 

оценка и управлението на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), утвърдени със 

Заповед №1046/03.12.2010г. на министъра на околната среда и водите. Националната 

автоматична система за мониторинг на КАВ на МОСВ се състои от 55 стационарни 

пункта, в т.ч. 11 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, 30 

автоматични измервателни станции (АИС), 11 автоматични ДОАС системи (работещи 

на оптичен принцип), както и 3 АИС за мониторинг на КАВ в горски екосистеми 

(„Юндола”, „Витиня” и „Ст. Оряхово”) и една фонова станция - КФС “Рожен”.  

В рамките на община Антон компетентен орган по контрола по качеството на 

атмосферния въздух е РИОСВ-София, в чийто териториален обхват попада общината. 

РИОСВ-София провежда държавната политика по оценка и управление на КАВ в 

област София в съответствие с чл. 19 от Закона за чистотата на атмосферния въздух 

(ДВ, бр. 45/1996г., изм.) (ЗЧАВ), в това число - подобряване на КАВ в районите, в 

които е налице превишаване на установените норми и поддържането му в останалите 

райони. 

РИОСВ-София осъществява контрол и управление на дейностите, свързани с 

осигуряване чистотата на въздуха - непосредственият контрол върху състоянието и 

експлоатацията на обектите с източници на емисии в атмосферния въздух, работата на 

пречиствателните съоръжения и привеждането им в съответствие с изискванията на 
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нормативната уредба с цел намаляване на вредните вещества (замърсители) емитирани 

в атмосферния въздух. 

Нивото на концентрация на даден атмосферен замърсител, чието превишаване е 

свързано с риск за здравето на населението, включително при кратковременна 

експозиция, и при превишаването, на което се предприемат спешни мерки, се определя 

като „алармен праг”. 

Основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния 

слой са нивата на:  

 суспендирани частици; 

 азотен диоксид и/или азотни оксиди; 

 олово (аерозол); 

 полициклични ароматни въглеводороди; 

 фини прахови частици; 

 въглероден оксид; 

 бензен тежки метали - кадмий, никел и живак; 

 серен диоксид; 

 озон; 

 арсен 

 

Качеството на атмосферния въздух на района на община Антон се контролира от 

ИАОС чрез пункт ОКС-Пирдоп (градски-фонов с ръчно пробонабиране). Пунктът е 

разположен в северната част на град Пирдоп, на около 120 м южно от промишлената 

площадка на медно-добивнато предприятие „Аурубис България“ АД. 

Обобщени данни се публикуват в съответните тримесечни и годишни бюлетини на 

ИАОС, както и в годишния доклад на РИОСВ-София. 

За периода от 2007 до 2012г. от пункта не са регистрирани наднормени нива на серен 

диоксид, азотни оксиди, олово, никел, арсен и ПАВ във фракцията на ФПЧ10. 

Съответно, по данни от пункт ОКС-Пирдоп на ИАОС към 2012г., КАВ в разглеждания 

район, е нарушено единствено по показателите ФПЧ10 (през целия период) и кадмий 

(през 2011г.). 

Регистрираните отделни надпрагови средночасови стойности за нивата на серен 

диоксид (над 350 µg/m3) са в границите на нормативно допустимото, т.е. по-малко от 

24 в рамките на една календарна година. 

Измерените средногодишни концентрации на кадмий в пункт ОКС-Пирдоп са като 

следва: 9 ηg/m
3
 през 2007, 6 ηg/m

3
 през 2008, 4 ηg/m

3
 през 2009, 4 ηg/m

3
 през 2010г. ,10 

ηg/m
3
 през 2011 и 7 ηg/m

3
 през 2012г. Като действащата национална норма за нивото на 

кадмий в атмосферния въздух е 10 ηg/m
3
 (средногодишно).  
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От 01.01.2013г. в страната е в сила новата целева норма за нивото на кадмий в 

атмосферния въздух (5 ηg/m
3
 средногодишно) съгласно Директива 2004/107/ЕО 

(респективно, Наредба №11 от 2007г. към ЗЧАВ). 

По години, регистрирания брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, е 

както следва (при максимално допустими 35 броя, в рамките на една календарна 

година): 

РОУКАВ/Пункт 

„Пирдоп” (Р) 

Брой превишения на ПС 

за СДН 

(в пъти) 

[50 µg/m
3
] 

Максимална измерена 

средно денонощна 

концентрация (24h) 

(µg/m³) 

2007 79 125,7 

2008 89 117,0 

2009 47 160,6 

2010 49 124,10 

2011 57 168,60 

2012 79 174,70 

 

Таблица 1. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 в пункт ОКС 

 

РОУКАВ/Пункт ОКС-Пирдоп 

Средногодишни концентрации на 

ФПЧ10 

(в µg/m
3
) 

[40 µg/m
3
] 

2007 41,3 

2008 44,0 

2009 35,1 

2010 33,3 

2011 35,2 

2012 38,5 

  

От горепосоченото се вижда, че от края на 2008г. насам не са регистрирани превишения 

на средногодишната норма за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух. 

Високите нива на ФПЧ10 се регистрират предимно през отоплителния сезон и са 

основно в резултат на използването на твърди горива за отопление в бита, 

администрацията, търговията и малките предприятия. 
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Емисии от промишлени източници 

РИОСВ - София контролира обекти, значими емитери на вредни вещества в 

атмосферния въздух, които на територията на инспекцията, в това число и община 

Пирдоп. Контрол се упражнява и върху: 

 обекти с неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух. 

 бензиностанции и газостанции; 

 фирми за химическо чистене; 

 фирми, които произвеждат, употребяват и съхраняват опасни химични вещества 

и препарати; 

 инсталации, в които се употребяват органични разтворители; 

 оператори, които притежават стационарни хладилни и климатични инсталации, 

съдържащи над 3кг. хладилен агент; 

Неподвижни източници на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния 

въздух - Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002г., изм.), Закон за 

чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., изм.), Наредба № 6 за реда и 

начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм.), Наредба № 1 за норми за 

допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от 

обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). 

Контрол на Неподвижни източници на емисии на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух се извършва, чрез представените от собствениците и ползватели на 

обекти резултати от собствени периодични измервания (СПИ) и собствени 

непрекъснати измервания (СНИ).  

Качеството на въздуха в общината се определя преди всичко от източниците на емисии, 

разположени в котловината. Те могат да бъдат разделени условно на 3 групи: големи 

промишлени източници, горивни и производствени процеси в малки промишлени 

предприятия и в бита, автомобилният транспорт. Представители на първата група са:  

„Аурубис България“ АД – гр. Пирдоп, „Елаците Мед” – с. Мирково, „Дънди Прешъс 

Металс - Челопеч” ЕАД – с. Челопеч и хвосрохранилището на “Асарел Медет” – гр. 

Панагюрище.  

 „Аурубис България” АД извършва собствени непрекъснати измервания на 

емисиите в атмосферния въздух от изпускащите устройства на производствената 

площадка, както и собствени периодични измервания на емисиите на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от точковите източници на 

площадката. 

За собствени/технологични нужди „Аурубис България” АД подържа и три автоматични 

пункта за мониторинг на нивата на серен диоксид разположени както следва: 

  - в Златица – в сграда Дом майка и дете (ДМД) 



16 

 

  - в Пирдоп – в болница МБАЛ Пирдоп 

  - в Пирдоп – в сграда Окръжен кооперативен съюз (ОКС) 

В община Пирдоп са осигурени табла от вътрешната страна на входа, на които се 

визуализират графично и в числов вид съответно средночасови и средноденонощни 

данни от двата пункта в гр. Пирдоп. 

 „Дънди Прешъс Металс - Челопеч” ЕАД извършва собствени периодични 

измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от 

точковите източници на площадката. Към момента „Дънди Прешъс Металс - 

Челопеч” ЕАД има Утвърден план за собствен мониторинг по компонент 

„Въздух“ с утвърдени показатели за измерване и периодичност на мониторинга, 

както и съгласувана „Програма за мониторинг на околната среда“. 

Фирмата извършва непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух със собствен 

прибор (анализатор) през топлите месеци на годината за съдържане на фини прахови 

частици (ФПЧ10 в мкг/м
З
) в близост до ж.п. гара Златица, като измерването е в реално 

време и дава информация за концентрацията на прах в приземния слой, свързан със 

специфични дейности при специфични условия на средата, за кратки периоди (дни до 

седмици). 

 „Елаците Мед“ АД представя доклади с резултатите от извършваните собствени 

периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух съгласно Наредба № 6 за реда и начина за измерване на 

емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм.). Ежегодно „Елаците Мед” АД 

представя в РИОСВ – София отчет по изпълнение на плана за собствен 

мониторинг на параметрите и компонентите на околната среда в района на 

производствените комплекси на „Елаците Мед“ АД. 

Емисии от транспорт 

Транспортът има значителен дял в замърсяването на въздуха с прах, оловни аерозоли, 

въглеродни оксиди, въглероден диоксид и в по-малка степен ФПЧ10.  

Основният поток от превозни средства в община Антон минава по главните улици, 

които са формирани като линейни източници на емисии. Средният пробег по малките 

улици е незначителен за леки автомобили и мотоциклети. Поради малкия пробег на 

МПС по вътрешно квартални улици, не се формират съществени емисии на ФПЧ10. 

Емисии от битови източници 

Отоплението на обществените сгради в община Антон се извършва чрез твърдо гориво 

(дърва и въглища), течно гориво и електрическа енергия.  

За подобряване качеството на въздуха е необходимо да се предприемат действия за 

осигуряване на нов енергиен източник както в обществения сектор, така и в бита. Глобално 

решаване на проблема може да се търси само с газифициране на с. Антон. Основно 

внимание следва да се обърне и на използването на възобновяеми енергийни 

източници: биогорива, слънчева и вятърна енергия и други. 
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В общината няма екологична обремененост предвид на това, че тя се намира на повече от 

10 км от рудодобивите и преработвателните предприятия. 

ІІ.1.1.3 Опасни химични вещества 

Съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, 

опасни химични вещества и смеси са химичните вещества и смеси, които се 

класифицират в една или повече от следните категории: 

1. експлозивни; 

2. оксидиращи; 

3. изключително запалими; 

4. лесно запалими; 

5. запалими; 

6. силно токсични; 

7. токсични; 

8. вредни; 

9. корозивни; 

10. дразнещи; 

11. сенсибилизиращи; 

12. канцерогенни; 

13. токсични за репродукцията; 

14. мутагенни; 

15. опасни за околната среда. 

 

През 2007 година влиза в сила Регламент на Европейската общност (ЕО) 1907/2006 г., 

който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 

химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС). Съгласно Регламента всеки 

производител или вносител на химично вещество, произведено или внесено в 

количество над 1 тон/годишно в самостоятелен вид, в препарат или в изделие (от което 

веществото се отделя при нормални и предвидими условия на употреба), следва да 

извърши предварителна регистрация в Европейската Агенция по химикали в Хелзинки 

в периода от 1 юни до 1 декември 2008 година. 

Производителите и вносителите на химични вещества, в самостоятелен вид и в 

препарати, които не са направили предварителна регистрация в указания период, няма 

да могат да ги пускат на пазара, докато не извършат същинска регистрация. Ако 

внасяното вещество няма да бъде регистрирано от производителя извън ЕС 

посредством определен от него, установен в Общността изключителен представител, то 

вносителят е длъжен да регистрира това вещество. 

Потребителите по веригата трябва да се уверят, че използваните от тях вещества са 

регистрирани и че тяхната употреба е включена в информационния лист за безопасност 

изготвен от производителя или вносителя. Целта на Регламента REACH е постигане на 

високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда, в условията на свободно 
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движение на химикалите на вътрешния пазар, заедно с подобряване на 

конкурентоспособността и насърчаване на иновациите в областта на химикалите. 

От 1 юни 2008 година започна процедура по регистрация на невъведени (нови) 

вещества и предварителна регистрация на въведени (съществуващи) на пазара в ЕС 

химични вещества, които са произведени или внесени в количества от 1 тон или повече 

на година, поне веднъж след 1 юни 2007 година. 

Сроковете за извършване на същинската регистрация са разделени по тонажни групи и 

категория на опасност. Преходните периоди важат само ако е направена предварителна 

регистрация и веществото отговаря на определението за въведено вещество по член 

3(20) на REACH. 

2010 - година за регистрация и уведомяване за химични вещества 

I-ва група: 30 ноември 2010 г. краен срок за регистрация на: 

 вещества, произведени в Общността или внесени в количества равни или по-

големи от 1 000 тона или повече на година за производител или вносител, поне 

веднъж след 1 юни 2007г.; 

 вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за 

репродукцията вещества (CMR) категория 1 или 2, произведени в Общността 

или внесени в количества равни или по-големи от 1 тон или повече на година за 

производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.; 

 вещества, класифицирани като силно токсични за водни организми (R50/53), 

произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 100 

тона или повече на година за производител или вносител, поне веднъж след 1 

юни 2007 г. 

II-ра група: 31 май 2013 г. краен срок за регистрация на: 

 вещества, произведени в Общността или внесени в количества от 100 до 1 000 

тона за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г. 

III-та група: 31 май 2018 г. краен срок за регистрация на: 

 вещества, произведени в Общността или внесени в количества от 1 до 100 тона 

за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г. 

Целта на регистрацията и класификацията по реда на Регламентите 1907/2006 - REACH 

и 1272/2008 - CLP е да се гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и 

околната среда, включително насърчаването на алтернативни методи за оценка на 

опасности от вещества, както и свободното движение на вещества на вътрешния пазар 

и в същото време подобряване конкурентоспособността и иновацията. 

С цел предотвратяването на големи аварии с опасни вещества и ограничаването на 

последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда всеки оператор 

на ново или действащо предприятие и/или съоръжение, в което се употребяват и/или се 
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съхраняват опасни вещества,  над посочените количества в приложение № 3 от Закона 

за опазване на околната среда (ДВ, бр. 98/ 28.11.2014 г.) (ЗООС) е длъжен да подаде 

уведомление до министъра на околната среда и водите, съответно да го класифицира 

като "предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал" (ПСНРП) или като 

"предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал" (ПСВРП). Министърът на 

ОСВ на основание чл. 104 от ЗООС издава разрешително за изграждането и 

експлоатацията на предприятията класифицирани като "предприятие и/или съоръжение 

с висок рисков потенциал". С разрешителното се определят условията свързани с 

изграждането и екаплоатацията на предприятието. 

При подробно устройственото планиране с цел защитата на населението и 

околната среда и недопускане на големи аварии и ограничаването на последствията от 

тях е необходимо да се отчетат: 

-  разположението на нови предприятия и/или съоръжения; 

- съществени изменения в предприятия и/или съоръжения, на които е издадено 

разрешително по чл. 104, ал. 1; 

- нови строежи, като транспортни връзки, жилищни райони, обекти с 

обществено предназначение в близост до съществуващи предприятия и/или 

съоръжения, които имат издадено разрешително по чл. 104, ал. 1, при които 

осъществяването на строителството им ще повиши риска от възникване на голяма 

авария в тези предприятия или ще утежни последствията от нея. 

Операторите на ПСВРП изготвят Доклад за безопасност, както и авариен план 

на предприятието и/или съоръжението; 

Операторите на ПСНРП изготвят Доклад за политиката за предотвратяване на 

големи аварии (ДППГА), която да гарантира високо ниво на защита на човека и 

околната среда чрез подходящи средства, структури и системи за управление. 

Кметовете на съответната община, където са ситуирани предприятия и/или 

съоръжения с висок рисков потенциал, изготвят външни аварийни планове а с цел 

осигуряване защита на населението и околната среда.    

Всеки конкретен възложител следва да разработи комплекс от мерки за 

предотвратяването на аварии съгласно Наредбата за предотвратяване на аварии с 

опасни вещества и за ограничаване на последиците от тях. 

В Доклада за безопасност се отразяват факти и обстоятелства по отношение на  

фактическото състояние на производственото съоръжение, техологичнн процеси и 

предприети мерки и дейности за недопускане на големи аварии с опасност за живота и 

здравето на хората и околната среда: 

- Определят се отстоянията на производствената площадка от разположените в 

съседство производствени и други обекти; 

- Изготвят се планове, диаграми и схеми отразяващи действителното 

разположение на предприятието; 
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- Актуална информацията за потенциално засегнатите обекти: населени места, 

обществени заведения, обекти със социално предназначение, резервати, културни и 

исторически паметници, туристически атракции, битово-комунални услуги; 

- Описание на външните източници на опасност и разглеждане на възможността  

да бъдат засегнати в случай на авария в предприятието/съоръжението - промишлени 

дейности, пътни артерии; 

-  Данни за природната околна среда като потенциален източник на опасност – 

климатични, метеорологични, геоложки и хидрографски условия; 

- Данни за чувствителната природна околна среда (води, крайбрежна морска 

околна среда, защитени природни зони, растителни и животински видове и др.);  

- Описание на съоръженията, процесите и дейностите, както и местата в 

предприятието и/или съоръжението, където е възможно възникването на голяма авария; 

 - Информация относно функциите и основните характеристики на техническите 

съоръжения и технологичните процеси криещи потенциална опасност от възникване на 

големи аварии, както и вида и количествата на съдържащите се в тях опасни химични 

вещества, също и работните условия; 

     - Описание на дейностите на други фирми на площадката (подизпълнители и 

трети лица);  

- Технологичните схеми на системите за пожарна и аварийна безопасност;   

- Условията на процесите (налягане, температура, състав) и съответните 

термодинамични и транспортни свойства;   

- Картен материал указващ местата в предприятието и/или съоръжението, където 

са налични опасни вещества (е възможно възникването на голяма авария);  

- Информационните листове за безопасност на опасните химични вещества и 

смеси приведени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 453/2010 на 

Комисията от 20 май 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH); 

- Класификацията на опасните вещества и смеси  следва да бъде приведена в 

съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класификацията, 

опаковането и етикетирането на вещества и смеси;  

Предвид дейностите, които се извършват на площадката, инфраструктурата, и др. 

следва да се идентифицираните реално възможните сценарии за големи аварии за които 

да бъдат определените превантивни мерки за предотвратяване на възникването на 

голяма авария. Превантивните мерки следва да отчитат целия жизнен цикъл на 

въпросните инсталации (конструиране, построяване, експлоатация, поддръжка, 

модификация, закриване), както и всички промени в технологичния режим (нормална и 

анормална експлоатация, спиране и пускане); 
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- Да се установи има ли вероятност от възникване на “ефект на доминото” между 

оператори разположени в близост едно до друго и в случай, че има да се обмени 

законоизискуемата информация по между им; 

- На картен материал следва да бъдат обозначени зоните, които ще бъдат 

засегнати при евентуална авария в предприятието;  

- Да се опишат съоръженията, предназначени да контролират нормалното 

протичане на технологичните процеси и съоръжения, предназначени да регистрират и 

сигнализират настъпилите отклонения и да предизвикат предприемането на мерки за 

предотвратяване на големи аварии;   

- Да се опишат съоръженията за ликвидиране на евентуално възникнали аварии 

и намаляване на последствията от тях; 

Задължения на операторите на "предприятие и/или съоръжение с нисък рисков 

потенциал" са осигуряването на структура на  политика за предотвратяване на големи 

аварии и Система на управление на мерките на безопасност, които се основават на 

следните елементи: 

 

 1. Организация и персонал; 

 2. Идентифициране и оценка на риска; 

 3. Безопасно управление на технологичните процеси; 

 4. Планирани модификации; 

 5. Аварийно планиране; 

 6. Мониторинг; 

 7. Одит и преразглеждане. 

Организация и персонал – роля и задачи на персонала, отговорен за осигуряването на 

безопасната експлоатация на предприятието или съоръжението на всички 

административни нива. Определяне на необходимостта от обучение на този персонал и 

осигуряването на това обучение. Ангажиране на допълнителни служители, и когато е 

необходимо - подизпълнители. 

Идентифициране и оценка на риска от големи аварии – приемане и прилагане на 

процедури за систематично идентифициране на опасността от възникване на големи 

аварии при нормална експлоатация или при нарушения на технологичния режим. След 

идентифицирането на опасността се извършва оценка на риска.  

Безопасно управление на технологичните процеси – приемане и прилагане на 

процедури и инструкции за безопасна експлоатация на предприятието или 

съоръжението. Тези процедури и инструкции включват информация за задълженията на 

персонала при ежедневната експлоатация и поддръжка на съоръженията, процесите и 

апаратите, както и задълженията при нарушения на технологичния режим 
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Планирани модификации - приемане и прилагане на процедури за планиране на 

модификации или изграждане на нови съоръжения, процеси и апарати.  

Аварийно планиране – приемане и прилагане на процедури за определяне на 

предвидими аварийни ситуации чрез системен анализ и изготвяне, проверка и 

преразглеждане на аварийни мерки за тези ситуации.  

Мониторинг - приемане и прилагане на процедури за текуща оценка на съответствието 

между целите, залегнали в доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии 

и постигнатите резултати; механизми за коригиране на системата за управление на 

мерките на безопасност в случай на несъответствие. Процедурите трябва да включват 

описание на случаите на аварии и/или нарушения на технологичния режим, особено 

тези, свързани с нарушения на технологичната дисциплина; установяване на причините 

за тяхното възникване; коригиране на системата за управление на мерките за 

безопасност в съответствие с направените изводи.  

Одит и преразглеждане - приемане и прилагане на процедури за периодична системна 

оценка на доклада на политиката за предотвратяване на големи аварии и на 

ефективността и адекватността на системата за управление на мерките за безопасност; 

документирани процедури за преразглеждане на ефективността на доклада на 

политиката за предотвратяване на големи аварии и актуализирането му. 

Всяка система за управление на мерките за безопасност е съществена част от общата 

управленска система на предприятието. Една цялостна система следва да включва и 

осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците, 

опазването на околната среда, осигуряването на качество на продукцията и т.н. 

 

Операторът трябва да предприема всички необходими мерки за предотвратяване на 

големи аварии като: 

-   Идентифициране на всички рискове от големи аварии; 

-   Оцени последствията за хората и околната среда; 

-   Предотврати или намали опасностите до минимум; 

- За идентифицираните рискове следва да предложи и предприеме ефективни 

превантивни мерки; 

Превантивните мерки да отчитат целия жизнен цикъл на въпросните инсталации 

(конструиране, построяване, експлоатация, поддръжка, модификация, закриване), както 

и всички промени в технологичния режим (нормална и анормална експлоатация, 

спиране и пускане). 

Контрола по изпълнение на условията в издадените разрешителни по чл.104, ал.1 от 

ЗООС за обекти с висок рисков потенциал и на прилагането на ДППГА на обекти с 

нисък рисков потенциал се извършва чрез съвместни проверки от комисия опеделена 

със заповед на Министърът на околната среда и водите. Комисиите са съставени от 

представители на териториалните и регионалните структури на:  

 Министерството на околната среда и водите;  
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 Министерството на вътрешните работи; 

 Оправомощени представители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по 

труда“; 

 Оправомощени представители на кметовете на общините. 

* "Ефект на доминото" е повишаване на риска или утежняване на последствията от 

голяма авария в предприятие и/или съоръжение или в група от предприятия и/или 

съоръжения, което е следствие от географска близост с друго предприятие и/или 

съоръжение или с група от предприятия и/или съоръжения или е следствие от опасните 

вещества, които се произвеждат, употребяват и/или съхраняват на територията на 

предприятието и/или съоръжението. 

Безопасното съхранение на опасни химични вещества и смеси е регламентирано в 

Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, 

бр. 43/ 2011 г.). С наредбата се вменяват задължения на физическите и юридическите 

лица съхраняващи опасани химични вещества и смеси, регламентират се общите 

изисквания към складовете  и организацията за съвместно съхранение, указва се реда за 

и начина за извършване на Оценка на безопасността на съхранението на опсани 

химични вещества и смеси. Оценката следва да докаже съответствие с общите и 

организационните изисквания за съхранение на опасни химични вещества и смеси, 

въведени с Наредбата и се изготвя съгласно утвърден от Министъра на ОСВ формат за 

документиране. Съгласно чл. 9 на Наредбата не се допуска изграждането и/или 

въвеждане в експлоатация на склад за съхранение на опасни химични ввещества и 

смеси в случай, че оператора не е извършил и документирал оценка на безопасността 

на съхранението им. 

Лицата съхраняващи опасни химични вещества и смеси осигуряват спазването на 

следните изисквания към складовете за съхранение: 

Изискване № 1 - Осигуряване на транспортна инфраструктура, която да отговаря на 

предвидените по вид и количества опасни вещества и смеси и на техниката, използвана 

за тяхното товарене и разтоварване.  

Изискване № 2 - Отделяне на складовете за опасни химикали от битови и 

производствени помещения и от складове за храни, лекарства, ветеринарни и 

козметични продукти.  

Изискване № 3 - Осигуряване на адекватна вентилация и осветление, съобразени с 

вида и количествата на опасните вещества и смеси, които се съхраняват.  

Изискване № 4 - Осигуряване и поддържане в изправност на технически средства за 

контрол и поддържане на температурата в складовите помещения за вещества, които се 

съхраняват в рамките на определени температурни граници. 

Изискване № 5 - Инсталиране на пожароизвестителни и пожарогасителни системи 

съгласно приложимото законодателство в съответствие с пожароопасните и 

взривоопасните свойства на съхраняваните вещества и смеси. 

Изискване № 6 - Обособяване на отделни зони/участъци за съхранение на опасните 

вещества с несъвместими категории на опасност. 
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Описват се наличните опасни химикали по отношение на несъвместими категории. 

Изискване № 7 - Предотвратяване изпускането на опасни химикали в почвите, водите 

и въздуха вследствие на разливи, разсипване или разпрашаване, включително чрез 

използване на съдове и/или съоръжения за съхранение, съобразени с опасните свойства 

на съхраняваните опасни химични вещества или смеси. 

Изискване № 8 - Осигуряване и поддържане на технически средства за улавяне на 

евентуални разливи, включително подходящи адсорбенти, които да гарантират пълното 

улавяне и последващото събиране и/или третиране на изтеклите вещества и смеси за 

складовете, в които се съхраняват течности. 

Изискване № 9 - Ограничаване достъпа на външни лица до складове за опасни 

химикали. 

Изискване № 10 - Съхранение на веществата, класифицирани като силнотоксични или 

като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, категории 1 и 2, в 

заключени помещения или шкафове, с достъп до тях само на оторизиран персонал. 

Операторите съхраняващи опасни химични вещества и смеси са длъжни да осигурят 

обучение относно мерките за контрола на рисковете на лицата конкретно отговорни за 

съхранението н химикалите. 

Операторите разработват и прилагат инструкции, с които се въвеждат правила за: 

- безопасно съхранение , товарене и разтоварване на опасни химични вещества и 

смеси; 

- достъп да опасните химикали, които са предмет на съхранение; 

- употреба на лични предпазни средства и/или индивидуални средства на защита в 

случай на необходимост; 

- предоставяне на информация за опасните свойства на химикалите, а именно 

информационни листове за безопасност съгласно чл. 31 от REACH или друга 

налична информация; 

- категориите на опасност на съхраняваните химикали се указват посредством 

поставени табели на складовите помещения. 

На операторите, на които е издадено Комплексно разрешително на основание на чл. 

117 от ЗООС са вменени задължения преди започване на дейността и/или въвеждане в 

експлоатация на съоръжения и инсталации, да изготвят оценка за възможни случай на 

непосредствена  заплаха за екологични щети и за причинени щети и за минимален 

размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с нормативната уредба по 

отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 

На основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси се извършва контрол за установяване на съответствие с изискванията 

на следните регламенти  и наредби:  

а) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 

2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 

(REACH),  
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б) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 

2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси 

(CLP),  

в) Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. 

относно детергентите,  

г) Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. 

относно износа и вноса на опасни химикали,  

д) Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 

г. относно устойчивите органични замърсители,  

е) Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. 

РИОСВ - София не подържа публичен регистър на дружества произвеждащи и внасящи  

химични вещества и смеси , които изпълняват изискванията на Регламент REACH и 

Регламент CLP както и дружества съхраняващи опасни химични вещества и смеси по 

отношение спазване изискванията на Наредбата за реда и начина за  съхранение на 

ОХВС. 

Съгласно Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2014 г. На 

територията на община Антон няма предприятие и /или съоръжение с висок/нисък 

рисков потенциал, което да се контролира от РИОСВ-София. Съгласно поддържания 

регистър на Министерство на околната среда и водите на адрес 

http://www.moew.government.bg/ на територията на община Антон се намира 

съоръжение на ТД “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” - ГР. СОФИЯ, ДА “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И 

ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ” , Петролна база Антон, което е класифицирано като 

съоръжение с нисък рисков потенциал.  

 

ІІ.1.2 Води  

ІІ.1.2.1 Повърхностни води  

Основните елементи на контрола и управлението на повърхностните води се градят на 

база определяне състоянието им, чрез провеждане на мониторинг и определяне на 

„натиска” (замърсяване или изтощаване) върху водите, третиране на отпадъчните води, 

оказващи негативен „натиск” върху водите и чрез определяне на потенциалния риск от 

вредно въздействие на водите.  

Mониторингът на повърхностните и подземните води осигурява информация за 

протичащите във водните тела процеси, промени и явления, необходима за 

оптималното управление на водните басейни. Предмет на мониторинг на водите са 

валежите, повърхностните води (реки, езера и язовири) и подземните води.  

Негативното въздействие върху качеството на водите е резултат от антропогенното 

въздействие, което се изразява в изменение на режима на водния им отток, заустване на  

отпадъчни води от точкови и дифузионни източници и др.  

http://www.moew.government.bg/
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Допълнително негативно влияние върху екологичното състояние на водите оказват 

някои косвени фактори като: замърсяването на атмосферата и свързаните с това валежи 

и седименти във водосборните области, повишаване на температурата, както и 

влиянието й върху протичащите в тях химични, биохимични и сорбционни процеси и 

други. 

Водните обекти на територията на община Антон попадат към Басейнова Дирекция 

Източнобеломорски район, гр. Пловдив. 

Най-пълноводната река в община Антон е р. Тополница. Тя се явява гранична за 

общината. По талвега на реката в част от нейното горно течение преминава част от 

границата с община Пирдоп. В този участък е разположен и яз. „Душанци“, който също 

се явява граничен за двете общини. На територията на община Антон са разположени 

водосборите на нейните десни притоци: р. Въртопа, р. Дълбочица, р. Дебелска, р. 

Манина, р. Житница, р. Еленска. Те водят началото си от южните склонове на Стара 

планина. 

Гъстотата на речната мрежа е в границите 0,4-1,0 км/кв.км. По-ниските стойности са 

характерни за равнинните терени, а по-високите се отчитат по южните склонове на 

Стара планина. Модулът на средния многогодишен отток е 3-10 л/сек./кв.км.  

Коефициентът на оттока е 0,2 до 0,5. С други думи, 20%-50% от падналите валежите се 

трансформират в отток. 

Периодът на пълноводието е с продължителност 5-6 месеца. Средната дата на 

настъпването му е през януари. Средната дата на завършването му е през май. 

Характеризира се с неустойчивост. През периода на пълноводието протичат около 70% 

от годишния обем на оттока. 

Маловодието е с продължителност 2 месеца. Средната дата на настъпването му е през 

юли. Средната дата на завършването му е през октомври. През маловодния период 

протичат около 5-10% от годишния обем на оттока.  

Модулът на абсолютния минимален отток е 0,5-1 л/сек./кв.км. Средната дата на 

появяване на абсолютния минимален отток е 10-20 септември. Най-ранната дата на 

появяване на абсолютния минимален отток е през август. Най-късната дата на 

появяване на абсолютния минимален отток е през октомври. Модулът на 

средномесечния минимален отток е 1-2 л/сек./кв.км. 

Средногодишната мътност на реките е 500-1000 гр./куб.м. Тези стойности са средни за 

България. Средната честота на речните прииждания е 2. Според хидрохимичната  

класификация реките са хидрогенкарбонатно-сулфатно-калциеви.    

В общината няма хидрометрична станция от опорната хидрометрична мрежа. За 

определяне на някои количествени и най-вече режимни характеристики на р.Тополница 

в този участък могат да се използват данните от ХМС Тополница при Копривщица. 

След нея реката не приема значителни притоци. 
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Таблица 1 Списък на хидрометричните станции от опорната хидрометрична 

мрежа 

Нов Стар   Площ Ср.над

м. 

Разстояние Година 

N на N на Наименование ХМС на височ.н

а 

от устието на 

ХМС ХМС на реката  местонахождение водосб. водосб. (границата

) 

откр.- 

    F [км2] Hcp [м] L [км] закр. 

71450 422 Тополница Копривщица 57.6 1209 135 59- 

 

Хидрометричната станция Тополница при Копривщица е оборудвана с лимниграф и 

извършва непрекъснати наблюдения на речния отток. Въз основа на тях са определени 

средната стойност Q m3/s, максималните и минималните стойности на водните 

количества за целия 38-годишен период (1961-1998 г.), който се приема за базов по 

отношение на основните хидроложки характеристики. Те дават синтезирани оценки за 

временната изменчивост на речния отток по месеци и години, както и за годишния 

отток и вътрешногодишното му разпределение. 

 

Таблица 2 Основни месечни и годишни статистически характеристики за периода 

1961-1998г. (по „Генерална схема на използване на водите на поречието на 

р.Марица”) р.Тополница при Копривщица 

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

Q 0.510 0.676 0.982 1.169 0.913 0.869 0.505 0.316 0.224 0.270 0.348 0.459 0.602 

Ma

x 

1.620 2.090 3.130 3.980 4.220 2.010 2.290 1.960 0.810 3.960 1.420 1.600 1.060 

Mi

n 

0.110 0.124 0.110 0.250 0.250 0.185 0.046 0.027 0.030 0.034 0.075 0.092 0.170 

 

Режимът на речния отток в община Антон се отличава с пролетен максимум през м. 

април и есенен минимум през м. септември. Максималните водни количества достигат 

най-високите си стойности през м. май, а минималните достигат най-ниските си 

стойности през м. август. 
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Десните притоци на река Тополница водят началото си от южните склонове на Стара 

планина. В района се извършва интензивно земеделие в равнинната част на 

водосборите, а на обширна територия в горната част на р.Тополница се извършва 

минно-добивна дейност, превърнала се в източник на опасни за здравето замърсявания 

с токсични вещества и тежки метали в неразтворима форма, пренасяни от водните 

течения като речни наноси в плаващо състояние или транспортирани по дъното като 

влачени наноси. В близост има източници на големи замърсявания с механични 

частици, пренасяни от речните течения като наноси. 

ХМС Тополница при Копривщица е разположена извън обсега на промишлените 

производства и минните разработки. Средният наносен модул за нея има ниски 

стойности, под средния модул за страната. Кумулативната крива на ХМС 71450 р. 

Тополница при Копривщица показва наличие на дългогодишен тренд на понижение в 

стойностите на твърдия отток , който започва от 1976 г.  

В границите на община Антон са разположени по-големи или по-малки участъци от 5 

водни тела. Четири от тях са тип „река” и едно е тип „езеро”. Тук е разположена по-

голямата част от водосбора на р. Въртопа без нейните изворни части. Част от южната 

граница между общините Пирдоп и Антон минава по талвега на р. Тополница в 

нейното горно течение и по бреговете на яз. Душанци в близост до опашката му. Тези 

части съвпадат с малки участъци от водно тяло р. Тополница от извори до я. Душанци и 

водно тяло яз. Душанци. Западната граница на община Антон с община Пирдоп почти 

изцяло следва р. Еленска и едноименното водно тяло. 

Таблица 3 Списък на повърхностните водни тела в община Антон и техните 

типове (по „План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район”) 

№ Описание на водното 

тяло 

Код Код на Тип Тип 

1 р. Еленска ПБВ BG3MA800R177 TP 020111 Планински 

каменен 

2 р. Дълбоки дол, р. 

Гушава и р. Конски дол 

ПБВ 

BG3MA800R178 TP 020111 Планински 

каменен 

3 р. Въртопа ПБВ BG3MA800R182 TP 020111 Планински 

каменен 

4 р. Тополница от извори 

до яз. Душанци 

BG3MA800R181 TP 020111  Планински 

каменен 

5 яз. Душанци BG3MA800L180 TE 011010 Средни и 

малки 

полупланински 

язовири 
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ІІ.1.2.1.1 Състояние на повърхностните води 

Направен е анализ на натиска от различен тип върху повърхностните водни тела в 

община Антон. Видно е, че най-голямо значение има замърсяването, породено от 

точкови източници – градски отпадни води, следвано от замърсяването от дифузни 

източници – селско стопанство, друг натиск, други дифузни източници, точкови 

източници – индустрия, регулиране на оттока и морфологични изменения и 

водоползване. В понятието „друг натиск” се включват: ерозия на водосбора, 

замърсяване от стари рудници, засушаване и недостиг на вода или неизвестен товар. 

Понятието „други дифузни източници” включва дифузно замърсяване с отпадъци. 

Някои повърхностни ВТ са подложени на повече от един тип или вид натиск. 

1. Оценка на замърсяването от точкови източници 

В групата на точковите източници на замърсяване най-голяма роля играят 

канализациите от населени места и пречиствателните станции на отпадни води 

(ПСОВ). 

В община Антон има едно населено място – с.Антон. Неговата канализационна мрежа е 

частично изградена.  

 

 

 

Таблица 4 Населени места с население между 2000 и 10000 е.ж. с частично 

изградени канализационни мрежи (по „План за управление на речните басейни в 

Източнобеломорски район”) 

 

№ Име Население 

(е.ж.) 

Население,свързано с 

канализация (е.ж.) 

1 Антон 2005 602 

 

Трябва да се отбележи, че се строи пречиствателната станция за отпадни води на гр. 

Копривщица. Градът и разположен по-нагоре по течението на р.Тополница. Той има 

2698 е.ж, като с канализация са свързани 2428 е.ж. Макар и да се намира извън 

разглежданата община, качеството на водите постъпващи оттам се отразява на общото 

състояние на водно тяло р.Тополница от извори до яз. Душанци. 

Съществена е ролята и на индустриалните емитери. В община Антон няма сериозни 

промишлени замърсители. 

2. Оценка на замърсяването от дифузни източници, включително преглед на 

ползването на земите 
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Таблица 5 Основни земеделски култури, отглеждани в Софийска област (по „План 

за управление на речните басейни в Източнобеломорски район”) 

Обл

аст 

Зърн. 

Култур

и (дка) 

Маслод. 

Култури 

(дка) 

Технич

. 

Култур

и (дка) 

Зеленчуци 

и цветя 

(дка) 

Ливади и 

едногодиш

ни фуражи 

(дка) 

Постоянн

о 

затревени 

площи 

(дка) 

Трайни 

насажд

ения 

(дка) 

Уга

ри 

(дка

) 

Соф

ия 

152470 9490 1070 7191 2685 487620 47480 3654

0 

 

С най-голям дял в област София са постоянно затревените площи, следвани от 

зърнените култури и трайните насаждения. В община Антон няма потенциално 

повлияни участъци от дифузно замърсяване със селскостопански източници. Но язовир 

Тополница е водно тяло, повлияно от селското стопанство. Това е белег, че общото 

натоварване в района е значимо. Затова е необходимо всяка от общините, разположени 

в горното течение на р. Тополница над едноименния язовир, да подходи с внимание 

към количествата торове и препарати, използвани в земеделието.  

3.Оценка на въздействието върху количеството на водите, включително 

водовземанията 

По отношение на въздействието върху водите в количествен план най-съществена роля 

играе питейно-битовото водоснабдяване. 

Община Антон се осигурява с води от речни водохващания на р. Тополница и 

притоците й - р. Еленска, р. Въртопа, р. Дълбоки дол, р. Гушава и р. Конски дол. Нужно 

е да се обърне внимание на загубите по водопроводната мрежа. По обобщени данни за 

басейна на р. Марица и за ИБР те възлизат на 62%. 

Сериозен потребител е индустрията или т.нар. промишлено водоснабдяване, но в 

община Антон няма големи идустриални водоползватели. 

Друг потребител на води е селското стопанство, където те се използват за напояване. В 

разглежданата община няма значими селскостопански масиви и напоителни системи. 

4.Анализ на други въздействия в резултат на човешката дейност върху 

състоянието на водите 

В това число спадат корекциите на реки, изземане на инертни материали от речните 

корита, значими главни напоителни канали ГНК, главни отводнителни канали ГОК и 

главни канали ГК, регулирането на оттока, изградените ВЕЦ и МВЕЦ. 

В община Антон няма язовири, които да са определени като комплексни или значими. 

Също така няма изградени ВЕЦ и МВЕЦ. Сериозен проблем е ерозията и 

податливостта на ерозиране, които са много силни в разгледаната територия. 
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Таблица 6 Водни тела в община Антон и ерозия (по „План за управление на 

речните басейни в Източнобеломорски район”) 

№ код ВТ Тип име ВТ Ерозия 

1 BG3MA900R194 TR30 р. Еленска-ПБВ много силна 

2 BG3MA900R193 TR30  р.Дълбоки дол, 

р.Гушава и р.Конски дол 

–ПБВ 

много силна 

3 BG3MA900R190 TR30 Река Тополница от 

извори до язовир 

Душанци 

много силна 

4 BG3MA900R189 TR30 р.Въртопа-ПБВ много силна 

5 BG3MA700R146 TL27 яз. Душанци много силна 

 

 

Пред няколко години в общината е реализиран проект за защита от наводненията по 

реките Гушава и Селска. Мерките за предотвратяването им включват следните 

дейности: Почистване, където е необходимо разширяване на речното корито на двете 

реки; Изграждане на съоръжения - корекции на река Селска на територията на село 

Антон; Изграждане на съоръжения - корекции на река Гушава на територията на село 

Антон; и всички съпътстващи строително-монтажни работи свързани с изграждане на 

инфраструктура за предотвратяване от наводнения за двете реки. 

 

5. Зони за защита на водите 

В община Антон има редица зони за защита на водите, определени като такива в 

зависимост от тяхното предназначение. Някои от тях са разположени в територии, 

определени за водочерпене за човешка консумация – от повърхностни и подземни води. 

Таблица 7 Повърхностни ВТ, използвани за питейни нужди в община Антон (по 

„План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район”) 

 Код на 

защитената 

територия 

Код на 

водното 

тяло 

Име на 

водното 

тяло 

Водоизточ

ник 

Населе

но 

място 

Водоснабдяв

ано 

население от 

водоизточни

ка 

Водоснабдит

елна 

организация 

1 BG3DSWMA14 BG3MA800 р.Дълбоки р. Гушава Антон < 10000 ВиК -София 
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R178 дол, 

р.Гушава и 

р.Конски 

дол –ПБВ 

р. Конски 

дол 

Антон < 10000 ВиК -София 

Р. Дълбоки 

дол 

Антон < 10000 ВиК -София 

 

Таблица 8 Подземни ВТ, използвани за питейни нужди в община Антон (по „План 

за управление на речните басейни в Източнобеломорски район”) 

№ Код на ВТ Име на водното тяло Защита 

Порови води Неоген-Кватернер 

1 BG3DG000000Q001 Порови води в Кватернер - 

Пирдоп -Златишка котловина 

незащитено 

Пукнатинни и карстови води в Протерозой 

2 BG3DG00000Pt044 Пукнатинни води - Западно- и 

централнобалкански масив 

незащитено 

Подземното водно тяло Пукнатинни води - Западно- и Централнобалкански масив 

попада в уязвима зона BG3VZ01 южна зона. 

В община Антон няма определени зони за защита на водите с цел опазване на 

икономически значими водни видове, нито за рекреация и зони за къпане. 

Съгласно Заповед № РД-970/28.07.2000 г. река Тополница от изворите `и до вливането 

`и в яз. „Тополница” е обявена за чувствителна зона съгласно Директива 91/271/ЕИО. В 

рамките на община Антон, макар и очертаващо част от границата `и със съседната 

община Пирдоп, е разположено едно водно тяло от тази зона: 

 

Таблица 9 Водни тела, попадащи в чувствителни зони (по „План за управление на 

речните басейни в Източнобеломорски район”) 

№ Код на зоната код на водно тяло име на водно тяло 

1 BG3SAMA04 BG3MA800R181 Река Тополница от извори до 

язовир Душанци 

 

Община Антон заема части от зони, определени като чувствителни с цел опазване на 

хабитатите, при които поддръжката или подобряването на състоянието на водите е 

важен фактор за опазването им, вкл. обекти по „Натура 2000”, обявени съгласно 
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Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, за които поддръжката или подобряването на състоянието на водите са важен 

фактор за опазването им. Тук няма зони по Натура 2000, обявени съгласно Директива 

за съхранението на дивите птици. 

 

Таблица 10 Зони за защита на водите в община Антон, обявени по «Натура 2000» 

във връзка с Директивата за местообитанията (по „План за управление на 

речните басейни в Източнобеломорски район”) 

№ Код Защитeна 

зона 

Код на водното 

тяло 

Описание на водното тяло 

1 BG0001389 Средна гора BG3MA800R177 

BG3MA800R181 

 

BG3MA800R182 

 

р. Еленска ПБВ 

р. Тополница от извори до яз. 

Душанци 

р. Въртопа ПБВ 

2 BG0000494 Централен 

Балкан 

BG3MA800L180 

BG3MA800R177 

BG3MA800R178 

 

BG3MA800R182 

 

яз. Душанци 

р. Еленска ПБВ 

р. Дълбоки дол, р. Гушава и р. 

Конски дол ПБВ 

р. Въртопа ПБВ 

3  BG0001493 Централен 

Балкан – 

буфер 

BG3MA800R177 

 

р. Еленска ПБВ 

 

 

Тук са налице и части от зони за защита на водите според българския Закон за 

защитените територии. 

 

Таблица 11 Зони за защита на водите в община Антон, обявени по ЗЗТ (по „План 

за управление на речните басейни в Източнобеломорски район”) 

№ Категория Национален 

код на ЗТ 

Европейски 

код на ЗТ 

Име на 

ЗТ 

Водно тяло Описание 

на водно 

тяло 
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1 НП 1_2_2 32361 Централен 

Балкан 

BG3MA800L180 

BG3MA800R177 

 

BG3MA800R178 

 

 

 

BG3MA800R182 

 

яз. 

Душанци 

р. Еленска 

ПБВ 

р. Дълбоки 

дол, р. 

Гушава и р. 

Конски дол 

ПБВ 

р. Въртопа 

ПБВ 

 

6. Състояние на водните тела според техния химичен, екологичен и обобщен 

статус 

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

лошо. Тези водни тела, които отговарят на химичните стандарти за качество са в добро 

състояние, а водните тела, които са над съответните определени стойности са в лошо 

състояние. При оценката на химичното състояние на повърхностните водни тела се 

разглеждат т.нар. приоритетни вещества като се съпоставят с предвидените стойности 

за екологично качество в проекта на Директивата за екологичните стандарти. За 

водните тела, в които не са идентифицирани източници на замърсяване с приоритетни 

вещества по експертна преценка е определено добро състояние. 

Замърсяване с приоритетни тежки метали се констатира периодично в горната част от 

водосбора на р.Тополница, но участъкът над яз.Душанци и притоците `и в границите на 

община Антон са в добро химично състояние. 

 

Таблица 12 Химично състояние на водните тела в община Антон (по „План за 

управление на речните басейни в Източнобеломорски район”) 

№ Код Водно тяло Химично 

състояние 

Изместващ 

параметър 

1 BG3MA800R177 Река Еленска 

ПБВ 

добро  

2 BG3MA800R178 р.Дълбоки дол, 

р.Гушава и 

р.Конски дол –

ПБВ 

добро  
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3 BG3MA800R181 Река Тополница 

от извори до 

язовир Душанци 

добро  

4 BG3MA800R182 р.Въртопа-ПБВ добро  

5 BG3MA800L180 яз. Душанци добро  

 

Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: 5 - 

много добро, 4 - добро, 3 - умерено, 2 - лошо и 1 - много лошо, които се изобразяват 

съответно с цветовете син, зелен, жълт, оранжев и червен.  

За оценка на екологичното състояние се разглеждат следните групи елементи: 

хидроморфологични, биологични и химични. Всяка от тези групи включва различни 

показатели, които се използват при оценката на екологичното състояние. 

 

Таблица 13 Показатели за определяне на екологичното състояние 

хидроморфологични показатели 

хидроложки режим 

морфологични условия 

непрекъснатост на реката 

биологични показатели 

фитопланктон 

фитобентос 

макрофити 

дънни безгръбначни 

риби 

физико-химични показатели 

общи показатели 

биогенни вещества 

специфични вещества 

 

По отношение на хидроложкия режим се изследва дали има значимо изменение на 

оттока в резултат на водовземане или регулиране на оттока. При оценяването на 

морфологичните условия се отчитат изземането на наносни отложения (инертни 

материали), корекциите на реките, наличието на МВЕЦ, състоянието на крайречната 
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растителност, връзката с влажни зони, защитени територии и зони по Натура 2000. 

Относно непрекъснатостта на реката се отбелязва наличието на съоръжения в реката и 

възможността на рибите да преминават нагоре и надолу по течението. 

Най-голямо значение за определяне на екологичното състояние имат физико-

химичните и биологичните елементи. 

 

Таблица 14 Екологичен статус/потенциал на повърхностните ВТ в община Антон 

(по „План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район”) 

№ Код Водно тяло Тип СМВТ Общо ХМ Б ФХ 

1 BG3MA800L180 яз. Душанци TL26 да 2 4  2 

2 BG3MA800R177 Река Еленска 

ПБВ 

TR30  4 4  4 

3 BG3MA800R178 р.Дълбоки дол, 

р.Гушава и 

р.Конски дол –

ПБВ 

TR304  4 4  4 

4 BG3MA800R181 Река Тополница 

от извори до 

язовир Душанци 

TR30  3 5 3  

5 BG3MA800R182 р.Въртопа-ПБВ TR30  3 3 4 4 

 

От таблицата се вижда, че две водни тела (р. Еленска и р. Дълбоки дол, р. Гушава и р. 

Конски дол) са в добро екологично състояние, с добри оценки по отношение на физико-

химичните показатели и хидроморфологията. И двете се използват за питейно-битово 

водоснабдяване. 

В умерено общо екологично състояние са р.Тополница над язовира и р.Въртопа. При р. 

Тополница това се дължи на ниски стойности на биологичните показатели. Река 

Вътропа, която се използва за питейно-битово водоснабдяване, е с добри 

физикохимични и биологични показатели, но със средни стойности в 

хидроморфологично отношение, на което се дължи и средната оцена на общото 

екологично състояние. 

В лошо общо екологично състояние е едно водно тяло – яз. Душанци. То се определя 

като „силномодифицирано водно тяло”. Ниската оценка се присъжда поради лоши 

физикохимични показатели на язовира. Необходимо е причините за тези резултати да 

се потърсят съвместно със съседната община Пирдоп, известна с развитата си 

индустрия, на чиято територия е разположена по-голямата част от язовира. 
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В община Антон няма водни тела в много лошо екологично състояние. 

 

В таблицата по-долу е представено обобщеното състояние на водните тела в 

разглежданата община. Отчита се, че в лошо състояние са яз.Душанци, р.Тополница от 

извори до яз.Душанци и р.Въртопа. 

Таблица 15 Обобщено състояние на водните тела в община Антон (по „План за 

управление на речните басейни в Източнобеломорски район”) 

№ Код Водно тяло Тип Екологич

но 

състояни

е 

Химичн

о 

състоян

ие 

Общо 

състоян

ие 

Пояснен

ие 

1 BG3MA800

L180 

яз. Душанци TL26 2 добро лошо  

2 BG3MA800

R177 

Река Еленска 

ПБВ 

TR30 4 добро добро  

3 BG3MA800

R178 

р.Дълбоки 

дол, 

р.Гушава и 

р.Конски дол 

–ПБВ 

TR30 4 добро добро  

4 BG3MA800

R181 

Река 

Тополница от 

извори до 

язовир 

Душанци 

TR30 3 добро лошо умерено 

5 BG3MA800

R182 

р.Въртопа-

ПБВ 

TR30 3 добро лошо умерено 

 

По-особен интерес представлява състоянието на повърхностните водни тела, 

използвани за питейни нужди. Оценката на състоянието на повърхностните водни тела 

е в зависимост от категоризацията на водоизточниците в тях. Категоризацията на 

водоизточниците е направена по категориите, определени в Наредба № 12 към Закона 

за водите. Съгласно тази наредба водоизточниците се класифицират в три категории в 

зависимост от качеството на водите – А1, А2, А3, като А1 е за най-доброто качество. 

Резултатите показват, че повърхностните питейни водни тела (в т.ч. водоизточника и 

състоянието на водното тяло) в района спадат към категория А2. 
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7. Цели за състоянието на повърхностните води 

По отношение на химичното състояние на водните тела основна цел на 

Източнобеломорския район за басейново управление е постигането и запазването на 

„добро химично състояние” в бъдеще. В разглежданата община няма водни тела в лошо 

химично състояние. Тук очакванията са те да бъдат съхранени в добро химично 

състояние. Тази цел трябва да залегне в Общия устройствен план на община Антон. 

Постигането на добро екологично състояние е свързано с намаляване на общия физико-

химичен и биогенен натиск от отпадни води от населени места и индустрия, 

отстраняване ефекта от стари замърсявания от рудодобивна дейност, проучване на 

замърсители, намаляване натоварването с тежки метали, азот и подобряването на pH, 

премахването на дифузните замърсявания вследствие на селскостопански практики, 

подобряване на хидроморфологичните и хидробиологичните условия, осигуряване на 

екологичен минимум, предотвратяване и превантивни мерки срещу ерозионните 

процеси, оптимизиране на режима на водоползване, възстановяване на крайбрежната 

растителност и максимално доближаване до естественото състояние на речните 

местообитания, създаване на благоприятна хидробиологична среда за живот на водните 

организми, намаляване натоварването от рибовъдство и еутрофикация, подобряване на 

екологичния статус по всички елементи за качество; опазване и възстановяване на 

приоритетни хабитати и видове по Натура 2000. 

 

Таблица 16 Повърхностни водни тела, които трябва да постигнат добро 

екологично състояние/потенциал (по „План за управление на речните басейни в 

Източнобеломорски район”) 

№ Код Водн

о 

тяло 

Цел Срок Изме

ства

щи 

пара

метр

и 

Детайл

изиран

е на 

целта 

Причи

на за 

отлага

не 

Основан

ие 

съгласн

о РДВ 

Основан

ие 

съгласн

о ЗВ 
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В таблица 16 са представени накратко особеностите на водно тяло яз.Душанци, който 

към настоящия момент е в лошо екологично състояние. Неговите води са с отклонение 

в параметъра pH, който трябва да бъде проучен допълнително, за да се установят 

причините за неговото изменение. 

 

Таблица 17 Цели за екологичното състояние/потенциал за повърхностните водни 

тела в община Антон (по „План за управление на речните басейни в 

Източнобеломорски район”) 

№ Код Водно тяло ЦЕЛ Детайлизиране на целта 

1 BG3MA800R

182 

р.Въртопа-ПБВ добро 

екологично 

състояние 

Подобряване на 

хидроморфологичните условия. 

Ликвидиране на дифузно 

замърсяване на питейните води 

с органични замърсители 

2 BG3MA800R

181 

р.Тополница от 

извори до 

яз..Душанци 

добро 

екологично 

състояние 

Намаляване на биогенния 

натиск и ерозионни процеси и 

защита на зоните по Натура 

2000 

3 BG3MA800R

178 

р.Дълбоки дол, 

р.Гушава и 

р.Конски дол - 

ПБВ 

добро 

екологично 

състояние 

Запазване на доброто състояние 

и зоните по Натура 2000 и НП 

"Централен Балкан" 

4 BG3MA800R

177 

р.Еленска ПБВ добро 

екологично 

състояние 

Запазване на доброто състояние 

и зоните за защита на водите 

5 BG3MA800L

180 

яз. Душанци добър 

екологичен 

потенциал 

Проучване за замърсители 

 

По-детайлно проучване на екологичния статус на отделните водни тела показва каква 

намеса е необходима при всяко едно от тях, за да постигне добро екологично 

състояние. При р. Тополница от извори до яз. Душанци е нужно да се намали 

биогенния натиск и ерозионни процеси и да се защитят на зоните по Натура 2000. При 

р.Въртопа е необходимо да се подобрят хидроморфологичните условия и да се 

преустанови дифузното замърсяване на питейните води с органични замърсители. 

Язовир Душанци трябва да бъде проучен по-подробно за замърсители. 
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За зоните за защита на водите са определени цели съобразно вида на зоната за защита и 

изискванията на съответното законодателство. 

По отношение на повърхностните водни тела, използвани за питейни нижди е 

необходимо да се постигне съответствие със стандартите за качество на 

повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване съгласно на 

Наредба №12 към ЗВ. 

Колкото до зоните, чувствителни към биогенни елементи съгласно Директива 

91/271/ЕИО, целта е да се намали биогенното замърсяване от градски отпадни води 

съгласно директива 91/271/ЕС. 

Относно защитените зони от „Натура 2000”, обявени с цел защита на местообитанията 

се очаква постигане на благоприятен природозащитен статус (БПС) на предмета на 

опазване на защитената зона, за който поддръжката или подобряването на състоянието 

на водите е важен фактор, а относно зоните за защита на водите, обявени по Закона за 

защита на територията - опазване на  местообитанията на видовете съгласно плана за 

управление на защитената територия. 

 

ІІ.1.2.1.2 ВиК мрежи и тяхното състояние 

Водоснабдяване 

Водните  запази  към  момента  са  в  нормите  и  са  достатъчни  за  

обслужването на населението.  Захранването с питейна вода става чрез каптирани 

извори, изградени върху три от водните тела, преминаващи през землището на 

общината - р. Еленска ПБВ, р. Въртопа ПБВ и р. Дълбоки дол, р. Гушава и р. Конски 

дол ПБВ.   

Общата дължина на водоснабдителната мрежа е 25 км.  

През 2006 година е приет проект и е извършена реновация на водопроводната мрежа на 

село Антон. На река Дълбок дол, при пункта на водохващане са определени средно 

многогодишно водно количество от Q=73,9 л/сек, средногодишно водно количество от 

Q=42,7 л/сек, екологично водно количество Q=7,4 л/сек. За място на водовземането е 

определена кота 985м, на около 300м северно от село Антон. Максималното водно 

количество е 3 л/сек. Захранващият водопровод е с φ150 мм, а водохващането е открито 

речно. Предвиден е утаител и цялостна реновация на водопроводната мрежа. 

Оценка на водоснабдителната система – Един съществен резерв за подобряване на 

водоснабдяването е привеждането в добро техническо състояние на водопроводната 

мрежа. Чрез свеждане до минимум на загубите по мрежата се получава увеличаване на 

количеството вода, която се подава на водопотребителите. По-голямата част от 

мрежата е изградена от етернитови тръби която е физически и морално остаряла, което 

от своя страна води до голям процент загуби. 
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Канализация 

Преобладаващата част от тръбите, с които е изградена канализационната мрежа за 

отпадни води в община Антон е с диаметър φ300 мм. Малката пропускателна 

способност на канализационната система и големия брой зауствания налагат спешно да 

бъде направен ремонт на наличната канализационна мрежа, а там където тя липсва 

същата да бъде изградена.  

Канализационната мрежа в общината е от смесен тип и обхваща колектори и 

отвеждащи съоръжения с обща дължина 23 км. 

Пречиствателни съоръжения и главни колектори за отпадъчните води не са изградени 

на територията на общината. До замърсяване на деретата и реките водят незаконно 

включените в така изградената мрежа потребители. През 2007 година е приет проект за 

реновация и е извършено обновление на канализационната мрежа на селото. Така под 

всички съществуващи улици е изградена канализационна мрежа, предвидена за 2149 

души. 

Оценка на канализационната мрежа – Община Антон е с незадоволително изградена 

канализационна система, която не отговаря на изискванията за опазване на околната 

среда. Това налага като приоритетна задача на общинското ръководство да се възложи 

изготвяне на проект за реконструкция и разширяване на канализационната мрежа на 

общината, както и проектиране на пречиствателни съоръжения и тяхното изграждане. 

 

 

ІІ.1.2.1.3 Напоителни системи 

В община Антон няма значими селскостопански масиви и напоителни системи. 

 

ІІ.1.2.2 Подземни води  

За разлика от повърхностните води, химичното състояние на подземните води в 

изключителна степен се определя от наличието на дифузни източници – особено – 

торене при земеделието, стари сметища без изолационни екрани и т.н. При подземните 

водни тела съществено значение има тяхното количествено състояние. Логиката при 

конфигуриране на подземните водни тела е различна от тази за повърхностните и в 

изключителна степен зависи от геоложката характеристика на условията, в които то е 

формирано. Това включва възраст (условия на образуване), литоложка характеристика, 

тектонски особености на района и т.н. Поради тези причини не е рядък случая, при 

който едно подземно водно тяло попада в различни райони на басейново управление и 

отнасянето му към един или друг район на басейново управление е доста условно или 

главно административно обусловено. България се разделя на три хидрогеоложки 

региона: Мизийски, Балканиден и Рило-Родопски. Предвид етажното разположение на 

водоносните формации в редица райони и без да се следва строга стратиграфска 

последователност, контурите на подземните водни тела са разположени в 8 слоя за 

цялата територия на Р. България.  
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ІІ.1.2.2.1 Състояние на подземните води 

Територията на община Антон изцяло попада в обхвата на Източнобеломорски район за 

басейново управление.  Принадлежи към водосборната област на р. Марица (Фиг. 1). 

Управлението и контролът на подземните води се упражняват от Басейнова дирекция за 

управление на водите Източнобеломорски район (БДУВИБР) с център гр. Пловдив. 

При изготвянето на настоящата екологична оценка на ОУП, в раздела за състоянието на 

подземните води, са ползвани следните основни източници: 

1. План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2010 –             

2015 г. (ПУРБ). 

2. Данни от издадени разрешителни за водовземане от подземни води от 

Басейнова дирекция Източнообеломорски район. 

3. Данни на Басейнова дирекция Източнобеломорски район от направени 

проучвания, пробовземания, измервания и изследвания, обхващащи различните 

компоненти на състоянието на повърхностните и подземните води. 

 

 

Фиг. 1. Речни басейни на територията на БДУВИБР 

 

    - граница на община Антон;     
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Кратка геоложка и хидрогеоложка характеристика на района  

В тектонско отношение, районът попада в Балканската област. Геоложката основа е 

изградена главно от метаморфити с докамбрийска възраст (гнайси, амфиболити ). Над 

тях има покривка от глини, песъчливи глини пясъци, валуни и чакъли с пролувиален и 

алувиален произход. Дебелината на тези седименти на места надминава 10 m 

В напуканите зони на скалите от подложката са акумулирани неголеми количества 

подземни води. В  покриващите ги пролувиални и алувиални отложения са 

акумулирани средни количества безнапорни води, чиито нива са привързани към 

нивата на протичащите реки. 

В обхвата на община Антон попадат 2 водни тела от 2 слоя, формирани в различни по 

възраст скални формации и съдържащи различни типове пресни подземни води (Табл. 

1 и Фиг. 2). 

 

Таблица 1. Подземни водни тела в община Антон 

№ по 

ред 
Слой 

Код на водното 

тяло 
Наименование 

1 

Порови води в 

Кватернер и 

Неоген - 

Кватернер 

BG3G000000Q001 
Порови води в Кватернер - Пирдоп - 

Златишка котловина 

2 

Пукнатинни и 

карстови води в 

Протерозой 

BG3G00000Pt044 
Пукнатинни води - Западно-  и 

Централнобалкански масив 
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Фиг. 2. Подземни водни тела в района на община Антон 

 

      -     граници на община Антон. 

 

- ПВТ BG3G000000Q001 - Порови води в Кватернер - 

Пирдоп - Златишка котловина 

 

- ПВТ BG3G00000Pt044 - Пукнатинни води - Западно- и 

Централнобалкански масив 

 

Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина, код 

BG3G000000Q001 

ПВТ е разположено в Златишко – Пирдопската котловина, в най-северозападната част 

на Източнобеломорски район. Златишко-Пирдопската котловина изцяло попада във 

водосбора на река Тополница, която се явява и краен събирател на всички потоци, 

протичащи през полето и замърсените отпадни води от производствени предприятия и 

населени места. В обсега на котловината са разположени следните селища: гр. Пирдоп,                 

гр. Златица, с. Челопеч, с. Мирково, с. Чавдар, с. Бенковски, с. Буново, с. Карлиево и с. 

Душанци. В района няма изградени градски пречиствателни станции за отпадни води. 

ПВТ има площ от 85 km². Средният модул на подземния отток е  около 1.2 l/s/km
2
, а 

естествените и разполагаемите ресурси са оценени на около 100 l/s. Типът на 

водоносния хоризонт е безнапорен. Покриващите ПВТ пластове в зоната на 

подхранване са основно почвени слоеве. Литоложкият строеж на водоносния хоризонт 

е представен от глинести валуни, гравелити, финнозърнести пясъци, глини. Средна 

дебелина на ПВТ – 50 m. Средна водопроводимост –  7 m
2
/d. Среден коефициент на 

филтрация – 0.36 m/d.  

Според публикуваните регистри на БДУВИБР, към 2014 г. на територията на община 

Антон няма издадени разрешителни за водовземане от подземното водно тяло чрез 

съоръжения за добив на подземни води, както и няма регистрирани водовземни 

съоръжения на физически лица. 
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Пукнатинни води - Западно- и Централнобалкански масив, код 

BG3G00000Pt044 

ПВТ е разположено в северната и северозападната част на Източнобеломорски басейн. 

По-големи населени места в района на подземното водно тяло са гр. Копривщица, гр. 

Стрелча, гр. Клисура, гр. Златица, с. Полянци, с. Горно ново село, с. Антон и др. ПВТ 

има площ от 4531 km², а площта на зоната на подхранване е 4489 km². Средният модул 

на подземния отток е  около 0.6 l/s/km
2
. Естествените ресурси са оценени на около 2286 

l/s , а разполагаемите – 2012 l/s. Тип на водоносния хоризонт – безнапорен. 

Литоложкият строеж на водоносния хоризонт е от гранитизирани биотитови и 

двуслюдени гнайси, мигматити, гранитогнайси, гнайси, амфиболити, силиманитови 

шисти.  

Водното тяло се подхранва основно от топенето на снеговете и от инфилтриралите се 

валежи. За ПВТ към 2014 г. за  района на община Антон е издадено 1 разрешително за 

водовземане на ВиК ЕООД – София за водоснабдяване на гр. Копривщица (Табл. 2). 

Разрешителното е изтекло и не е подновено в срок. В ПВТ в района няма регистрирани 

водовземни съоръжения на физически лица. 

 

 

Таблица 2. Издадени разрешителни за водовземане от подземни води от ПВТ  

№ 

по 

ред 

Титуляр 

Номер и дата 

на 

разрешително

то 

Крайна дата 

на 

разрешително

то 

Вид и 

номер на 

съоръже

нието 

Цел на водовземането 

1 
"В и К" ЕООД 

- София 

301247/ 

28.01.2006 
28.01.2011г. 

Каптиран 

извор 

"Въртопа

" 

Питейно водоснабдяване на 

гр. Копривщица  

 

Състояние на подземните води на територията на община Антон 

Химично състояние 

По отношение на качеството на подземните води в района биха могли да се обобщят 

следните значими проблеми: липсата на канализации в някои участъци от населените 

места; земеделието; индустриалните площадки; минната дейност; депата за отпадъци; 

нерегламентирани сметища. Основните  точкови източници на замърсяване на 

подземните води в Източнобеломорски район за басейново управление на водите са 

следните: 

– Депа за отпадъци (Д); 
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– Земни лагуни (Л); 

– Бивши уранови мини (РМ); 

– Хвостохранилища (ХХ); 

– Индустриални площадки (ИП); 

– Рудници (Р); 

– Петролни бази (ПБ). 

С най-голямо значение за състоянието на подземните води са депата за отпадъци – 

битови и промишлени. Към момента в процес на строителство е новото депо за 

отпадъци на община Златица, което ще обслужва и общините Антон, Копривщица, 

Мирково, Пирдоп, Челопеч и Чавдар. Петролната база на Държавен резерв е на 

територията на община Антон.  

Характеристика на съществуващите и закрити депа за отпадъци и хвостохранилища, 

потенциални точкови замърсители на подземните води, в близост до община Антон е 

дадена в таблица 3.  

 

Табл. 3. Действащи и закрити депа в близост до община Антон 

 

 

Въздействието от точкови източници на замърсяване върху подземните водни тела в 

района на община Антон е показано в табл. 4. 
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Табл. 4. Точкови източници на замърсяване в района около община Антон 

№ 

по 

ре

д 

Код на 

подземното 

водно тяло 

Наименование Депа Лагуни РМ ХХ ИПР ПБ 

1 
BG3G000000Q0

01 

Порови води в 

Кватернер - Пирдоп - 

Златишка котловина 

1   2 1  

2 
BG3G00000Pt04

4 

Пукнатинни води - 

Западно-  и 

Централнобалкански 

масив 

5   6 1 1 

 

Дифузните източници на замърсяване на подземните води в района са предимно от 

селско стопанство – наторяване с изкуствени и естествени торове. За всички подземни 

водни тела на територията на Източнобеломорски басейн, дифузните източници на 

замърсяване, са показани на фиг. 3 . 
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Фиг. 3. Дифузни източници на замърсяване на подземните води в 

Източнобеломорски район 

Оценката на статуса на подземните водни тела по химично състояние е дадена в две 

категории – добро или лошо. Методиката за оценка на химичното състояние на 

подземните води е в съответствие с Директива 2006/118/EC и GUIDANCE DOCUMENT 

NO.18. Оценката е извършена въз основа на най-строгите прагови стойности, 

определени при ползване подземните води за питейно-битово водоснабдяване, тъй като 

всички подземни водни тела се ползват за питейно-битово водоснабдяване.  

Обобщената оценка на химичното състояние на подземните водни тела на територията 

на общ. Антон е дадена в таблица 5.  

Таблица 5. Оценка на химичното състояние на подземните водни тела в община 

Антон 

№ по 

ред 

Код на водното 

тяло 
Наименование 

Химично състояние на 

подземното водно тяло 

1 BG3G000000Q001 
Порови води в Кватернер - 

Пирдоп - Златишка котловина 
Лошо 

2 BG3G00000Pt044 
Пукнатинни води - Западно-  и 

Централнобалкански масив 
Добро 
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Количествено състояние  

Количествения статус на подземните водни тела може да бъде два вида – добър или 

лош. Подземното водно тяло е с добър количествен статус, когато водовземането не 

превишава разполагаемите водни ресурси. Съгласно регистрите на БДУВИБР за 

утвърдените ресурси от подземни води и сведенията за издадени разрешителни за 

водовземане, всички подземни водни тела на територията на община Антон разполагат 

със свободни водни количества (Таблица 6). Разполагаемите ресурси превишават 

изчерпваните водни количества, включително от водовземни съоръжения за лични 

нужди. Подземните водни тела на територията на общината са в добър количествен 

статус. 

Таблица 6. Оценка на количественото състояние на ПВТ  

№ 

по 

ре

д 

Код на 

водното тяло 
Наименование 

Пло

щ, 

km
2
 

Модул 

на 

подзем

ен 

отток, 

l/s/km
2
 

Естес

твени 

ресур

си, l/s 

Еколог

ичен 

миним

ум, l/s 

Разпо

лагае

м 

ресур

с, l/s 

Разре

шено 

водов

земан

е, l/s 

Свобо

дни 

колич

ества, 

l/s 

Състоян

ие 

1 
BG3G000000

Q001 

Порови води в 

Кватернер - 

Пирдоп - 

Златишка 

котловина 

85 1.2 100 
Няма 

данни 
100 3.2 96.8 Добро 

2 
BG3G00000P

t044 

Пукнатинни 

води - Западно-  

и 

Централнобалка

нски масив 

3811 0.6 
2286.

4 
274 2012 91.7 

1920.

7 
Добро 

 

Подземни водни тела в риск  

В зависимост от оценката на химичното и количественото състояние на подземните 

водни тела на територията на община Антон, както на техните геоложки 

характеристики и възможностите за евентуално замърсяване или нарушаване на 

количественото състояние, е направена преценка кои ПВТ са в риск. Резултатите са 

представени в таблица 7. 

 

 

 

 



50 

 

Таблица 7. ПВТ в риск на територията на общ. Антон 

№ 

по 

ре

д 

Код на 

подземното 

водно тяло 

Наименование 
Въздействие от човешка 

дейност 

Риск по 

качество 

Риск по 

количеств

о 

1 
BG3G000000Q0

01 

Порови води в 

Кватернер - 

Пирдоп - 

Златишка 

котловина 

Цветна металургия, 

обогатяване, рудодобив - Hg, 

Cd, 1,2-дихлоретан, Zn, Cu, 

Ni, Cr, Pb, As. Земеделие - 

нитрати, фосфати, нитрити, 

пестициди. Населени места - 

фекално-битови и отпадъчни 

промишлени води - органични 

замърсители. 

Да Не 

2 
BG3G00000Pt04

4 

Пукнатинни води 

- Западно-  и 

Централнобалкан

ски масив 

Рудници. Населени места - 

фекално-битови – органични 

замърсители. 

Не Не 

 

 

 

ІІ.1.3 Почви и земни недра 

Според морфотектонската подялба на територията на България, територията на община 

Антон попада в Средногорския пояс и Старопланинския пояс от т.нар Блканиди. 

Характерно за територията на община Антон е че тя заема част от Златишко-

Пирдопската котловина, а именно нейната най-източна част, от Средна гора, и части от 

южните склонове на Стара планина, както част от рида Козница. Планинският рид 

Козница се издига между Златишко-Пирдопската котловина на запад и Карловската 

котловина на изток, като свързва Златишко-Тетевенската планина на Стара планина със 

Същинска Средна гора. Рида е образуван през неоген-кватернера и е изграден 

предимно от гранити и гранитогнайси. Западните му склонове, обърнати към 

Златишко-Пирдопската котловина са по-стръмни. 

Средногорския пояс в община Антон е представен от андезити и андезито-базалти, 

магматити и гранитизирани биотити от арденската група, и южно български гранити. 

Старопланинския пояс е преставен от делувиални наслаги, както и от алевролити, 

шисти и метаморфни шисти, а също и от гранити и гранито-диорити от 

Староппланинския гранитодиоритен-гранитен комплекс.  

Геоложкото развитие на изследваната територия предопределя геоморфоложкото 

разнообразие в района. Според морфографската характеристика на страната ни община 

Антон заема част Средногорско-Задбалканската част на Преходно планинско-

котловинната зона от морфографската схема на П. Стефанов (2002). 
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Златишко-Пирдопската котловина, попадаща в границите на община Антон 

представлява едностранен грабен, потъвал неколкократно през терциера. От север се 

ограничава от Задбалканския дълбочинен разлом. По напречни разломи с посока север-

юг са образувани вътрешнокотловинни понижения и прагове, изразени морфоложки на 

терена.  

Характерна част от територията на общината е рида Козница. На територията на 

общината не са установени находища на рудни и нерудни полезни изкопаеми. 

 

ІІ.1.3.1 Класификация на почвите 

Според Почвено-географското райониране на България територията, обект на ОУП, 

заема част от Южнобългарска ксеротермална почвена зона - обхващаща територията 

на Южна България до 700-800 м н.в, както и от Планинска почвена зона - обхваща 

планинските райони над 700-800 м н.в В обхвата на община Антон попада най-

източната част от Златишко-Пирдопската котловина, както и част от Същинска Средна 

гора.  

От гледна точка на по детайлното райониране на почвените типове в България, Нинов 

допълва класификацията, като я развива с подобласти и провинции. Според неговото 

детайлно райониране, територията на община Антон попада в Средиземноморската 

почвена област, в Балканско – Средиземноморската й подобласт и заема част от 

Витошко-Средногорската провинция както и в по-малка степен попада в 

Старопланинския средновисок пояс на Долнодунавската почвена подобласт. 

 

Зоналните почвени типове са представени от планинско-ливадни почви и кафяви 

горски почви. 

В обсега на Планинската почвена зона на територията на община Антон се установява 

пояса на кафявите горски почви. Отличават се с малка мощност на почвения хоризонт, 

незначителен хумусен хоризонт и високо съдържание на хумус. В количествено 

изражение, тези почви заемат около 50% от територията на общината и обхващат част 

от склоноевете на Стара планина, Средна гора и части от рида Козница, попадащи на 

територита на община Антон. 

Планинско-ливадните почви в общината са с дял от около 6% от територията на 

общината. Разположени са по билната част от стара планина. Те са богати на хумус 

почви, с добре оформен чимов хоризонт. 

От азоналните почви в община Антон се срещат делувиални почви. Характеризират се с 

тънък хумусен хоризонт, върху делувиални материали. Реакцията им е слабо кисела, до 

неутрална, а хумусното съдържание е в границите между 1 и 2 %. Поради характера на 

почвообразуващия материал почвите са каменисти и с недобри хидрофизични свойства. 

 

ІІ.1.3.2 Земеползване  

 

Според данни използвани в Общинския план за развитие на община Антон, площите за 

земеделски нужди са около 50 500 дка или 69%, горската територия е около 20 600 дка. 

Урбанизираните територии са около 2%, ако към тях добавим и териториите на 

транспортната инфраструктура те ще нараснат до 2.1%.  

Според данните от проекта CORINE2000 земеделските площи са около 64% от 

територията на общината. Горските територии представляват около 33%, а 

урбанизираните територии са 2.6%. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B5%D1%80
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ІІ.1.3.3 Състояние на почвите   

От морфоструктурна гледна точка почвите в общината са с характерните за тях показатели за 

отделните почвени хоризонти. Тъй като в границите на общината няма изградени пунктове за 

наблюдение на почвеното замърсяване, няма официални данни за замърсяване на почвите. 

Имайки предвид високия дял на земеделско усвояване на почвите в общината, както и че 

общината попада в район с наличие на геоморфоложки условия за ерозия, трябва да се прилагат 

подходящи агротехнически мероприятия при аграрните дейности, които да предпазват горния 

почвен слой от ерозия. 

 

ІІ.1.3.3.1 Замърсени почви 

Във връзка с човешката дейност почвите са застрашени от замърсявания или вредни 

въздействия произтичащи от: 

 Киселинните дъждове свързвани с изгарянето на горивни полезни 

изкопаеми, както в индустриални пещи, така и при битовото 

отопление или в транспорта и киселинните и серни аерозоли 

изпускани от завода за добив на мед между Златица и Пирдоп; 

 Неправилно провеждани агро-технически мероприятия водещи до 

изтощаване на почвите и ерозия; 

 Потенциален риск от локални замърсявания на почвите, респективно 

компонентите на околната среда и риск за човешкото здраве носят 

хранилищата за излезли от употреба пестициди и препарати за 

растителна защита с изтекъл срок на годност. Такова е 

инвентаризирано в  с. Антон. В хранилището са инвентаризирани 3 

300 кг. твърди и течни пестициди с неизвестен състав. 

 В района на Златишко-пирдопското поле потенциален замърсител си 

остават и производствените мощности на медодобивния завод между 

Златица и Пирдоп. 

В общината не е разработена стратегия за опазване на почвите. Стремежът е да се 

запазят качествените земеделски земи, както и подобряване на използваните 

земеделски техники при обработка на почвите. Макар в плана за развитие на община 

Антон да не се споменава за замърсявания на почвите, предполага се, че високата 

замърсеност на почвите в Златишко-Пирдопската котловина е обхванало и територията 

на община Антон. Имайки предвид затворения геоморфоложки тип на котловината не 

може да предположи, че община Антон е извън границите на замърсявания на почвите 

с мед, цинк, арсен, олово над пределно-допустимите концентрации. 

ІІ.1.3.3.2 Рекултивирани терени 

Към момента на съставяне на доклада не е налична информация за извършени или 

извършващи се рекултивационни мероприятия на територията на общината.. 

На техническа и биологическа рекултивация подлежат: 

 строителни площадки на точкови и линейни обекти (след приключване на 

строителството); 

 срутища и други земи с нарушен почвен профил; 

 сметищата (регламентирани и нерегламентирани) и други депа за отпадъци; 
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ІІ.1.4 Ландшафт  

Според Петър Петров (1990) Ландшафтът представлява пълен природен комплекс, 

обхващащ като единно цяло всички основни геокомпоненти, съществуващи на дадено 

място в пределите на ландшафтната сфера. Ландшафтите представляват природно-

териториални комплекси между основните природни компоненти (скали, въздух, води, 

растителност, животни, почви).  

Според класификацията на ландшафтите в България (География на България, 1997 г.) 

се срещат 4 класа ландшафти: равнинни, междупланински равнинно-низинни, 

котловинни и планински, обхващащи 13 типа, 30 подтипа и 77 групи ландшафти.  

Съгласно ландшафтното райониране на страната ни, отново направено в География на 

България, 1997, страната е поделена на четири области: 

- Севернозонална област на Дунавската равнина – обхващаща 4 подобласти и 

33 района;  

- Старопланинска област – обхващаща 4 подобласти и 21 района;  

- Южнобългарска планинско-котловинна област - обхващаща 10 подобласти и 

50 района;  

- Междупланинска зонална област на южнобългарските низини и ниски 

планини - обхващаща 6 подобласти и 23 района. 

Община Антон попада изцяло в Южнобългарска планинско-котловинна област. Заема 

част от Витошко - Ихтиманската подобласт и по-точно части от Златишки район и 

Братийско-Богдански район.  

В ландшафтно видово отношение, най-представителните ландшафти в общината са 

тези на ливадно-степните дъна на междупланинските котловини върху неспоени 

кватернерни наслаги с висока степен на земеделско усвояване, на среднопланинските 

широколистни гори върху масивни и метаморфни скали. 

По-силно антропогенно натоварване поемат природните ландшафти около 

урбанизираните територии. В границите на урбанизираните територии уместно е да 

говорим за антропогенизирани или антропогенни ландшафти. Както бе описано и по-

горе, ландшафта трябва да се приема като взаимосвързана система от геокомпоненти, 

включително и човека с неговата стопанска дейност. С видоизменен ландшафтен 

профил са земеделските територии и урбанизираните територии. Това изменение обаче 

не се е случило за миг, като то е продукт на дългогодишни взаимодействия между 

природната среда и човешката стопанска дейност. 

 

 

ІІ.1.5 Биологично разнообразие – растителност, животински свят, защитени зони и 

защитени територии  

Биологичното разнообразие се определя от множество фактори основните, от които са 

географско разположение, релеф, климат, скален състав, почви, наличие на естествени 

водни тела, характер на антропогенното въздействие върху природната среда и др. 

Съчетанието на тези фактори определя до голяма степен структурата на биологичното 

разнообразие, изразена главно чрез богатството на биологични видове. 
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ІІ.1.5.1 Флора и Растителност  

Районът на общината във флористично отношение е слабо проучен. Данни за флората 

се съдържат в работите на Ганчев & Велчев (1963), Шипчанов & Йоцова-Бауренска 

(1981), Шипчанов и др. (1982), Мешинев и др. (2000), Hájek et al. (2008), Pedashenko et 

al. (2013), Пеев (2012). При изготвянето на настоящия доклад са проверени находищата 

на всички защитени и консервационно значими видове посочвани за флористични 

райони централна Стара планина и западна Средна гора, в който попада територията на 

община Антон. Справки са направени и с хербариума на Института по биоразнообразие 

и екосистемни изследвания на БАН. Също така при изготвянето на списъка с висшите 

растения (без мъховете) са ползвани и данните от Балканската Фитоценотична база 

данни за сухи тревни съобщества (Vassilev et al. 2012), Балканската база данни и 

Българската Фитоценотична база данни (Apostolova et al. 2012). 

При определеняне на консервационните видове са направени справки с референтната 

литература: Червения списък на висшите растения в България (Petrova & Vladimirov 

2009), списъците на балканските (Petrova & Vladimirov 2010) и българските ендемити 

(Petrova 2006), Закона за биологичното разнообразие (2007), Червената книга на Р 

България (Пеев 2012), CITES (Secretariat 2010), Директива 92/43/ EEC (1992) и 

Бернската конвенция (1979). За инвазивни са възприети видовете включени в списъка 

на Петрова и др. (2012). 

Списъкът на висшите растения установени на територията на общината (приложение 1) 

не може да се приеме за изчерпателен. Във връзка с това е добре флористичните 

проучвания да бъдат продължени, а резултатите от тях да влязат в документалната 

рамка и плана за развитие на община Антон.  

 

Анализ на флористичното разнообразие 

Във флористично отношение районът попада в границите на  флористични райони 

Западна Средна гора и централна Стара планина според флористичното райониране на 

страната (Йорданов 1966).  

Флората на община Антон е представена от 984 вида висши растения (без мъховете), 

които са представени в Таблица 1 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Те се отнасят към 87 

семейства.  Най-богатите на видове семейства са: Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, 

Cariophyllacea, Lamiacaea, Scrophullariaceae, Brassicaceae.  

Флористично разнообразие е резултат от комплексното действие на няколко фактори: 

1. Голямото разнообразие на абиотичнитните условия на средата – 

почвени, орографски, климатични и др.).  

2. Съществуващата денивилация в надморската височина в 

териториалния обхват на общината, която попада в границата на 

различни пояси от растителната покривка на страната, което 

предопределя оформянето на специфични растителни съобщества.  



55 

 

 Във флората на общината преобладават евро-медитеранските, 

субмедитеранските и евро-азиатските флорни елементи, а от жизнените форми 

хемикриотофитите, следвани от терофитите.   

По поречията на реките, както и в силно рудерализираните територии около населените 

места, нерегламентирани сметища и др., се срещат и някои антропофити и инвазивни 

видове, като Amorpha fruticosa, Bidens frondosus, Robinia pseudoacacia и др. 

Разпространението на тези видове до голяма степен е свързано с човешката дейност и е 

сериозна заплаха за естсествената флора и растителност в общината. 

 

Анализ на консервационния статус на флората 

Една от най-важните характеристики на една флора е богатсвото й на защитени и 

консервационни видове.  

В Закона за опазване на биологичното разнообразие (2007) са включени: приложение 

2а – Poa palustris, приложение 3 – Campanula lanata, Anemone sylvesteris, Jasione 

bulgarica, Urticularia minor, Orchic spitzelii; приложение 4 – Bupluerum affine, B. 

prealtum, B. rotundifolium, B. sinthorpianum, Asparagus officinalis, A. tenuifolium, 

Dryopteris filix-mas, Polystichum aculeatum, P. lonchitis, Echinops banaticus, E. 

sphaerocephalos, Scila bifolia, Orchis coriophora, O. morio, O. spitzesii, Crocus veluchensis, 

Dactylorhiza cordigera, Stipa capillata, S. eriocaulis, S. pucherrima и Primula veris.  

В рамките на приложение II на CITES (2010) попадат 4 вида: Ocrhis coriophora, O. 

morio, O. spitzesii, Neottia nidus-avis, Dactylorhiza cordigera, Platanthera bifolia, Adonis 

vernalis.  

Установени са 21 балкански ендемити (Petrova & Vladimirov 2010) – Peucedanum 

olygophyllum, Achillea clypeolata, Campanula lanata, C. velebitica, Dianthus moesiacus, 

Silene fabaryoides, S. friwaldskyana, Cephalaria flava, Scabiosa triniifolia, Chamaecytisus 

calcareus, Armeria rumelica, Cirsium appendiculatum, Asyneuma anthericoides, Crocus 

veluchensis, Satureja pilosa, Festuca valida, Sesleria comosa, Pedicularis leucodon, P. 

orthantha, Scrophularia aestivalis, Verbascum nobile. Два вида Jasione bulgarica и 

Minuartia bulgarica са български ендемити.  

В Червения списък на папратовите и семенните растения (Petrova & Vladimirov 2009) са 

включени 10 вида: Orchis spitzelii (CR), Meum athamanticum (VU), Verbascum nobile 

(VU), Jasione bulgarica (NT), Satureja pilosa (LC), Hypericum rumeliacum (LC), Anemone 

sylvestris (NT), Festuca balcanica (NT), Pedicularis leucodon (NT), Campanula lanata 

(EN). От тези видове в Червена книга на Р България (Пеев 2012) остават Campanula 

lanata (EN) и Orchis spitzelii (CR). 

Синтаксономично разнообразие в района на община Антон 

На територията на общината липсват целенасочени изследвания свръзани с проучване 

на съществуващото синтаксономично разнообразие.  

Според Геоботаничното райониране на България (Бондев 1997), общината попада в 

Ихтоманско-Средногорския район на Средногорския окръг и Троянско-Калоферския 
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район на Централнобалканския окръг на Евксинската провинция на Европейската 

широколистна горска област. В ниските части в растителната покривка доминира 

ксеромезофитната горска растителност от обикновения габър и обикновения горун и 

ксеротермните горски екосистеми на благуна и на благун с цер. Буковите ценози са 

добре застъпени. Срещат се и вторични ксеротермни горски ценози с доминиране на 

келяв габър. Във високите части над горната граница на гората се среща характерна 

субалпийска растителност. 

Поради значителната разлика в надморската височина на територията на общината са 

установени следните растителни пояси (Бондев 1997): пояс на ксеротермните дъбови 

гори (до 600-700 m н.в.); пояс на габъро-горуновите гори (от 600-700 до 1000 m н.в), 

пояс на горите от обикновен бук (от 1000-1100 до 1500 m н.в), пояс на иглолистните 

гори (от 1300-1500 до 2000-2100 m н.в) и пояс на субалпийското редколесие, клековите 

и хвйновите храстаталаци (от 2000 до 2500 m н.в). 

Според Бондев (1991) на територията на общината се срещат 12 растителни картируеми 

единици: 

 гори от обикновен бук (Fageta sylvaticae) в Стара планина на места с лавровишня 

(Laurocerasus officinalis M. R o e m L.); 

 гори от бял бор (Pineta sylvestris); 

 смесени гори от ела (Abies alba M i l l.), обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и бял 

бор (Pinus sylvestris L.); 

 изкуствени насаждения от бял бор (Pinus sylvestris L.); 

 формация на сибирската хвойна (Junipereta sibiricae) предимно в съчетание с 

производни храстови (Chamaecyticeta absinthioides) и тревни формации; 

 храстови (Junipereta sibiricae) и тревни (Festuceta penzesii) формации на мястото на 

гори от черна мура (Pinus heldreichii C h r i s t.); 

 мезофитни тревни формации (ливади) (Festuceta pratensis, Poaeta sylvicolae) на 

мястото на гори от бряст, полски ясен, летен и дръжкоцветен дъб и др.; 

 тревни формации (Agrostideta capillaris, Nardeta strictae) на мястото на гори от 

обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и ела (Abies alba M i l l.); 

 ацидофилни психрофитни тревни формации (Nardeta strictae, Festuceta validae); 

 ксеротермни тревни формации с преобладание на белизма (Dichantieta ischaemii), 

луковична ливадина (Poaeta bulbosae) и ефемери (Ephemereta); 

 ксеромезофитни и ксеротермни тревни формации (Festuceta vallesiacae, Festuceta 

stojanovii) на мястото на гори предимно от горун; 

 селскостопански площи на мястото на смесени гори от дръжкоцветен дъб (Quercus 

pedunculiflora C. K o c h) и летен дъб с обикновен габър, полски клен; 

За съжаление картата на растителността по Бондев (1991) е с много дребен мащаб и 

границите между отделните картируеми единици не винаги са много ясни.  

При изследването на Hájek et al. (2008) е проучена хигрофилната растителност, на 

класовете Scheuchzerio-Caricetea nigrae Tüxen 1937 и  Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. & 

Tüxen ex Westhoff & al. 1946 в България. На територията на общината попадат три 

фитоценотични описания, което се класифицирани към клас Scheuchzerio-Caricetea 
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nigrae, съюз Caricion davallianae Klika 1934 и асоциациите Dactylorhizo cordigerae-

Eriophoretum latifolii Hájek et al. 2008 и Carici flavae-Cratoneuretum filicini Kovács 

& Felfӧldy 1960. 

 

ІІ.1.5.2 Животински свят  

Богатството на биологичното разнообразие на даден географски регион зависи 

съчетаването на много фактори, сред които основни са географското положение, 

релефът, климатичните особености, наличието на естествени природни дадености 

(скален състав, почвена покривка, водни източници и водоеми), както и силата на 

антропогенното въздействие върху природната среда. Районът, в който се намира 

общината е подложен на дългогодишно антропогенно замърсяване. Основни емитери 

са рудниците, металургичните заводи, комбинатите за цветни метали и 

хвостохранилищата. 

Рудообогатителните предприятия са първостепенни техногенни фактори за 

измененията на ландшафтно-екологичната обстановка в някои райони на България. 

Конкретните екологични последствия се определят от вида, размерите и способите за 

добив и преработка на експлоатираните минерални суровини, от производствената 

инфраструктура и от естествените природногеографски особености на територията. 

Строителството и дейността на миннообогатителните предприятия оказват въздействие 

и върху екологичните и социално-икономическите условия на значителни прилежащи 

територии (ЗЯПКОВ 1992). 

Големите промени в характера на природната среда в северната периферия на 

Панагюрската котловина, предизвикани от интензивния добив по открит способ на 

медни руди, поставят сложния за решаване въпрос, доколко този антропогенен фактор 

влияе върху нормалното протичане на обичайните природни процеси (ТИШКОВ 1992). 

Районът на проучване се характеризира със струпване на крупни промишлени 

предприятия и производства, свързани главно с добив и преработка на медни руди. Той 

е подложен на постоянно дългогодишно замърсяване с тежки метали (ВЕЛЧЕВА, 

НИКОЛОВ 2009), като основните емитери в района са МДК – между гр. Пирдоп и гр. 

Златица (понастоящем „Аурубис“ АД), разположен в центъра на голям за мащабите на 

страната рудодобивен район, обхващащ най-старото в България рудно находище  – 

„Панагюрски медни мини”, МОК „Асарел – Медет“ ЕАД – гр. Панагюрище, и 

Флотационна фабрика в с. Челопеч (ВЕЛЧЕВА, НИКОЛОВ 2009). 

Поради неефективното улавяне и очистване на отпадните води от технологичната 

дейност на комбинатите в този район, същите се вливат в река Тополница и заедно с 

водите от водосбора на района са превърнали язовир Тополница в депо за замърсители 

(КОЛЧАКОВ et al. 1994). Откритите рудници и отпадните материали, получени от тях, са 

причина за сериозни увреждания на околната среда и изменения в ландшафта в района 

на язовира (ДЪК et al. 2008). 

Още през 70-80-те години изследванията на рибите от поречието на река Тополница, 

птиците и бозайниците, показват влиянието на промишленото замърсяване върху тези 
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групи животни (МИХАЙЛОВА 1970). То се свежда до изменение в състоянието на 

популациите (понижаване на числеността и ограничаване на разпространението на 

видовете) (МЕЧЕВА et al. 1987). В изследването на МЕЧЕВА еt al. (1987) в района на 

тогавашния град Средногорие са използвани видове като: Salmo gairdneri irideus, 

Leuciscus cephalus, Perca fluviatilis, Gobio gobio и др. 

Територията на общината се характеризира с млада биота, която се е разпространявала 

и развивала през кватернера. Палеоендемити и терциерни реликти тук почти липсват, 

тъй като по онова време тези зони са били дъно на терциерни езера. 

Съгласно класификацията на биогеографските райони, територията на общината спада 

към Софийско-Радомирския подрайон на Северно-Българския биогеографски район. 

Умереноконтиненталният климат е благоприятен за разпространението на северна 

биота и намалява силно възможността за заселването на южни елементи. За района в 

зоогеографски аспект са характерни европейско-сибирските, средноевропейските, 

холарктичните и холопалеарктичните видове с ареали предимно в умерените 

географски ширини, както и доста степни форми в обезлесените територии, примесени 

с немалко субмедитерански и медитерански видове. 

Фауната, в т. ч. и гръбначната (тип Chordata, подтип Vertebrata), която е най-добре 

проученият тип фауна и чийто природозащитен статус у нас е най-добре 

регламентиран, в района на общината е съставена от видове, характерни за ниските 

части на страната, за високите междупланински полета и ниските, а за някои от 

видовете – и за средните и високите части на нашите планини. Конкретно в случая – 

най-вече за Златишко-Пирдопската котловина и ниските части на околните планини. 

Характерът на района определя и особеностите на животинския му свят – от видове, 

които обитават предимно открити територии, такива с горски характер, а също и 

типични за застроени терени. 

Районът се обитава от редица редки таксономични групи. Такива са дъждовникът, 

няколко вида влечуги и бозайници (от групата на прилепите и едрите бозайници). В 

миналото района е обитаван и от остромуцунестата усойница (Vipera ursinii rakosiensis 

Méheli, 1894), която се смята за изчезнал подвид, тъй като последно за уловен жив 

екземпляр се съобщава през 1934. Само в Софийско-Радомирския подрайон у нас са 

намерени досега някои редки видове насекоми, като Haliplus obliquus (Fabricius, 1787), 

Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810), Hygrobia hermanni (Fabricius, 1775), Graptodytes 

vаrius (Aubé, 1838), Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822) от водните бръмбари, Donacia 

tomentosa Ahrens, 1810 и Donacia semicuprea Panzer, 1796 от листоядите, Trachyphloeus 

scabriculus (Linnaeus, 1771), Larinus maurus (Olivier, 1807) и Dorytomus tortrix (Linnaeus, 

1761) от хоботниците, Odontoscelis hispidula Jakovlev, 1874 от полутвърдокрилите, 

Dicraeus discolor (Becker, 1910) от житните мухи, Agryphia pagetana J. Curtis, 1835 от 

ручейниците. 

На територията на общината могат да бъдат срещнати 56 вида безгръбначни животни, 

включени в Стандартните формуляри на Натура 2000 (Таблица 1ПРИЛОЖЕНИЕ №3). 

Това са: Unio crassus от мекотелите (Mollusca), два вида ракообразни (Crustacea), два 

вида многоножки, Neobisium bulgaricum от псевдоскорпионите (Pseudoscorpionida), два 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Unio+crassus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Neobisium+bulgaricum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudoscorpionida
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вида водни кончета (Ododata), три вида правокрили (Orthoptera), Nevrorthus apatelios от 

мрежокрилите (Neuroptera), 15 вида бръмбари (Coleoptera), представители на 4 

семейства, 28 вида пеперуди (Lepidoptera) от 5 семейства и Formica rufa от 

ципокрилите (Hymenoptera). От тях в Червения списък на IUCN са включени 21 вида са 

с категория „слабо засегнат вид“ (LC), 8 вида са „близко до застрашени“ (NT), 

„уязвими“ (VU) са 6 вида, „застрашени“ (EN) – 3 вида, за един вид (ручейния рак) 

данните са недостатъчни (DD), а 17 вида са неоценени (NE). 

От гастроподната фауна на района заслужава да се отбележат българският ендемит 

Agardhiella macrodonta (Hesse, 1916) и редкият Agardhiella rumelica (Hesse, 1916) 

(Gastropoda: Pulmonata: Argnidae) (IRIKOV, GEORGIEV 2008). 

Сред бентосните животни в β-мезосапробните води на река Тополница най-голям брой 

таксони са установени в подклас Oligochaeta и сем. Chironomidae (доминантни са 

съответно Limnodrilus udekemianus Claparède, 1862, Tubifex tubifex (J. Müller, 1774) и 

Limnodrilus hoffmeisteri Claparède, 1862 и Chironomus riparius Meigen, 1804). Сред 

доминантите са и Baetis rhodani (Pictet, 1843) (Ephemeroptera), Hydropsyche cf. modesta 

Navás, 1925, H. cf. pellucidula (Curtis, 1834) (Trichoptera), Simulium ornatum (Meigen, 

1818) (Simuliidae, Diptera) (JANEVA 2002). 

От висшите стигобионтни ракообразни са установени Proasellus sp. и Microcharon 

phlegethonis Cvetkov, 1967 (PANDOURSKI 1998). 

На територията на общината могат да бъдат срещнати представители на 7 семейства 

водни кончета (Insecta: Odonata) (МАРИНОВ 2003). Към равнокрилите водни кончета 

(подразред Zygoptera) се отнасят 11 вида от 7 рода, а вероятен е и представител на още 

един род (Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840). Към разнокрилите (подразред 

Anisoptera) се отнасят 12 вида от 6 рода. Всички видове водни кончета са включени в 

Червения списък на IUCN (2014). 

За района на общината са съобщени два вида мрежокрили (Neuroptera) – Palpares 

libelluloides (Linnaeus, 1764) и Myrmeleon (Myrmeleon) formicarius Linnaeus, 1767 (POPOV 

1996), два вида мухи от сем. Tipulidae – Ctenophora (Cnemoncosis) ornata Meigen, 1818 и 

Dictenidia bimaculata (Linnaeus, 1761) (BECHEV 2009) и два от сем. Chloropidae – 

Oscinella (Oscinella) alopecurii Balachovski & Mesnil, 1935 и Oscinella (Oscinella) phlei 

Nartshuk, 1955 (BESCHOVSKI 2008). 

Според СЛИВОВ (1981) в района могат да се срещнат около 20 вида пеперуди от сем. 

Pyralidae. Проучванията върху листоядните бръмбари (Insecta: Coleoptera: 

Chrysomelidae) от района на Средна гора и Стара планина сочат, че на територията на 

общината могат да се срещнат 39 вида, сред които два балкански ендемита – Gonioctena 

pallida reticulata (Bechyne, 1947) и Oreina speciosa bosnica (Apfelbeck, 1912) (GRUEV 

2004a; GRUEV 2004b). 

Според наличната информация за представителите на бръмбарите бегачи (Coleoptera: 

Carabidae), в границите на общината и в съседните котловинни и планински територии 

могат да бъдат срещнати около 120 вида карабиди от близо 50 рода (GUÉORGUIEV, 

GUÉORGUIEV 1995), голяма част от които са с висок природозащитен статус или степен 

на ендемизъм. 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nevrorthus+apatelios&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Данните за гръбначната фауна на района сочат присъствието на 237 вида (Таблица 

2ПРИЛОЖЕНИЕ № 3). 

Ихтиофауната на общината е представена от 6 вида риби от 3 семейства и 3 разреда, 

включени в Червения списък на IUCN. От тях главочът (Cottus gobio Linnaeus, 1758) е 

вписан в Червената книга на България с категория „критично застрашен“. Три вида са 

включени в приложенията на ЗБР, а два – в Приложение II на Директивата за 

местообитанията. 

Херпетофауната на общината включва 9 вида земноводни (три вида опашати и 6 вида 

безопашати, представители на 5 семейства) и 16 вида влечуги (от 7 семейства) 

(БИСЕРКОВ 2007). Всички земноводни са включени в приложенията на ЗБР, Червения 

списък на IUCN с категорията LC и в приложенията на Бернската конвенция. В 

Директивата за местообитанията попадат 6 от видовете, а в Червената книга на 

България с категория „уязвим“ е включен един вид – влакноопашато тритонче (Triturus 

vulgaris). Единствено голямата водна жаба (Pelophylax ridibundus) не е включена в 

стандартните формуляри на Защитените зони по Натура 2000. 

От влечугите се срещат двата вида сухоземни костенурки, включени в Червената книга 

на България с категория „застрашен“ и в Приложение ІІ на Конвенцията за 

международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), 

обикновената блатна костенурка, 6 вида гущери от 3 семейства и 6 вида змии от 2 

семейства. Над 1000 m н. в. е много вероятно да бъде срещната и усойницата (Vipera 

berus). Всички срещащи се на територията на общината влечуги са вписани в 

приложенията на Бернската конвенция, по 9 вида са включен в Червения списък на 

IUCN и приложенията на ЗБР, а 8 вида попадат в Директивата за местообитанията. 

От гръбначната фауна в района, най-многобройни и най-добре проучени са птиците 

(клас Aves). Зоната, като част от Софийските котловинни полета играе важна роля при 

миграцията (елемент от миграционния път), зимуването и гнезденето на много 

водолюбиви видове птици от началото на кватернера, когато след оттичането на 

плейстоценското езеро през образувалия се Искърски пролом тук се е оформил 

благоприятен, петнисто оводнен ландшафт. 

На територията на община Антон са регистрирани или е вероятно да бъдат срещнати 

общо 162 вида мигриращи, гнездящи или зимуващи птици, спадащи към 46 семейства и 

17 разреда. От тях в Стандартните формуляри на прилежащите защитени зони са 

включени 121 вида. Само 2 вида не са включени в Червения списък на IUCN, а 4 вида 

не са включени в Приложенията на ЗБР. В Червената книга на България фигурират 61 

вида, от които с категория „слабо засегнат вид“ (LC) са 3 вида, един вид е „близко до 

застрашен“ (NT), „уязвими“ (VU) са 28 вида, „застрашени“ (EN) са 15 вида, „критично 

застрашени“ (CR) са 12 вида, за един вид данните са недостатъчни (DD), а степният 

блатар (Circus macrourus S. G. Gmelin, 1770) е категоризиран като „изчезнал вид“ (EX). 

В Приложенията на Бернската конвенция попадат 13 вида, а на Бонската – 37 вида. 

Директивата за местообитанията опазва 7 вида, а Директивата за птиците включва 71 

вида. В Приложенията на CITES фигурират 32 вида от установените птици. 
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Бозайната фауна на община Антон е представена от 65 вида, от които 48 вида дребни 

бозайници (Insectivora – 29, от които 21 вида прилепи, Rodentia – 18, Lagomorpha – 1) и 

17 вида едри бозайници (Carnivora – 13, Artiodactyla – 4), като присъствието на малката 

кафявозъбка (Sorex minutus) и малката горска мишка (Sylvaemus uralensis) се нуждае от 

доказване. Те съставляват над 50% от всички бозайници в България (Пешев и др. 2004). 

Прилепното богатство включва и редките видове Rhinolophus euryale и Myotis 

bechsteinii. Във високите планински части на общината може да бъде срещната дивата 

коза. Има данни за обитаването в близост до човешките жилища на дивата котка и 

лисицата. Разпространението на чакала се възпрепятства от горските масиви, 

планинския релеф и присъствието на вълка, но видът е регистриран. Постоянни 

популации на вълка има в планинските райони на Западна Стара планина, а отделни 

двойки могат да се срещнат през размножителния период в различни части на страната 

(СПИРИДОНОВ, СПАСОВ 1985; GENOV 1989). Мечката в средния планински пояс (800 – 

1800 m н. в.) предпочита скалисти ждрела на реки, заобиколени със смесени или 

широколистни гори, а в по-ниските части предпочита хълмистите терени с дъбови гори. 

Напуска или избягва райони с интензивна човешка дейност (туризъм, селско 

стопанство) (ГЪНЧЕВ 1989). 

В стандартните формуляри на Защитените зони по Натура 2000 попадат 28 вида, в 

Приложенията на ЗБР фигурират 35 вида, а в Червената книга на България са включени 

49 вида. В Червения списък на IUCN не са включени единствено домашната мишка и 

черният и сивият плъх. Планинското сляпо куче е с категория DD (липса на данни), 7 

вида са с категория NT (почти застрашен), 4 вида са с категория VU (уязвим), а всички 

останали видове бозайници са категоризирани като слабо застрашени (LC). В 

Приложенията на Бернската конвенция са включени 47 вида, а всички прилепи са под 

защитата на Бонската конвенция. В CITES са включени 4 вида, а в Приложенията на 

Директивата за местообитанията – 33 вида, сред които са всички прилепи. 

Екологичните условия за развитието и разпространението на животните в района на 

общината са твърде разнообразни и създават благоприятни условия за съществуването 

им. Въпреки сравнително малката площ на общината в нея е установен богат и 

своеобразен животински свят. Близостта на гореспоменатите източници на замърсяване 

оказва влияние върху състоянието на околната среда в района и обуславя нуждата от 

проучване на съществуващите екосистеми. Това до голяма степен ще подпомогне 

изготвянето на регионални и национални стратегии относно степента на въздействие 

върху биотичните и абиотичните компоненти на околната среда, управлението на 

екосистемите и бъдещите сравнителни екологични проучвания. Чрез подобен род 

изследвания ще се решат част от основните задачи на мониторинга, свързани с 

получаването на комплексна и системна екологична информация и оценка на 

антропогенното въздействие върху околната среда с оглед на максимално ограничаване 

и предотвратяване на негативните последствия. 
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ІІ.1.5.3 Защитени зони  

В териториалния обхват на община Антон попадат частично 5 защитени зони, обявени 

по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна (накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на 

дивите птици (Директива за птиците). 

Списък на ЗЗ по директивата за птиците: 

1. ЗЗ Централен Балкан с код BG0000494 

2. ЗЗ Централен Балкан буфер с код BG0002128 

3. ЗЗ Средна гора с код BG0002054 

Списък на ЗЗ по директивата за хабитатите: 

4. ЗЗ Централен Балкан с код BG0000494 

5. ЗЗ Средна гора с код BG0001389 

 

Заповедите за обявяване на ЗЗ по Директивата за птиците и решенията на МС за 

приемане на списък със ЗЗ по директивата за хабитатите са представени в следната 

таблица, заедно с номера на ДВ, където са публикувани: 

 

№ Код на ЗЗ ИМЕ 
Ти

п 

Решение на МС 

Заповед за обявяване 
Държавен вестник 

1 

 

BG000049

4 

 

Централен Балкан 

 

C 

 

РМС-122/02.03.2007г. 

РД-559/05.09.2008г. 

ДВ бр. 21/09.03.2007г. 

ДВ бр. 84/26.09.2008г. 

2 

 

BG000212

8 

 

Централен Балкан 

буфер 

 

J 

 

РМС-335/26.05.2011г. 

РД-321/04.04.2013г. 

ДВ бр. 41/31.05.2011г. 

ДВ бр. 46/21.05.2013г. 

3 

 

BG000205

4 

 

Средна гора 

 

J 

 

РМС-802/04.12.2007г. 

РД-273/30.03.2012г. 

ДВ бр. 

107/18.12.2007г. 

ДВ бр. 32/24.04.2012г. 

4 

 

BG000138

9 

 

Средна гора 

 

K 

 

РМС № 661/16.10.2007г. 

изм. РМС-

811/16.11.2010г. 

ДВ бр. 85/23.10.2007г. 

ДВ бр. 96/07.12.2010г. 

Тип C - Защитена зона и по двете Директиви; 

Тип J - Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена 

зона по Директива за местообитанията; 

Тип K - Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива 

защитена зона по Директива за птиците; 

 

Процентното отношение на територията на ЗЗ*, която попада в обхвата на 

община Антон е представена в следната таблица: 
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№ 

 

Код на ЗЗ 

 

ИМЕ 

 

Площ на ЗЗ /ха./ 

 

Площ на ЗЗ в 

общ.Антон /ха./ 

Процент 

 

1 BG0000494 Централен Балкан 72 021 3 387 4.70 

2 BG0002128 Централен Балкан буфер 72 021 959 1.33 

3 BG0002054 Средна гора 99 062 392 0.40 

4 BG0001389 Средна гора 110 327 1 481 1.34 

* Информацията е  

 

 

Режим и забрани, определени със заповедта за обявяване: 

№ Код/Име Заповед №  Ограничителни режими 

1 Централен  

Балкан 

BG0000494 

№ РД -559 

от 

05.09.2008г. 

_ 

2 Централен  

Балкан - 

Буфер 

BG0002128 

№ РД -321 

от 

04.04.2013г. 

1. Използването на неселективни средства за борба с вредителите по 

горите и в селското стопанство; 

2. Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 

3. Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения. 

3 Средна гора 

BG0002054 

№ РД -273 

от 

03.03.2012г. 

1. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и 

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива; 

2. Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения; 

3. Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 

    

Информацията за видовете, включени в Приложение I на Директива 79/409/EEC и 

Приложение II на Дириректива 92/43/EEC за всяка зона поотделно е представена в 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. 

 

1. ЗЗ „Централен Балкан” с код BG0000494 по Директивата за птиците и 

Директивата за хабитатите.  

Описание на хабитатите от Приложение І към Директива 92/43/EEC, които се срещат в 

обекта. Използвана е следната система за класифициране: A: отлична стойност, B: 

добра стойност, C: значима стойност. 

 
 ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 

КОД Пр. ИМЕ % 

Покр. 

Предст. Отн. 

площ 

Прир. 

ст. 

Цялост. 

оц. 3160   Естествени дистрофни езера 0.001 C C B B 

4060   Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 17.173 A A A A 

4070 * Храстови съобщества с Pinus mugo 0.0001 B C B B 

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества 

от  

Alysso-Sedion albi 

0.0102 A C A A 

6150   Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества 2.02 A B A A 
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6170   Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества 1.01 A B A A 

6230 * Богати на видове картълови съобщества върху силикатен 

терен в планините 

9.252 B B B B 

6430   Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините  

и в планинския до алпийския пояс 

0.3 A C A A 

6520   Планински сенокосни ливади 0.3 A C A A 

7140   Преходни блата и плаващи подвижни торфища 0.101 B B B B 

8110   Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс 0.606 A C A A 

8210   Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 0.404 A C A A 

8220   Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове 1.01 A B A A 

8230   Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите  

Sedo-Scleranthion или Sedo albi- Veronicion dillenii 

0.017 C C B B 

8310   Неблагоустроени пещери 0.01 A C A A 

9110   Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 0.653 A B A A 

9130   Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 21.84 A B A A 

9150   Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 1.611 A C A A 

9170   Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 1.35 B C A B 

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и 

стръмни склонове 

0.147 A C A A 

9410   Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския 

пояс  

(Vaccinio-Piceetea) 

0.675 A C A A 

9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични 

подвидове черен бор 

0.101 B C B B 

62D0   Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 10.1 A B A A 

91BA   Мизийски гори от обикновена ела 2.71 A B A A 

91CA   Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори 0.0002 D       

91M0   Балкано-панонски церово-горунови гори 0.0007 D       

91W0   Мизийски букови гори 14.956 A B A A 

91Z0   Мизийски гори от сребролистна липа 0.0077 D       

95A0   Гори от бяла и черна мура 0.252 A C A A 

Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете 

хабитати в Приложение І към Директива 92/43/EEC. 

Пр. – приоритетност на хабитата съгласно Приложение І към Директива 

92/43/EEC. 

Име –  Българско име на хабитати съгласно Приложение І на Закона за 

биологичното разнообразие. 

% Покр. – процентно покритие на хабитате спрямо общата площ на обекта. 

Предст. – степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко 

даденият тип хабитат е “типичен”. Използвана е следната система за класифициране: A 

- отлична представителност, B - добра представителност, C - значима 

представителност, D - незначително наличие. 

Отн. площ – относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип 

хабитат, отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип 

хабитат. Използваните интервали по класове са следните: А) 100>=p>15%; B) 15 >= p > 

2%; C) 2 >= p >0 

Прир.ст – Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип 

природен хабитат и възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-

критерия: 
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i) степен на опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) 

възможности за възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: 

отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или слабо опазване. 

Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения 

тип природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, 

като се взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. 

 

Описание на защитената зона 
 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

Класове Земно покритие % Покритие 

Храстови съобщества 18 

Влажни ливади, мезофилни ливади 20 

Алпийски и субалпийски тревни съобщества 2 

Широколистни листопадни гори 48 

Иглолистни гори 8 

Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или екзотични дървета) 2 

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници 1 

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти) 1 

Общо Покритие 100 

 

Качество и значимост 

Обектът е с национално, европейско и световно значение за опазването на образци от 

биома ”Смесени планински системи със сложно зониране”. Природните местообитания 

от значение за ЕИО и за България са 27 типа и покриват 94,7% от територията на парка. 

Горите от Fagus sylvatica заемат 40 % от нея. Те  се отличават с висока степен на 

естественост, преобладават горите на възраст от 100 до 250 години. От Приложение 2 

на Директивата за хабитатите са установени 57 вида (30 вида  птици, 16 вида 

бозайници, 1 вид земноводно, 2 вида риби и 8 вида безгръбначни). Обектът е  

сърцевинна зона на един от най-изявените центрове в Европа на флористичен  и 

фаунистичен ендемизъм. През размножителния период в парка се срещат 211 вида 

гръбначни животни -  6 вида риби, 8 вида земноводни, 14 вида влечуги и над 220 вида 

птици (123 вида са гнездящите и срещащите се през размножителния период) и 60 вида 

бозайници. Допълнителният списък включва 49 вида от Червена книга на България, от 

Червения списък на IUCN, видове включени в Бернската (II приложение) и Бонската 

конвенции, както и видове птици с неблагоприятен статус в Европа и два ендемични 

подвида. През 

Съществуващите резервати съответстват на защитени територии от категория I 

съгласно IUCN, а паркът като цяло на Категория II.   

 

Уязвимост 

І. Съществуват пред проектни проучвания за изграждането на седем ски 

туристически зони по северните склонове на Средна Стара планина. Предвидените 

съоръжения (ски писти и въжени линии) за 6 от зоните попадат в националния парк.  

II. Съществува незаконна сеч, главно по периферията на парка и на по-достъпни 

места. В повечето случаи количествата добита дървесина са малки. 
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III. Незаконен лов. Нивото но бракониерството след 1999 г  се е понижило. Най-

значителните въздействия на бракониерството се усещат върху състоянието на 

популациите на дивата коза, благородния елен, сърната, дивата свиня сред 

бозайниците. 

IV. Незаконен риболов. Съществуват случай на незаконен риболов на 

територията на парка. Осъществява се на отделни места по реките, включително в 

резервати.  Като цяло въздействието не е голямо 

V. Прекомерно и незаконно събиране на билки, диворастящи плодове и гъби. 

Най-голямата заплаха за тези ресурси остава прекомерното и незаконно събиране с 

търговска цел без разрешителни, без спазване на посочените в разрешителните места, 

количества и технология на събиране. Заплаха представлява и прекомерното струпване 

на големи групи хора на едно място. 

VI. Палежи и предизвикани от човека пожари.  

VII. Промени в интензивността на пашата. При съставяне на формуляра за 

тази точка е посочено: „Недостатъчната паша в някои части е свързана с промени в 

растителната покривка - сибирската хвойна измества тревните съобщества в 

определени участъци.”. Към настоящия момент, вследствие на получаването на 

европейско подпомагане, на определени места се наблюдава преизпасване и значително 

отрицателно влияние от многобройните животни пасуващи в парка. 

VIII. Иманярство. Използват се методи с разрушително въздействие върху 

скални образувания, пещери, вековни дървета, други атрактивни природни обекти. 

Използването на тежки машини, експлозиви и други разрушаващи средства причиняват 

значителни щети. 

IX. Отпадъци. През последните години се наблюдава нарастване на 

количеството на оставяните от посетители в парка твърди битови отпадъци, особено на 

пластмасови бутилки, опаковки, кутии и т.н. Обикновено те са концентрирани около 

хижите и другите места на струпване на посетители, но биват изхвърляни и на други 

места по територията. 

X. Индустриално замърсяване. Националният парк не е изолиран от близък и 

далечен въздушен пренос на вещества от промишлени предприятия. Като цяло 

концентрациите на основните замърсители от тях остават в нормите за фоново ниво. 

XI. Прекомерно туристическо натоварване. В определени райони, периоди и 

при масови прояви се наблюдава прекомерно струпване на посетители. Известен 

антропогенен натиск съществува около районите на туристическите хижи.В случаите с 

прекомерно натоварване на някои райони на парка това води до щети на някои от 

парковите ресурси. 

XII. Нерегламентирани и екстремни спортове. В парка се практикуват скално 

катерене, пещернячество, мотоциклетизъм, делтапланеризъм и други форми на 

екстремни спортове. Някои от районите на провеждането им са и места, които се явяват 

важни за редки или чувствителни видове и съобщества. 

XIII. Нерегламентирано навлизане на МПС и използване на различни видове 

оборудване. Движението често се извършва по слабо използвани пътища или извън 

пътищата. Нараства опасността от ерозия на почвата, влошаване качествата на някои 

хабитати, нарушаване на растителните съобщества. 



67 

 

XIV. Националния парк граничи с три дивечовъдни станции. През ловния 

период чрез извършваното подхранване в териториите съседни на парка на практика се 

извличат извън парка копитни бозайници обект на лов.  

XV. Лавини. Те са естествен елемент на парка от векове насам. Често действието 

им води до промяна на растителните и животинските съобщества, както и до смяна на 

хабитатите.  Значението им потенциално високо за някои хабитати. 

XVI. Фрагментиране на популации. В най – голяма степен това засяга дивата 

коза. В резултат на антропогенния натиск козата е “изтласкана” в по-недостъпните 

райони. Вероятно съществуват отделни групи по периферията, които са затруднени в 

общуването си с ядровата част на старопланинската популация. 

 

Повече от така изброените в стандартния формуляр заплахи (част от, които не са 

актуални) за защитената зона са определени по-скоро по отношение на режимите на 

защитената територия, с която се препокриват изцяло. 

 

Общи въздействия 

 В защитената зона: 

Код Име Инт. Възд. % 

141 Изоставяне на пасторални системи A + 12 

244 Други форми на събиране но животни C -   

421 Изхвърляне на битови отпадъци C - 1 

501 Пътеки, маршрути, велосипедни маршрути C -   

502 Пътища, автомобилни пътища C -   

626 Скиорство, ски-бягане C 0 1 

701 Замърсяване на водите C - 1 

944 Буря, циклон C 0   

961 Конкуренция (пример: чайка/гларус) B -   

965 Хищничество B 0   

967 Антагонизъм с домашни животни C - 4 

971 Конкуренция B 0   

943 Свлачища C - 1 

102 Косене / Сечи B - 25 

140 Паша C + 20 

162 Изкуствено залесяване C - 3 

164 Горскостопански сечи C - 25 

180 Изгаряне A - 50 

211 Риболов на определени места C - 0 

220 Развлекателен риболов C - 0 

230 Лов B - 30 

243 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство B - 10 

250 Събиране / унищожаване на растения, общо A - 10 

604 Турове, маршрути B - 10 

622 Пешеходен туризъм, езда и немоторизирани превозни средства C - 10 

623 Моторизирани превозни средства B - 1 

624 Алпинизъм, катерачество, пещернячество B - 2 
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625 Делтапланеризъм, парапланеризъм, балони B - 5 

702 Замърсяване на въздуха C - 0 

703 Замърсяване на почвите C - 0 

942 Лавини C 0 2 

948 Пожар C - 60 

242 Вземане от гнездото (соколи) B - 1 

602 Скиорски комплекс B - 0 

720 Утъпкване, прекомерно ползване B - 0 

900 Ерозия C - 3 

Извън защитената зона: 
 

Код Име Инт. Възд. 

164 Горскостопански сечи B - 

166 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета C - 

230 Лов B - 

250 Събиране / унищожаване на растения, общо B - 

400 Урбанизирани райони, обитавани от човека области B - 

401 Текуща урбанизация A - 

610 Интерпретативни центрове C + 

411 Заводи B - 

243 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство C - 

 

Интензивност: А - висока; B - средна; C - ниска 

Въздействие: + положително; - отрицателно; 0 - неутрално 

% - процентно покритие спрямо общата площ на Натура 2000 зоната 

 

Въпреки, че пожарите са оценени с „ниска степен“ на интензивност, високият процент 

на покритие ги прави едни от основните заплахи за ЗЗ. Според информация от ДНП 

„Централен Балкан“ в близост до и на територията на ЗЗ/ЗТ в обсега на община Антон 

и Пирдоп са регистрирани едни от най-големите пожари в региона за последните 15г.   

 

2. ЗЗ „Централен Балкан буфер” с код BG0002128 по Директивата за 

птиците. 

 

 

Описание на защитената зона. 

 
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 
Класове Земно покритие % Покритие 

Друга орна земя 7 

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти) 1 

Иглолистни гори 2 

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета) 0 

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници 0 

Смесени гори 24 

Тревни и храстови местообитания (общо) 11 

Храстови съобщества 8 

Широколистни листопадни гори 47 

Общо Покритие 100 
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Качество и значимост 

В "Централен Балкан буфер," SPA се срещат 34 вида птици изброени в приложение 1 на 

Директивата за птиците (2009/147 / ЕО). От тях 27 вида гнездят и 7 вида преминават 

през зоната по време на миграция. Сайтът е важна част от Натура 2000 мрежата за 

гарантиране на ефективното опазване на много консервационно значими грабливи и 

гориски птици.  

Зоната е от особено значение за защитата на 7 вида, които са представени с над 2% от 

тяхната национална популация: белоопашат мишелов (Buteo rufinus) - представена с 3% 

от цялата му популация, скален орел (Aquila chrysaetos) - представена с 4%; сокол 

скитник (Falco Peregrinus) - представена от 3%; бухал (Bubo Bubo) - представена от 2%; 

малка кукумявка (Glaucidium passerinum) - представена от 8%; червеногуша мухоловка 

(Ficedula Parva) - представени 16%; полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) - 

представена от 3%. 

 

Уязвимост 

Потенциални заплахи за района са нерегламентирано строителство и сеч, полагане на 

нови горски пътища, реализация на инвестиционни проекти с доказано отрицателно 

въздействие върху биологичното разнообразие в региона, замърсяването, 

бракониерството и прекомерното човешко присъствие свързани с туризма, 

прекомерното използването на природните ресурси в района (напр. събиране на гъби и 

горски плодове). 

 

 

3. ЗЗ „Средна гора” с код BG0002054 по Директивата за птиците 

 

Описание на защитената зона 
 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

Класове Земно покритие % Покритие 

Влажни ливади, мезофилни ливади 3 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 1 

Друга орна земя 3 

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти) 2 

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар) 5 

Иглолистни гори 0 

Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или екзотични дървета) 0 

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета) 0 

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници 0 

Смесени гори 8 

Сухи тревни съобщества, степи 11 

Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища 0 

Храстови съобщества 11 

Широколистни листопадни гори 56 

Общо Покритие 100 
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Качество и значимост 

Средна гора е представителен комплекс от мозаечни местообитания, които са преходни 

между високи планини (Централен Балкан) и низините (Тракийската низина), които 

определят разнообразна орнитофауна. Зоната поддържа 144 вида птици, от които 24 са 

включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 56 са от 

европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004),3 от тях са 

включени в категория SPEC 1, като световно застрашени, 20 в SPEC 2 и 33 в SPEC 3, 

като видове застрашени в Европа. Мястото осигурява подходящи местообитания за 40 

вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се 

изискват специални мерки за защита, от които са изброени 35 в приложение I на 

Директивата за птиците. Световно застрашения царски орел / Aquila heliaca / гнезди в 

Средна гора, а на белошипата ветрушка /Falco naumanni /е гнездяла в района преди 

няколко години. Районът е един от най-благоприятните за развитието на ловния сокол / 
Falco cherrug/. Средна гора е едно от двете места, където уралската улулица /Strix 

uralensis/ гнезди в България. Той е сред най-ценните места в страната и за малкия 

креслив орел /Aquila pomarina/, лещарката /Bonasa Bonasia/, белоопашат мишелов 

/Buteo rufinus/, синявица /Coracias Garrulus/, белогръб кълвач /Dendrocopos leucotos/, 

градинска овесарка /Emberiza hortulana/, черночела сврачка /Lanius minor/, горска 

чучулига /Lullula arborea/ и червеногушата мухоловка /Ficedula parva/.  

 

 

Уязвимост 

По-голямата част на Средна гора е лесно достъпна за хората, поради ниската си 

височина, наличие на селища и съответната пътна инфраструктура, както и добре 

развита система от горски пътища. Местообитанията в района са особено чувствителни 

към горско и селско стопанските дейности, но също така и към управлението на водите 

и туризма. 

Основните заплахи за горски местообитания са интензивните сечи в старите 

широколистни гори, залесяване с неместни видове, горски пожари, горската паша, 

както и ерозията на почвата поради неподходящо управление на горите. 

Изсичането на крайречните гори, както и изграждането на мини и микро водно-

електрически централи нарушава цялостния режим на водата и засяга значителна част 

от местообитания в Средна гора. 

Общите заплахи за птиците са намаляването на ресурса от храна в региона, поради 

описани по-горе причини, както и разпокъсаността и промяната на местообитанията. 

Преки заплахи за птиците са бракониерството (вземането на малки и на яйца от 

гнездата, стрелба на грабливи птици и сови, използване на капани), скално катерене и 

of-road карането на превозни средства. 

 

Общи въздействия и дейности и засегнат дял от площта на зоната.  

В защитената зона: 

Код Име Инт. Възд. % 

100 Култивация A - 80 

101 Модифициране на култивационните практики C - 20 
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102 Косене / Сечи A - 100 

110 Използване на пестициди C - 2 

120 Наторяване B 0 3 

130 Напояване B 0 3 

140 Паша B + 20 

141 Изоставяне на пасторални системи B - 10 

150 Реорганизация на селскостопански земи C - 15 

160 Обща управление на горите A - 80 

161 Залесяване A - 80 

162 Изкуствено залесяване A - 80 

163 Повторно засаждане B 0 10 

164 Горскостопански сечи A - 80 

165 Отстраняване на подраст B 0 10 

166 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета B - 80 

170 Животновъдство B 0 0 

171 Хранене на добитък B 0 0 

180 Изгаряне A - 5 

190 Селскостопански и горскостопански дейности B - 100 

211 Риболов на определени места C 0 0 

220 Развлекателен риболов C 0 1 

230 Лов B 0 50 

241 Колекционерство (насекоми, влечуги, земноводни.....) B - 2 

242 Вземане от гнездото (соколи) A - 2 

243 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство A - 80 

250 Събиране / унищожаване на растения, общо A - 5 

301 Кариери C - 1 

400 Урбанизирани райони, обитавани от човека области B 0 1 

403 Разпръснати селища C 0 0 

421 Изхвърляне на битови отпадъци B - 1 

422 Изхвърляне на промишлени отпадъци B - 1 

423 Изхвърляне на инертни материали B - 1 

430 Селскостопански структури C 0 0 

500 Комуникационни мрежи C 0 0 

501 Пътеки, маршрути, велосипедни маршрути B - 2 

502 Пътища, автомобилни пътища C - 2 

511 Електропроводи C - 1 

600 Структури за спорт и отдих B 0 1 

604 Турове, маршрути B 0 5 

622 Пешеходен туризъм, езда и немоторизирани превозни средства B 0 5 

623 Моторизирани превозни средства C - 5 

624 Алпинизъм, катерачество, пещернячество B - 2 

625 Делтапланеризъм, парапланеризъм, балони B - 4 

701 Замърсяване на водите C - 2 

702 Замърсяване на въздуха C 0 0 

703 Замърсяване на почвите C - 2 

710 Прекомерен шум C 0 0 

730 Военни маневри B - 1 

853 Управление на водните нива A - 2 

900 Ерозия B - 3 
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941 Наводнения C 0 1 

943 Свлачища C 0 0 

944 Буря, циклон A - 1 

953 Окисляване C 0 0 

 

 

4. ЗЗ „Средна гора” с код BG0001389 по Директивата за хабитатите 

 

Описание на всички хабитати от Приложение І към Директива 92/43/EEC, които 

се срещат в защитената зона. 

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 

КОД Пр. ИМЕ % Покр. Предст. Отн. 

площ 

Прир. 

ст. 

Цялост. оц. 

5210   Храсталаци с Juniperus spp. 0.01857 B C B B 

8220   Хазмофитна растителност по силикатни 

скални склонове 

0.384 A B A A 

9150   Термофилни букови гори (Cephalanthero-

Fagion) 

0.0156 A C B C 

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху 

сипеи и стръмни склонове 

0.1869 B C B B 

8230   Силикатни скали с пионерна растителност от 

съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi- 

Veronicion dillenii 

0.0766 A C A A 

91CA   Рило-Родопски и Старопланински бялборови 

гори 

0.00312 D       

7140   Преходни блата и плаващи подвижни торфища 0.0095 A C B B 

6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови 

съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) 

(*важни местообитания на орхидеи) 

1.9 A C A A 

6520   Планински сенокосни ливади 9.826 A A A A 

91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus 0.21 B C B C 

betulus 

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни 

съобщества от Alysso-Sedion albi 

0.019 B C B B 

62D0   Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 0.00952 C C C C 

6510   Низинни сенокосни ливади 0.1213 A B A A 

91Z0   Мизийски гори от сребролистна липа 0.02826 C C C C 

91BA   Мизийски гори от обикновена ела 0.04846 B C B B 

91W0   Мизийски букови гори 2.33 A B A A 

62A0   Източно субсредиземноморски сухи тревни 

съобщества 

0.106 B C B B 

91AA * Източни гори от космат дъб 0.0382 A C B B 

9170   Дъбово-габърови гори от типа Galio-

Carpinetum 

15.6434 A B B B 

9110   Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 0.2896 A B A A 

9130   Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 12.4667 A B B A 
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6230 * Богати на видове картълови съобщества върху 

силикатен терен в планините 

2.579 A B A A 

91M0   Балкано-панонски церово-горунови гори 5.373 A C A A 

9.10E+01 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 

excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

0.00239 B C B B 

 

 

Описание на зоната 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

Класове Земно покритие % Покритие 

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар) 8 

Иглолистни гори 3 

Смесени гори 8 

Сухи тревни съобщества, степи 8 

Храстови съобщества 9 

Широколистни листопадни гори 64 

Общо Покритие 100 

 

Значимост 

Зоната опазва територия обитавана постоянно от няколко мечки, но и има голям 

потенциал за реинтродукция на вида на по-голяма площ. Това ще увеличи значително 

района на разпространение на вида и ще даде добри възможности за генетичен обмен с 

рило-родопската популация. Зоната е един от малкото останали места с жизнени 

популации на сухоземни костенурки в планините около горно-тракийската равнина. 

Сайтът защитава важни местообитания за лалугера. 

 

Уязвимост 

Зоната е застрашена от строителство на нови малки ВЕЦ, които ще унищожи 

крайречните местообитания и променят естествения хидрологичен режим на реките. В 

случай на разширяване и модернизация на жп линията и пътищата трябва да се 

предприемат мерки, за да се избегне загубата на местообитания и фрагментация на 

зоната. Предотвратяване на интензификация на човешките дейности и присъствие в 

горските райони е важна цел за опазване на местообитанията на мечката. Събирането 

на костенурки е сериозен проблем. 

 

Общи въздействия и дейности и засегнат дял от площта на зоната 

В защитената зона: 

Код Име Инт. Възд. % 

623 Моторизирани превозни средства B - 5 

701 Замърсяване на водите B - 10 

101 Модифициране на култивационните практики C - 20 

110 Използване на пестициди C - 20 
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120 Наторяване C - 20 

240 Събиране / унищожаване на животни C - 5 

250 Събиране / унищожаване на растения, общо C - 5 

511 Електропроводи C - 5 

709 Други форми на замърсяване C - 5 

502 Пътища, автомобилни пътища B - 15 

423 Изхвърляне на инертни материали B - 15 

530 Подобрен достъп до обекта C - 15 

243 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство A - 60 

330 Солници B - 5 

421 Изхвърляне на битови отпадъци B - 5 

410 Индустриални или комерсиални зони B - 10 

400 Урбанизирани райони, обитавани от човека области B - 5 

241 Колекционерство (насекоми, влечуги, земноводни.....) B - 5 

180 Изгаряне B - 20 

167 Експлоатация без повторно засаждане B - 55 

166 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета B - 55 

164 Горскостопански сечи B - 55 

230 Лов A - 60 

163 Повторно засаждане A - 55 

162 Изкуствено залесяване A - 55 

160 Обща управление на горите A - 55 

141 Изоставяне на пасторални системи A - 10 

601 Курсове по голф C - 5 

165 Отстраняване на подраст B - 55 

 

Основните фактори оказващи отрицателно въздействие върху защитените зони са 

същите, които въздействат и върху защитените територии. Следва да се отчете, че за 

разлика от ЗТ, защитените зони към момента не са адекватно защитени със заповедите 

им за обявяване,а и почти липсват планове за управление на ЗЗ. 

Фактори оказващи отрицателно въздействие върху защитените зони: 

1. Унищожаване на горски местообитания - ъздействията са от бракониерски 

и/или неправилно планирани сечи, особено чувствителни са старите гори, които 

намаляват с бързи темпове. 

2. Интензивно земеделско стопанисване - Интензивно земеползване -  напояване, 

торене, обработка на почвата, ползване на пестициди, фунгициди и инсектициди. 

Интензивното животновъдство - отпадъчните продукти при отглеждане на животните в 

общия случай постъпват в околната среда без пречистване.  

3. Унищожаване на ливади, пасища и крайречни необработваеми земи. 

Въздействието е от директно унищожаване на съществуващите местообитания.  

4. Антропогенни въздействия – интензивен зимен и летен туризъм; шум и 

безпокойство – офроуд туризъм; замърсявания на въздуха, водите и почвите; 

целогодишно присъствие в горските територии – дърводобив, събиране на гъби и 

билки, паша. 
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5. Природни бедствия – наводнения, пожари, каламитети, снеголоми и др. – 

драстично и напълно променят средата. Едновременно усилват и се проявяват, като 

ризултат от промените в климата 

Като най-значими от изброените заплахи може да посочим унищожаването на старите 

гори и унищожаването на крайречните местообитания, ливади и пасища – при тези 

въздействия промените са необратими.   

 

ІІ.1.5.4 Защитени територии  

Категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим на опазване и 

ползване, обявяване и управление са определени със Закона за защитените територии 

/ЗЗТ/ (Обн. ДВ. бр.133/1998г.). 

В териториалния обхват на община Антон попадат защитените територии Национален 

парк „Централен Балкан” и защитена местност „Въртопа”.  

В проекта на ОУП и свързаните с него анализа са на база предоставени от МОСВ 

цифрово-георгавски данни за защитените територии (ЗЗ, където съвпадат) в *.dxf 

формат. Данните са предоставен с Решение № ЗД-97/06.11.2014г. на Министъра на 

околната среда и водите. 

 

Национален парк „Централен Балкан” – общата площ на парка е 71 669.50ха, 

като 4.7% от нея са на територията на община Антон. 

 

Обявяване, цел на обявяване 

Обявен е със Заповед № 843 от 31.10.1991г. (обн. ДВ бр. 93/1991г.) на Министерство на 

околната среда с обща площ 73 261 ха. Целта на обявяване е „Да се запазят завинаги в 

полза на обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им 

видово разнообразие, местобитания на редки и застрашени видове и съобщества, 

характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат 

световно значение за науката и културата.” . 

 Заповедта за обявяване е видоизменена със заповед № РД-247 от 19.07.1999 г. 

(обн. ДВ бр. 67/1999г.). 

Със Заповед № РД-396 от 15.10.1999 г. на министерство на околната среда и 

водите се намалява площта на защитената територия и се прекатегоризира в 

„Национален парк”. Със същата заповед се отменят всички предишни заповеди и 

въведените с тях режими. 

 

Кратко описание 

НП "Централен Балкан" е член на мрежата PANParks. Фондацията PANParks има за цел 

да опази най-значимите обекти от дивата природа на Европа, поради което поставя 

значителни изисквания пред защитените територии, които желаят да развиват устойчив 

туризъм и да бъдат част от мрежата. На териториите, които отговарят на стандартите се 

издава Сертификат, удостоверяващ правото да ползват марката и логото на PANParks. 

Дирекцията на Национален парк Централен Балкан е удостоена и с Европейска 

диплома за защитени територии. Наградата се присъжда от Комитета на министрите на 

Съвета на Европа на защитени територии със специална европейска значимост. 
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 По-голямата част от територията на Парка е покрита с вековни букови гори (Fagus 

sylvatica), смърч (Picea abies), ела (Abies alba), габър (Carpinus betulus) и горун (Quercus 

dalechampii). Досега в Парка са установени около 2340 вида и подвида растения. В тях 

се включват 1900 вида и подвида висши растения, 15 вида папрати, по един вид 

плаунообразни и бронецови и 3 вида хвощови. Представени са 166 вида лечебни 

растения, от които 12 са защитени от закона, 229 вида мъхове, 256 вида гъби (над 12% 

от установените видове гъби в България), 188 вида водорасли. Локални ендемити са 10 

вида и 2 подвида. Формообразуващи огнища са районите ва върховете Ботев и Триглав. 

От световно значение са опазваните в парка популации на дивата котка (Felis silvestris), 

Бехщайновия нощник (Myotis bechsteinii), снежната полевка (Chionomys nivalis), 

обикновения и лешниковия сънливец (Myoxus glis, Muscardinus avellanarius), 

балканската дива коза (Rupicapra rupicapra), лалугера (Spermophilus citellus), сляпото 

куче (Nannospalax leucodon), на някои видове птици - полубеловрата мухоловка 

(Ficedula semitorquata), белогуш дрозд (Turdus torquatus), балканска чучулига 

(Eremophila alpestris balcanica), балканска завирушка (Prunella collaris subalpina) и южен 

белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi). Паркът има европейска значимост за 

опазването на едрите хищници - вълка (Canis lupus) и кафявата мечка (Ursus arctos) и за 

дневни грабливи птици като ловния сокол (Falco cherrug) и скалния орел (Aquila 

chrysaetos). 

 

Режим на дейностите 

Съгласно чл. 21 от ЗЗТ, в националните паркове се забраняват: 

1. Строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за 

питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на 

управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, 

ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения; 

2. Производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни 

дейности в горите, земите и водните площи; 

3. Извеждане на голи сечи; 

4. Използване на изкуствени торове и други химически средства; 

5. Внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове; 

6. Паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата; 

7. Събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на 

определени места; 

8. Събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; 

9. Нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, 

техните брегове и прилежащи територии; 

10. Дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността 

на животинските видове; 

11. Спортен риболов и риборазвъждане на определени места; 

12. Замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци; 

13. Бивакуване и палене на огън извън определените места; 

14. Намеса в биологичното разнообразие; 
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15. Събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни 

цели; 

16. Други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената 

територия и плана за управление. 

 

С Решение № 522 от 04.07.2001г. на МС (обн. ДВ бр. 66/2001) е приет План за 

управление на НП Централен Балкан. 

Към настоящия момент се извършва актуализация на плана за управление, поради 

изтичане на десет годишния срок на действие на вече приетия. 

Собственост в националните паркове и природни резервати 

Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗЗТ, парковете с национално значение, посочени в приложение 

№ 1, и природните резервати, посочени в приложение № 2, които служат за 

задоволяване на обществени потребности с общонародна значимост, са изключителна 

държавна собственост. 

 

Защитена местност „Въртопа” – площта на защитената територия по заповед 

за обявяване е 5.4 хектара и попада изцяло на територията на община Антон. 

Първоначално е обявена със заповед № 2344 от 26.05.1971 г. ( обн. ДВ. бр. 61/1971), 

като „историческо място“, а в последствие е прекатегоризирана със заповед № РД-1063 

от 18.08.2003 г. ( обн. ДВ. бр. 86/2003) в защитена местност.  

Режим на дейностите, определени със заповедта за обявяване: 

1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни с оглед 

подобряване санитарното и ландшафтно състояние на обектите. 

2. Забранява се пашата на домашния добитък през всяко време. 

3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък, 

изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия, 

чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка около тях. 

Режим на дейностите съгласно ЗЗТ: 

Съгласно чл. 34 от ЗЗТ, в защитените местности се забраняват дейности, 

противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита. 

 

Фактори оказващи отрицателно въздействие върху защитените територии и най-

вече върху тяхното предназначение да опазват биологичното разнообразие в 

екосистемите и естествените процеси, протичащи в тях, както и опазването на 

характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. 

 1. Унищожаване на типични горски местообитания. 

Въздействията са от бракониерски и/или неправилно планирани сечи, 

вследствие на което протича смяна на естествените гори с изкуствени насаждения с 

различен от автотохния вид и генетичен материал. 

2. Интензивното животновъдство може да има отрицателно въздействие основно 

от отпадъчните продукти при отглеждане на животните. Друг аспект е преизпасването 

и отъпкването на територията. 
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3. Унищожаване на ливади, пасища и крайречни необработваеми земи. 

5. Антропогенни въздействия – умишлени пожари (опожаряване на стърнища, 

пасища); интензивен туризъм; причиняване на шум и безпокойство, замърсявания на 

въздуха, водите и почвите и др. 

6. Пожари – обхващат големи територии, бързо се развиват, като изцяло 

променят средата. Основно значение имат превантивните мерки.  

Като цяло всички тези отрицателни въздействия могат да се избегнат или регулират 

при спазване на режимите на защитените територии определени със ЗЗТ, заповедта за 

обявяване и плана за управление. 

 

ІІ.1.6 Културно-историческо наследство  

Културно историческо наследство 

Кратка историческа справка 

В Златишко-Пирдопското поле са установени раннонеолитни и по-късни поселения, 

което показва, че районът е обитаван активно и продължително през праисторическата 

и следващите епохи, тъй като предлага благодатни условия на живот. 

Близката по територия „Култура Чавдар I” е едно от огнищата на т. нар. неолитна 

революция у нас. Артефакти от тази епоха се откриват и в други местности, 

разположени край водоизточници, което покава, че в региона е имало и други селища 

от тази епоха. 

По данни на древните автори земите от този район попадат в пределите на Одриската 

държава.
1
 

Тракийското племе, обитавало земите около с.Антон, се наричало великокойлалети, 

част от бесите.  

През 43г. сл. Хр. земите в околността стават част от римската провинция „Тракия”, като 

римското присъствие е засвиделственао от единични находки на монети и битова 

керамика. 

Находка на златна монета от времето на император  Лъв I (457-474 г.) свидетелства, че 

живота тук е продължил и през ранновизантийската епоха. В края на V-и век и през 

първата половина на VI-ти, в западна посока се изгражда и съществува до късното 

Средновековие като значителен духовен център известната Еленска базилика. 

Към края на VI-ти и началото на VII-ми век земите се населват от славяните.  

Доказателство за това е и славянския произход на името на селото „Лъджане” (или 

„Лъжане”
2
 

Предполага се, че околностите на с.Антон са включени в пределите на Първото 

българско царство при презвемането на Сердика от Хан Крум около 809г. 

                                                           
1
 Иван Иванов "Под сянката на Въртопо", 2008г. издателска къща "Оборище" Панагюрище 

2
 Иван Иванов "Под сянката на Въртопо", 2008г. издателска къща "Оборище" Панагюрище 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8A%D0%B2_I
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Според проф. Петър Мутафчиев в границите на землището на с. Антон е съществувало 

старо българско селище, както и съседни калета, като разположението на 

средновековното селище е било на около два километра южно от днешното село. 

При управлението на цар Калоян районът трaйно се вписва към пределите на 

Търновското царство, към което (с кратки изключения) остава до падането на България 

под Турско робство. Българските владетели изграждат в тази част на земите си  мощна 

укрепителна система, базираща се на поредица от крепости, които били разположени 

на околните върхове в Стара планина и Средна гора. В района на община Антон такива 

е имало на десния бряг на река Тополница. 

Земите в поречието на р.Тополница през XIII и XIVв. постепенно се присъединяват към 

голямото имение на болярина Смилец. Територията е била важна за българската 

държава, тъй като тогава e била гранична с Византия. През нея са минавали 

стратегически съобщителни връзки и е имала стопанско значение. Смилец е избран за 

български цар и тукашните земи остават под владението на брат му деспот Войсил, а 

след това на третия брат – Севастократор Радослав. След възцаряването си Теодор 

Светослав успява да наложи властта си и над земите на своя предшественик Смилец, а 

след него властва Елтимир, който през 1306г. отцепва региона от българското царство и 

минава на византийска страна. През 1308г. земите отново са присъединени към 

границите на българското царство. Когато управлението се поема от Войсил, той 

признава върховенството на византийския император Андроник III и получава титлата 

„Деспот на България”. Така върху някогашната голяма територия, в която влиза и 

землището на с.Антон, се изгражда едно от първите самостоятелни български 

княжества с главен град Копсис, обхващащо територията от двете страни на Средна 

гора от Софийското поле до Тулово и Сливен. По-късно Михаил Шишман отново 

присъединява  тези земи към българското царство и те остават подвластни и на 

следващите търновски владетели – Иван Александър и Иван Шишман. 

Районът попада под властта на османските селджукски турци приблизително по едно и 

също време със София (1382/1385г.). Настъпват големи демографски промени – 

изчезват български села и се появяват нови с преобладаващо мюсюлманско население. 

Такива селища и крепости в района са с. Козница (под връх „Вежен”) и Въртопското 

кале, което е разположено на десния бряг на едноименната река, приток на 

р.Тополница.
3
 

По време на Дългия поход на полско-унгарския крал Владислав III Ягело и Янош 

Хунияди в целия регион – от с.Петрич до с.Антон се разполагат водените от тях 

кръстоносни войски. Цялата област става поле на битки, като първото сражение се е 

провело в долината при Златица. 

По всяка вероятност жителите (предимно мюсюлмани) на селата Коланларе (дн. 

Чавдар), Карлъ Обасъ (дн. Карлиево), Клисе къой (дн. с. Църквище), Лъджане (с.Антон) 

и Душанци са били натоверени с охраната на двата прохода, през които се осъществява 

                                                           

3 Иван Иванов "Под сянката на Въртопо", 2008г. издателска къща "Оборище" Панагюрище 
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връзката с Тракия – единият е от Никопол през Ловеч, Етрополе, Златица към с. Петрич 

и с. Поибрене за Пловдив и другият от Етрополе през Златица и местността „Медет” 

към Панагюрище пак за Пловдив. Поради важното си за империята място селото е било 

заселено с мюсюлмани, най-вероятно еничари. 

Основният поминък е било земеделието и животновъдството, като развити са били и 

металообработването и доставката на желязо и железни предмети за османската армия. 

По време на Априлското възстание с.Лъджане  е населено предимно с мюсюлмани и не 

взима участие във възстаническите действия.  

След  Освобождението селата Антон и Душанци, остават в пределетие на Източна 

Румелия. 

В началото на ХХ век селото увеличава своето население и променя етническия си 

състав като предимно българско. 

След 1944г. в селото е образувано първото в Софийска област ТКЗС. 

По инициатива на партийната организация след обсъждането на проблема, че в 

България има 5 селища с такова име, се взема решение да се преимунува по псевдонима 

на един от своите герои-партизани – Стефан Минев-Антон. С Указ №567 от 27 

октомври 1950г., въз основа на решение №23 от 23 октоври на най-висшата държавна 

институция селото се преименива като Антон.
4
 

 

Типология на недвижимите културни ценности 

По списъка на НИНКН недвижимите културни ценности на територията на общината 

са: 

1. Партизанска землянка, м.“Въртопо“, 13 км североизточно; 

2. Църква „Свети Пророк Илия“; 

3. Антично селище, м.“Кръста“, 2 км южно; 

4. Надгробна могила „Косуловата могила”, м.“Топ курия“, 2 км южно; 

5. Надгробна могила Турските гробища,  м.“Топ курия“, 2 км южно; 

6. Надгробна могила, ляв бряг на Дебелска река, 4 км югоизточно; 

7. Надгробна могила, м.“Беровица“, 4 км югоизточно;  

8. Две надгробни могили, м.“Беровица “, 4 км югоизточно;  

9. Надгробна могила ,  2 км източно от м. „Беровица”; 

10. Надгробна могила, м.”Маджар тепе”, 3 км югоизточно; 

11. Надгробна могила, м.”Козница”, 5-6 км източно; 

12. Могилен некропол, м.”Козница”, 5-6 км източно; 

                                                           
4
 Иван Иванов "Под сянката на Въртопо", 2008г. издателска къща "Оборище" Панагюрище 
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13. Надгробна могила, м.”Въртопско кале”, 10км източно; 

14. Средновековна крепост, десен бряг на р. Тополница, 10 км източно; 

15. Средновековно селище, десен бряг на р. Тополница, 10 км източно. 

Единственият обявен в Държавен вестник (бр.87 от 1979г.) паметник на културата с 

местно значение  в общината е Партизанска землянка, м.“Въртопо“. 

Църквата „Свети Пророк Илия” в селото е декларирана като паметник на културата с 

художесвена ценност, като интерес представляват иконостасните двери и отделни 

икони.  

Останалите тринадесет декларирани паметника са археологически – селища, крепост и 

могили. 

От античнстта са декларирани Антично селище, могилен некропол и единични могили. 

От Средновековието има декларирани останките на средновековно селище и 

средновековна крепост. 

В селото не са декларирани Архитектурно-строителни паметници. 

В Археологическата карта на България за Община Антон фигурират едно антично 

селище в м.”Кръста”, 4 могилни некропола в местностите „ Аджиков асак”, „Козница”, 

„Голямо гламе”, „Малко гламе” и 34 могили. Три от могилните некрополи и съответно 

18 могили не са декларирани от НИНКН. Средновековните крепост и селище не са 

отразени в АКБ. 

Недвижимите културни ценности се класифицират въз основа на  тяхната 

принадлежност към определен исторически период,  научната и културната област, към 

която се отнасят,  пространствената им структура и териториален обхват и степента на 

застрашеност. 

 

Основният брой паметници са археологически, като най-много са структурите от 

античността - могили.  

Църквата е единственият възрожденски паметник на културата в общината, няма 

значими представители на жилищната архитектура от този период. 

От най-новото време е регистрирана партизанска землянка. 

 

Табл. 1НКЦ според научната и културната област, към която се отнасят  

Научна и културна област Брой НКН 

Арехеологически 13+18 

Исторически 1 

Архитектурно-строителни - 

Художествени 1 
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Урбанистични - 

Културен ландшафт - 

Парково и град. Изкуство - 

Етнографски - 

Културен маршрут - 

 

На територията няма декларирани или обявени архитектурно-строителни паметници на 

културата,  няма запазени (не са създавани) ценни образци на строителството и 

архитектурата от Възраждането или по-ново време. 

Според пространствената структура и териториалния обхват недвижимите културни 

ценности са единични и групови, като при определянето на статута на недвижимите 

културни ценност за могилните некрополи може да бъде определен групов.  

По смисъла на чл.146 от ЗКН, ал.3 археологическите обекти имат статут на културни 

ценности с категория национално значение до установяването им като такива по реда 

на този закон. За 4 от обектите в декларационното писмо са вписани като недвижими 

културни ценности с местно значение ( предварителна категория), независимо, че са 

археологически. 

 

Табл. 2 НКЦ според културна и научна стойност 

Научна и културна стойност и обществена значимост Брой НКН 

Световно значение - 

Национално значение 11+18 

Местно значение  4 

Ансамблово значение - 

 

Поради факта, че не са извършвани археологически разкопки в недвижимите културни 

ценности, не може да се даде точна характеристика на тяхната значимост и научна 

стойност. 

Пространствено разположение 

Единствената недвижима културна ценност, декларирана в селото е църквата  „Пророк 

Илия”. 

Археологическите обекти са разположени неравномерно извън убанизираната 

територия на селището, като повечето от могилите са групирани в некрополи. 
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Състояние 

Археологическите обекти са в общо лошо състояние. Те не са проучвани, не са били 

консервирани или реставрирани, не са социализирани. По много от тях иманярската 

намеса е нанесла непоправими щети. 

Основната част от тях се намират в обработваеми земи и достъпа до тях е сравнително 

лесен. Риск за увреждане на НКЦ и тяхната среда е селскостопанската дейност, като 

много от могилите са разрушени от обработката на терена при земеделските дейности. 

Места и зони на въздействия от природни и антропогенни фактори, които 

представляват риск за увреждането на нкц и на експозиционната им среда 

Археологическите обекти на територията на общината не са в риск по смисъла на чл.49, 

ал.1 от ЗКН, но са застрашени от вандализъм, разпрад на оригиналната субстанция, 

водеща до сериозна промяна в струкурата, загуба на автентичния си вид. 

Дълбоката оран в непосредствена близост до някои от могилите е унищожила тяхнята 

периферия. 

Сериозен проблем за опазването на археологичските културни ценности – движимо и 

недвижимо, е иманярството. 

 

Връзка със средата и останалите функционални системи в общината 

Потенциалът на НКЦ в общината не е разгърнат, обектите не са проучени и 

социализирани и липсва връзка между културно-историческото наследство и 

останалите функционални системи. 

Взаимовръзка с движимото и нематериалното културно наследство. 

Празникът на общината е Гергьовден. 

Основната връзка е църквата „Свети Пророк Илия”, както и празниците при 

параклисите „Света Петка” и „Свети Георги”. 

 

Анализ на предходното устройствено и инвестиционно проектиране 

и реализации с оглед диагностициране на произтеклите от тези намеси (или 

липсата на намеси), проблеми за недвижимото културно наследство 

Селото е запазило характера си на застрояване като височина и мащаб. Предвид факта, 

че в урбанизираната територия, освен църквата няма вписана друга недвижима 

културна ценност, предходната устройствена политика не е довела до проблеми в 

областта на кулурно-историческото наследство.   

Проблем на териториторията на община Антон за недвижимите културни ценности е 

липсата на политика по проучване, опазване и социализация на културното наследство, 

което е довело до неговата изолираност. 

Проблеми: 
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1. Липсва целенесочено археологическо изследване в границите на общината, 

обектите са разкрити инцидентно. 

2. Паметниците не са проучени, не са изследвани от археолозите, не е установена 

тяхната същност и потенциал. 

3. Обектите в списъците на НИНКН и АКБ се различават, има такива, които са 

регстрирани в АКБ, а не са в НИНКН, тъй като базата данни не е актуализирана и 

свързана със системата на АКБ. Част от археологическите обекти в списъка на 

НИНКН не присъстват в АКБ. 

4. Статута на археологическите културни ценности е необявен. Според списъка на 

НИНКН те са декларирани с писмо от 1987г. с предватителна категория 

„национално” или „местно” значение. В Археологическата карта на България те се 

водят като „обявен ПК с национално значение ПМС 1711/1962 г.”, но за всички 

археологически обекти трява да се назначи комисия от Минисъра на културата, 

която да определеи границите им и режимите на ползване. 

5. Многобройни иманярски намеси, които унищожават частично или цялостно 

археологическите структури. 

6. Селскостопанска дейност – дълбока оран. 

7. Неподдържане, не са предприемани дейности по проучване, консервация, 

реставрация и експониране на археологическите структури.  

8. Липса на информация за недвижимите културни ценности. 

9. Липсваща социализация за археологическите обекти. 

 

ІІ.1.8 Отпадъци  

На европейско ниво, основните насоки на политиката по управление на отпадъците са 

предначертани с приетата през 1989 г. Стратегия на Европейската Общност за 

управление на отпадъците, където са формулирани следните принципи:  

• “йерархия на управлението на отпадъците” - първи приоритет е предотвратяване на 

образуването на отпадъци, следван от минимизиране, оползотворяването им чрез 

рециклиране и изгаряне с оползотворяване на енергията, и на последно място - 

екологосъобразното им обезвреждане чрез изгаряне, без оползотворяване на енергията 

и депониране;  

В йерархичното подреждане на дейностите в областта на отпадъците, като приоритет се 

посочва предотвратяването на образуването на отпадъци, както и прекъсването на 

причинно-следствената връзката между образуването на отпадъци и икономическия 

растеж и въздействието върху околната среда.  Схемата представя подреждането на 

начините за третиране на отпадъците на национално ниво с отчитане/оценка на тяхното 

въздействие върху околната среда.   Макар в миналото отпадъците да са приемани като 

непотребни, днес те все повече се възприемат като ресурси и това се вижда ясно от 
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смяната на фокуса при управлението на отпадъци от обезвреждане към рециклиране и 

оползотворяване. 

 

Фиг.1 Екологосъобразно управление на отпадъците – йерархично подреждане 

 

 

 

• “замърсителят плаща” и “отговорност на производителя” – лицата, които образуват 

отпадъци или производителите на продукти, след употребата на които се образуват 

отпадъци, трябва да покрият пълните разходи за третирането на отпадъците;  

• “най-добри налични техники без прекомерни разходи” (BATNEEC) - емисиите от 

инсталациите в околната среда следва да бъдат редуцирани във възможно най-висока 

степен и по възможно икономически най-ефективен път;  

• “самостоятелност” – всяка държава трябва да изгради мрежа от съоръжения и 

инсталации, с достатъчен капацитет за обезвреждане на цялото количество отпадъци, 

образувани на нейната територия;  

• “близост” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до 

мястото на тяхното образуване.  

За осигуряване на предотвратяването на образуването на отпадъци се прилагат редица 

инструменти, като насърчаване на внедряването на технологии, от които се образуват 

по-малко количество и по-малко опасни отпадъци; приемане на технически стандарти, 

които да ограничат присъствието на някои опасни вещества в продуктите, от които се 

образуват отпадъци; насърчаването на системите за повторна употреба (напр. 

депозитни схеми); схеми за оценяване управлението на околната среда (напр. ISO 

14000) и оценяване на жизнения цикъл; еко-маркировки; прилагане на икономически 

стимули и облекчения; провеждане на образователни и информационни програми и др.  

По отношение на втория приоритет в йерархията – оползотворяването на отпадъците - 

предимство следва да бъде давано на операциите по рециклиране на материали, пред 

изгарянето с оползотворяване на енергията. В европейското законодателство са 

въведени минимални цели за рециклиране и оползотворяване на специфични 

предотвратяване  

минимизиране  

рециклиране 

оползотворяване 

депониране 
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отпадъчни потоци, които всяка държава трябва да постигне. Отпадъците, които не 

подлежат на рециклиране и оползотворяване трябва да бъдат обезвредени по 

екологосъобразен начин, при спазване на изискванията на директивите за депониране и 

изгаряне на отпадъци.  

Съгласно принципа “замърсителят плаща”, отговорността за финансирането на 

третирането на отпадъците е на притежателя на отпадъците, респ. на лицето, при чиято 

дейност се образуват отпадъците. Въпреки това, отчитайки, че производителите на 

продуктите, от които се образуват отпадъци имат най-голяма отговорност за вредните 

въздействия върху околната среда, които оказва техния продукт, е въведен и принципа 

“отговорност на производителя”. В съответствие с него, производителите на продукти, 

след употребата, на които се образуват отпадъци, трябва да покрият разходите за 

третирането на отпадъците. По такъв начин производителите са заинтересовани да 

влагат рециклируеми и по-малко опасни материали, както и да предлагат продуктите си 

по начин, стимулиращ повторната им употреба и оползотворяване.  

Дейностите по опазване на околната среда и в частност по управлението на отпадъците 

трябва да се извършват, без това да води до нарушения на функционирането на общия 

европейски пазар. В тази връзка, принципът на “самостоятелността” се прилага само за 

отпадъците, предназначени за обезвреждане, без да се забранява превозът на отпадъци 

за оползотворяване в друга държава-членка на ЕС. 

 

На територията на община Антон се генерират следните видове отпадъци: 

 Битови отпадъци, генерирани от населението в отделните населени места; 

 Производствени неопасни отпадъци, генерирани от различни производствени 

предприятия.  

Разположението на община Антон на главен път София–Карлово Бургас, планинския 

релеф и близостта й до гр.София обуславят сравнително добри условия за развитие на 

промишленото производство и търговията. 

На територията на общината развиват дейност около 30 броя фирми и предприятия. В 

землището на с. Антон промишлените предприятия са “Петролна база за държавен 

резерв”, Ремонтна работилница на АМ “Хемус” и цех за масла и миещи препарати на 

фирма “Химас”, като те не застрашават състоянието на околната среда на общината; 

 Опасни отпадъци, генерирани в резултат на различни дейности, осъществявани 

на територията на общината; 

 Строителни отпадъци, генерирани от населението на общината и 

производствените предприятия. 

Всички дейности по управление на отпадъците, които произтичат като задължение на 

общината, съгласно Европейските директиви, Закона за управление на отпадъците и 

свързаните с него поднормативни актове следва да са обхванати от програма за 

управление на отпадъците на общината.  

Генерирането на битови отпадъци варира по сезони. Общо за територията на общината 

годишно се генерират около 900 тона битови отпадъци. Събирането на отпадъци се 
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осъществява чрез контейнери, като е обхваната цялата територия на общината. Към 

момента събирането и извозването на отпадъците се извършва от ЕТ “КЙК” със 

специализирани сметосъбиращи машини.  

Понастоящем отпадъците се депонират на определените за тази цел места. В процес на 

изграждане между общините Пирдоп и Златица е регионално депо за отпадъци, в което 

ще се депонират отпадъците на всички седем общини в региона, включително и на 

Антон.  

 

 

ІІ.1.9 Вредни физични фактори  

За ограничаване на вредното въздействие на шума в околната среда е приета Директива 

2002/49/ЕО от 25.06.2002 г. за оценка и управление на шума в околната среда. 

Основните й изисквания са въведени в националното ни законодателство чрез Закона за 

защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и подзаконовата нормативна база към него.  

Шумът е един от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен 

дискомфорт в околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите 

го условия. Произходът на шума се определя от вида дейности, при които той е 

генериран. При характеризиране на шума в околната среда се различават основно 

промишлен (производствен) шум, транспортен, вътреквартален, вътреградски, 

вътрежилищен (битов) шум, шум от строителни работи. Различно е въздействието на 

шума в зависимост от характера, четстотния обхват, интензитета, продължителността 

на експозицията. 

Шумът като фактор на обкръжаващата ни среда придобива все по-голяма актуалност. 

Неговото постоянно и повсеместно действие създава опасност за физическото и 

психическото състояние на човека. Направените проучвания показват, че допустимата 

шумова граница от 60 dB е премината. С всяка година нивото на шума се увеличава 

средно с 1 dB. Направен е изводът, че най-голям дял в акустичния режим заема 

транспортния шум. 

С Наредба №6 от 26 юни 2006г. (ДВ бр.58/2006г.) на Министерство на 

здравеопазването и Министерство на околната среда и водите се определят: 

1. Показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 

различните части на денонощието; 

2. Граничните стойности на показателите за шум в околната среда; 

3. Методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда и на 

вредните ефекти от шума върху човешкото здраве. 

С тези нормативни актове се създава възможност за оценки и прогнози за състоянието 

на шумовото натоварване в урбанизираните територии и в тихите зони извън тях, за 

разработването на стратегически карти за шум и планове за действие с оглед защита 

здравето на населението и подобряване качеството на живот. Граничните стойности на 

нивата на шума в различни територии и устройствени зони в урбанизираните 

територии и извън тях са представени в таблица 1. 
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Таблица 1 Гранични стойности за еквивалентните нива на шума в [dB(А)] 

№ 
Територии и устройствени зони в 

урбанизираните територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на 

шума в dB(A) 

ден вечер нощ 

1. Жилищни зони и територии 55 50 45 

2. Централни градски части 60 55 50 

3. 
Територии, подложени на въздействието на 

интензивен автомобилен трафик 
60 55 50 

4. 

 

Територии, подложени на въздействието на 

авиационен шум 
65 65 55 

5. Производствено-складови територии и зони 70 70 70 

6. Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 

7. Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 

8. Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 

 

На територията на общината развиват дейност около 30 броя фирми и предприятия. В 

землището на с. Антон промишлените предприятия са “Петролна база за държавен 

резерв”, ремонтна работилница на АМ “Хемус” и цех за масла и миещи препарати на 

фирма “Химас”. Съществуващите промишлени обекти на територията на общината не 

са източници на наднормен шум за населените места.  

За територията на община Антон няма налични данни за акустично замърсяване на 

територията. 

Радиация  

Радиоактивните нуклеиди, които се намират в природата – природни или естествени 

източници, и които се получават по изкуствен начин – техногенни или изкуствени 

източници, в повечето случаи са източници на директно йонизиращи частици. 

Министерството на околната среда и водите, чрез Изпълнителната агенция по околна 

среда и лабораториите за радиологичен контрол към районните инспекции, 

осъществява контрол по радиационното състояние на околната среда чрез системни 

наблюдения по утвърдени мрежи и пунктове в страната, както и методики и показатели 

за наблюдение. 

Контролът на радиационната обстановка се осъществява само върху следните 

показатели: 

 Радиационен фон  - по мощност на дозата, в [nGy/h]; 

 Специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в почви, 

дънни утайки и отпадни продукти, в [Bq/kg]; 

 Обща радиоактивност на води, в [Bq/l]; 

 Съдържание на уран и радий във води, съответно в [mg/l] и [mBq/l]; 
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 Концентрация на радон в атмосферен въздух, 1 [Bq/m
3
]. 

На територията на община Антон към настоящият момент няма данни за наличието на 

опасност от радиация. Също така липсват данни за нейонизиращи лъчения и влияние 

върху хората и околната среда. 

 

ІІ.1.10 Население и човешко здраве  

Проучване на здравното състояние на населението на община Антон чрез 

демографски показатели и сравнителна характеристика с показателите за цялата 

страна 

В географско отношение община Антон е разположена във високите подбалкански 

полета на изток от Златишко –Пирдопската котловина. На север е обградена от Стара 

планина, на юг е в близост до Средна гора, на запад от праговете на Гълъбец, а на изток 

е ридът Козница. 

Общината заема 76,098 км
2
 площ. Състои се само от едно населено място –село Антон 

и от неговото землище. Общината е в административните граници на Софийска област. 

В равнинната си част релефът на община Антон има добри предпоставки за развитие на 

земеделие и друг вид стопански дейности. Във високопланинската част е възможно 

развитие на животновъдство. 

Климатът е един от най –важните компоненти на природната среда, който оказва 

голяма влияние както върху земеделието, така и върху живота на хората. 

Морфологията на релефа и значителната разлика в надморската височина 

предопределят на територията на общината да се наблюдават два вида климат –

умереноконтинентален и планински. 

На територията на общ. Антон преобладават западните и северозападните ветрове. 

Това е добър фактор за самоочистващите способности на въздушната среда, което е 

благоприятно от здравно –екологични позиции. 

 Демографски процеси 

Настоящата демографска ситуация в България включително в Софийска област е 

резултат от продължително действие на множество фактори и влияния. Някои от тях са 

свързани с общи тенденции в демографското развитие на европейските страни, а други 

–със специфичните особености на историческото, икономическото и културното 

развитие на структурите на страната, включително и на общ. Антон. 

От данните за броят на населението от общината, от последното преброяване и други 

данни на НСИ, както и  неговото разпределение по пол и възраст за общ. Антон, прави 

впечатление, че възрастовата структура е „стационарен тип“ при най-широко 

представителство на населението в активна трудоспособна възраст. 

Населението в Софийска област в края на 2014 г. е 240 877 души, като данните от 

текущата демографска статистика показват, че в община Антон към 2014г. живеят 1599 

д., което е по-малко от броя на населението, установен при преброяването на 
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населението от 2011г. Намаляването на населението изразено в проценти е 1,6 %, но се 

наблюдава през последните няколко години и се отчита забавяне на темповете му. 

    Табл.1.  Възрастова структура на населението в област Антон към 2013 г. 

Години 
                                    Възрастови групи 

Общо 0-17 % 18-59 % 60+ % 

Общо 

2013 1510 199 15,9 954 51,8 357 32,3 

Динамиката на населението е обоснована от развитието на основните демографски 

процеси –естествен прираст, раждаемост, обща смъртност, механичен прираст. 

Естественият прираст  през 2014г. е отрицателен (-8,0), формиран от високата 

смъртност, поради застаряване на населението в сравнение с раждаемостта. За 

референция –естественият прираст на населението за София област е -5,2. 

Раждаемост 

През 2013г. в общ. Антон са родени 4,6‰, при 6,4‰ за 2012г., за страната -9,2‰. 

Върху намаления брой  раждания влияние оказва и намаляване контингента на жените 

в детеродна възраст. 

Върху раждаемостта съществено влияние оказват недостатъчната материална и 

жилищна осигуреност на семействата, снижаването на жизнения стандарт, високото 

ниво на безработица сред младите възрастови групи, намаляването и застаряването на 

фертилния контингент, измененията във фертилното поведенние и психологическата 

нагласа за малко деца в семейството и др. 

Обща смъртност 

През 2013г. в общ. Антон са умрели 16,4‰, като през 2012г. са 10,2‰ (с нулев 

показател за детска смъртност), като за София област показателят е 6,2‰. За страната 

нивото на обща смъртност е 15,1‰. 

Все още проблем в демографското развитие на страната, включително и в Софийска 

област, респективно и в община Антон,  продължава да е високо поддържаното ниво на 

смъртност сред населението. Смъртността е един от най-важните индикатори на 

общественото здраве, чиито динамика и структура се влияят значително от социално-

икономическото развитие на даден регион, от  ефективността на профилактиката, 

лечението и рехабилитацията, от обезпечеността със спешна, извънболнична и 

болнична помощ, от стила и начина на живот на населението в различните възрастови 

групи и др. 

Здравно състояние на населението 

Класовете болести според МКБ10, които в най-голяма степен са свързани и с факторите 

на околната среда са: 

II клас: Новообразувания; IV клас: Болести на ендокринната система, разстройства на 

храненето и обмяната на веществата; IX клас: Болести на органите на 
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кръвообращението; Х клас: Болести на дихателната система; XI клас: Болести на 

храносмилателната система; XII клас: болести на кожата и подкожната тъкан; XIV 

клас: Болести на пикочо –половата система; XVII клас: Вродени аномалии. 

Основни причини и през 2013 -2014г. за увеличената смъртност са болести на 

храносмилателната система, болести на дихателната система, новообразувания, болести 

на органите на кръвообращението. При децата водещи са инфекциозните болести, 

болести на кръвообращението, вродени аномалии. 

Заболеваемост и болестност на населението: 

Регистрирани заболявания, болестност -през 2013 г. в община Антон са регистрирани 

3179,7 на х.д.н., при 3187,7 на х.д.н. за Софийска област.  

При децата: Регистрирани заболявания общо /болестност/- през 2013 г. в община Антон 

при детското население /0-17 г.в./ са регистрирани 3877,9 на х. деца., при 3828,9 на х. 

деца от Софийска област (табл.2). 

Табл. 2.  Регистрирана заболеваемост в общ. Антон - 2014 г. 

Наименование на 

болестите по МКБ-

10 

София -област Община Антон 

Новооткрит

и 

заболявания 

/брой/ 

На 1000 

души от 

населениет

о 

Относителе

н дял 

Новооткрит

и 

заболявания 

/брой/ 

На 1000 

души от 

населениет

о 

Относителе

н дял 

Общо I-IX клас 310102 1302,6 100,0 850 565,2 100,0 

I. Инфекциозни и 

паразитни болести 
9688 40,7 3,1 2 1,3 0,2 

II. 

Новообразувания 
6990 29,4 2,3 23 15,3 2,7 

III. Болести на 

кръвта, 

кръвотворните 

органи и отделни 

нарушения, 

включващи 

имунния 

механизъм 

1545 6,5 0,5 14 9,3 1,6 

IV. Болести на 

ендокринната 

система, 

разстройство на 

храненето и на 

обмяната на 

веществата 

8630 36,3 2,8 34 22,6 4,0 

V. Психични и 

поведенчески 

разстройства 

3092 13,0 1,0 4 2,7 0,5 

VI. Болести на 

нервната система 
10316 43,3 3,3 33 21,9 3,9 

VII. Болести на 

окото и 
19217 80,7 6,2 43 28,6 5,1 
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придатъците му 

VIII. Болести на 

ухото и 

мастоидния 

израстък 

10567 44,4 3,4 29 19,3 3,4 

IX. Болести на 

органите на 

кръвообращението 

31023 130,3 10,0 116 77,1 13,6 

X. Болести на 

дихателната 

система 

90701 381,0 29,2 257 170,9 30,2 

XI. Болести на 

храносмилателнат

а система 

15258 64,1 4,9 57 37,,9 6,7 

XII. Болести на 

кожата и 

подкожната тъкан 

15492 65,1 5,0 16 10,6 1,9 

XIII. Болести на 

кожно –

мускулната 

система и на 

съединителната 

тъкан 

18963 79,7 6,1 72 47,9 8,5 

XIV. Болести на 

пикочо –половата 

система 

27610 116,0 8,9 77 51,2 9,1 

XV. Бременност, 

раждане и 

послеродов период 

3006 12,6 1,0 3 2,0 0,4 

XVI. Някои 

състояния, 

възникващи през 

перинаталния 

период 

101 0,4 0,0 0 0,0 0,0 

XVII. Вродени 

аномалии (пороци 

на развитието), 

деформации и 

хромозомни 

аберации 

506 2,1 0,2 3 2,0 0,4 

XVIII. Симптоми, 

признаци и 

отклонения от 

нормата, открити 

при клинични и 

лабораторни 

изследвания, 

некласифицирани 

другаде 

9814 41,2 3,2 7 4,7 0,8 

XIX. Травми и 

отравяния 
27583 115,9 8,9 60 39,9 7,1 
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Структура на болестността в община Антон към 2014 г.: 

Водеща причина за болестността по низходящ ред са: заболяванията от клас Болести на 

органите на кръвообращението, следвани от клас Болести на пикочо-половата система, 

клас Болести на окото и придатъците му, клас Болести на дихателната система, клас 

Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на 

веществата, клас Болести на храносмилателната система, клас Травми, отравяния и 

някои други последици от въздействието на външни причини, клас Болести на костно-

мускулната система и на съединителната тъкан и клас Болести на нервната система, 

които общо представляват 98,9 % от всички регистрирани през годината заболявания 

/табл.3/. 

Табл. 3.  Регистрирана болестност в общ. Антон - 2014 г. 

Наименование на 

болестите по 

МКБ-10 

София -област Община Антон 

Регистриран

и 

заболявания 

/брой/ 

На 1000 

души от 

населениет

о 

Относителе

н дял 

Регистриран

и 

заболявания 

/брой/ 

На 1000 

души от 

населениет

о 

Относителе

н дял 

Общо I-IX клас  3179,7 100,0  1177,5 100,0 

I. Инфекциозни и 

паразитни болести 
 80,5 2,5  0,0 0,2 

II. 

Новообразувания 
 103,8 3,3  0,0 2,3 

III. Болести на 

кръвта, 

кръвотворните 

органи и отделни 

нарушения, 

включващи 

имунния 

механизъм 

 16,4 0,5  0,0 1,1 

IV. Болести на 

ендокринната 

система, 

разстройство на 

храненето и на 

обмяната на 

веществата 

 199,3 6,3  0,0 8,1 

V. Психични и 

поведенчески 

разстройства 

 65,2 2,1  0,0 0,8 

VI. Болести на 

нервната система 
 131,9 4,1  0,0 4,3 

VII. Болести на 

окото и 

придатъците му 

 193,1 6,1  0,0 4,7 

VIII. Болести на 

ухото и 

мастоидния 

израстък 

 82,4 2,6  0,0 2,0 
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IX. Болести на 

органите на 

кръвообращението 

 651,6 20,5  0,0 33,1 

X. Болести на 

дихателната 

система 

 695,5 21,9  0,0 18,0 

XI. Болести на 

храносмилателнат

а система 

 152,0 4,8  0,0 4,2 

XII. Болести на 

кожата и 

подкожната тъкан 

 97,7 3,1  0,0 1,0 

XIII. Болести на 

кожно –

мускулната 

система и на 

съединителната 

тъкан 

 179,2 5,6  0,0 6,5 

XIV. Болести на 

пикочо –половата 

система 

 250,0 7,9  0,0 8,6 

XV. Бременност, 

раждане и 

послеродов период 

 23,6 0,7  0,0 0,2 

XVI. Някои 

състояния, 

възникващи през 

перинаталния 

период 

 0,8 0,0  0,0 0,0 

XVII. Вродени 

аномалии (пороци 

на развитието), 

деформации и 

хромозомни 

аберации 

 5,0 0,2  0,0 0,2 

XVIII. Симптоми, 

признаци и 

отклонения от 

нормата, открити 

при клинични и 

лабораторни 

изследвания, 

некласифицирани 

другаде 

 66,5 2,1  0,0 0,6 

XIX. Травми и 

отравяния 
 185,1 5,8  0,0 4,1 

 

Табл. 4.  Регистрирана заболеваемост на деца (0-17г.) в общ. Антон за 2014 г. 

Наименование на 

болестите по МКБ-

10 

София -област Община Антон 

Новооткрит На 1000 Относителе Новооткрит На 1000 Относителе
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и 

заболявания 

/брой/ 

души от 

населениет

о 

н дял и 

заболявания 

/брой/ 

души от 

населениет

о 

н дял 

Общо I-IX клас 81646 2102,6 100,0 197 810,7 100,0 

I. Инфекциозни и 

паразитни болести 
5110 131,6 6,3 1 4,1 0,5 

II. 

Новообразувания 
146 3,8 0,2 2 8,2 1,0 

III. Болести на 

кръвта, 

кръвотворните 

органи и отделни 

нарушения, 

включващи 

имунния 

механизъм 

209 5,4 0,3 3 12,3 1,5 

IV. Болести на 

ендокринната 

система, 

разстройство на 

храненето и на 

обмяната на 

веществата 

232 6,0 0,3 0 0,0 0,0 

V. Психични и 

поведенчески 

разстройства 

262 6,7 0,3 0 0,0 0,0 

VI. Болести на 

нервната система 
522 13,4 0,6 1 4,1 0,5 

VII. Болести на 

окото и 

придатъците му 

3924 101,1 4,8 9 37,0 4,6 

VIII. Болести на 

ухото и 

мастоидния 

израстък 

2147 55,3 2,6 6 24,7 3,0 

IX. Болести на 

органите на 

кръвообращението 

219 5,6 0,3 0 0,0 0,0 

X. Болести на 

дихателната 

система 

49639 1278,3 60,8 148 609,1 75,1 

XI. Болести на 

храносмилателнат

а система 

2193 56,5 2,7 3 12,3 1,5 

XII. Болести на 

кожата и 

подкожната тъкан 

4192 108,0 5,1 1 4,1 0,5 

XIII. Болести на 

кожно –

мускулната 

система и на 

559 14,4 0,7 3 12,3 1,5 
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съединителната 

тъкан 

XIV. Болести на 

пикочо –половата 

система 

2682 69,1 3,3 6 24,7 3,0 

XV. Бременност, 

раждане и 

послеродов период 

421 10,8 0,5 1 4,1 0,5 

XVI. Някои 

състояния, 

възникващи през 

перинаталния 

период 

101 2,6 0,1 0 0,0 0,0 

XVII. Вродени 

аномалии (пороци 

на развитието), 

деформации и 

хромозомни 

аберации 

384 9,9 0,5 3 12,3 1,5 

XVIII. Симптоми, 

признаци и 

отклонения от 

нормата, открити 

при клинични и 

лабораторни 

изследвания, 

некласифицирани 

другаде 

3581 92,2 4,4 2 8,2 1,0 

XIX. Травми и 

отравяния 
5123 131,9 6,3 8 32,9 4,1 

 

Табл. 5.  Регистрирана болестност на деца (0-17г.) в общ. Антон - 2014 г. 

Наименование на 

болестите по 

МКБ-10 

София -област Община Антон 

Регистриран

и 

заболявания 

/брой/ 

На 1000 

души от 

населениет

о 

Относителе

н дял 

Регистриран

и 

заболявания 

/брой/ 

На 1000 

души от 

населениет

о 

Относителе

н дял 

Общо I-IX клас 150583 3877,9 100,0 213 876,5 100,0 

I. Инфекциозни и 

паразитни болести 
10625 273,6 7,1 1 4,1 0,5 

II. 

Новообразувания 
351 9,0 0,2 2 8,2 0,9 

III. Болести на 

кръвта, 

кръвотворните 

органи и отделни 

нарушения, 

включващи 

имунния 

механизъм 

365 9,4 0,2 3 12,3 1,4 
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IV. Болести на 

ендокринната 

система, 

разстройство на 

храненето и на 

обмяната на 

веществата 

585 15,1 0,4 1 4,1 0,5 

V. Психични и 

поведенчески 

разстройства 

688 17,7 0,5 0 0,0 0,0 

VI. Болести на 

нервната система 
1478 38,1 1,0 1 4,1 0,5 

VII. Болести на 

окото и 

придатъците му 

7627 196,4 5,1 11 45,3 5,2 

VIII. Болести на 

ухото и 

мастоидния 

израстък 

3782 97,4 2,5 7 28,8 3,3 

IX. Болести на 

органите на 

кръвообращението 

428 11,0 0,3 0 0,0 0,0 

X. Болести на 

дихателната 

система 

94625 2436,8 62,8 157 646,1 73,7 

XI. Болести на 

храносмилателнат

а система 

3862 99,5 2,6 4 16,5 1,9 

XII. Болести на 

кожата и 

подкожната тъкан 

6014 154,9 4,0 1 4,1 0,5 

XIII. Болести на 

кожно –

мускулната 

система и на 

съединителната 

тъкан 

1025 26,4 0,7 3 12,3 1,4 

XIV. Болести на 

пикочо –половата 

система 

4698 121,0 3,1 7 28,8 3,3 

XV. Бременност, 

раждане и 

послеродов период 

505 13,0 0,3 1 4,1 0,5 

XVI. Някои 

състояния, 

възникващи през 

перинаталния 

период 

197 5,1 0,1 0 0,0 0,0 

XVII. Вродени 

аномалии (пороци 

на развитието), 

813 20,9 0,5 3 12,3 1,4 
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деформации и 

хромозомни 

аберации 

XVIII. Симптоми, 

признаци и 

отклонения от 

нормата, открити 

при клинични и 

лабораторни 

изследвания, 

некласифицирани 

другаде 

5446 140,2 3,6 2 8,2 0,9 

XIX. Травми и 

отравяния 
7469 192,3 5,0 9 37,0 4,2 

 

Структурата на заболеваемостта в община Антон към 2014 г.при децата до 18 

години е: Водеща причина за болестността са заболяванията от клас Болести на 

дихателната система, следвани от клас Болести на окото и придатъците му, клас 

Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини, 

клас Някои инфекциозни и паразитни болести, клас Болести на пикочо-половата 

система, клас Болести на кожата и подкожната тъкан, клас Симптоми, признаци и 

отклонения от нормата, отрити при клинични и лабораторни изследвания, 

некласифицирани другаде  и клас Болести на храносмилателната система (табл. 5). 

Регистрирани социално –значими заболявания на населението  

В структурата на социално по –значимите заболявания водещо място се отчита на 

хипертоничната болест, исхемична болест на сърцето, диабет, инсулт и др.  

Смъртност по причини 

В структурата на смъртността по причини през 2013 -2014г. в общ. Антон не се 

наблюдават съществени промени. Основна причина за умиранията остават болестите на 

органите на кръвообращението, чийто интензитет е съответно 51,30%, при 65,1% за 

Софийска област, а относителният им дял е сътветно 48,8 % и 54,5 %. Сред тях най –

голяма е честотата на смъртността от мозъчно –съдови болести и исхемична болест на 

сърцето. 

На второ място са смъртността от новообразувания, чийто интензитет през последната 

година се увеличава, като смъртността сред мъжете остава много по-висока отколкото 

при жените. 

В структурата на останалите причини за смърт следват: болести на дихателната 

система; симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, некласифицирани другаде; външни причини за 

заболеваемост и смъртност и т.н. На тези шест класа болести през 2013 г. се дължат 

около 95% от всички смъртни случаи в страната. 

Обобщение  на резултати от проучването на здравно състояние на населението в 

общ. Антон  
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- Водеща причина за заболявания в община Антон са болести на дихателната 

система и на кръвообращението. 

- Регистрираните хронични белодробни заболявания на 1000 души население в 

община Антон през 2014г.  са под средните стойности за Софийска област. 

Нарастването на болестността и заболеваемостта за 2013 г. от болести на органите на 

кръвообращението е свързана най-вероятно с увеличената тежест на факторите на 

риска за тях, които се формират в социалната и икономическа среда на живот. Значение 

имат и други фактори, като дейността на здравната система и обществото, за контрол 

на тези болести, личните грижи за здравето и др. 

Болестите на органите на кръвообращението са водещи в структурата на умиранията от 

десетилетия. Показателите нарастват и при двата пола с възрастта,  по –подчертано в 

групите след 35 години при мъжете и 45 години при жените. 

Демографското и здравно състояние на населението на община Антон е в границите и 

тенденциите на посочените показатели за населението от населените места в съседните 

общини. Посоченото е логично и естествено, като се знае, че здравето не е подчинено 

на административното разделение на населените места. 

Прогнозно се очаква, че здравеопазването и здравето на населението от община Антон 

ще получи положително развитие с реализирането на Проекта ОУП на Общината. 
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ІІ.2 Евентуално развитие на аспектите на околната среда без прилагането на 

плана 

В подточката е извършен анализ на очакваното развитие на околната среда, в случай 

че ОУП на община Антон не се реализира. По този начин е оценено въздействието 

на т.нар. „нулева алтернатива” или отказът от реализирането на плана. Използвана е 

таблична матрица:  

Компонент/фактор на 

околната среда 

Евентуално развитие без прилагане на плана 

Климат Задълбочаване на неблагоприятните характеристики 

поради неблагоприятни съседства между несъвместими 

функции, липса на конкретни устройствени изисквания 

по отношение на пространственото развитие на 

зелените площи, съхраняване на свободни 

пространства и създаване на условия за естествена 

вентилация на територията и др. 

Атмосферен въздух Приземният атмосферен слой може да се окачестви 

като незамърсен и със сравнително добро качество, 

като концентрациите на вредни вещества са под 

пределно допустимите. Запазва се обаче завишеното 

съдържание на на прах през отоплителния сезон. 

Възможно влошаване на общото ниво на замърсяване 

на въздуха с фини прахови частици основно от 

транспортната дейност, поради амортизацията на 

пътната инфраструктура и възможно влошаване от 

развитие на функции без необходимата устройствена 

мотивация. 

Повърхностни и 

подземни води 

Ще продължи антропогенно натоварване и влошаване 

качествата на водите на реките в района поради 

заустване на отпадъчни води. Доразвитието на 

канализационната мрежа, която значително е 

изостанала, ще остане без обща концепция за това и 

целесъобразността на съоръженията ще е необоснована 

с общото пространствено развитие на населените 

места. С плана и със специфични проекти, ще се 

допринесе за доизграждане на водния цикъл на 

населените места, без който ще се запазят и силно 

неблагоприятните тенденции за: 

 недостатъчно използване на капацитета на 

питейните водоизточници; 

 завишаване загубите на питейна вода, в резултат 

на амортизацията на водопроводната мрежа; 

 недостатъчно осигуряване на качествена 

питейна вода на населението;  

 неизграденост на канализационна мрежа и 

продължаващата й амортизация.; 
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 загуба на биологично разнообразие. 

 

Земи и почви, 

земеползване 

Безконтролното усвояване на ценни земи и почви ще 

продължи.  

Ще продължи раздробяването на поземления фонд на 

случаен признак.  

Ще намалява относителния дял на плодородните земи 

като ценен природен ресурс поради нерегламентирано 

строително усвояване 

Възможна е проявата на деградационни процеси. 

Диспропорциите между отделните функционални зони 

на територията на общината ще се задълбочат.  

Потенциалният риск за неправилно управление на 

даденостите на земните недра, както и ползването на 

терените определени, като свлачищни ще е завишен.  

Зелени площи, спорт и 

отдих 

Респектирането на ролята на тези територии и 

отношението към тях ще остане без конкретен 

устройствен регламент. 

Ландшафт Нарастване на делът на ландшафти с относителна 

устойчивост и намаляване делът на ландшафтите с 

естествена устойчивост поради липсата на общ подход 

при териториалното зониране насочващ 

индивидуалните инвестиционни проекти към достигане 

на конкретни устройствени параметри. 

Отпадъци Възможно е ситуирането на площадки и съоръжения за 

третиране на отпадъци в неподходящи устройствени 

зони и в разрез с приложимото законодателство. 

Задълбочаване на проблемите свързани с отпадъците от 

строителството и разрушаване.  

Шум Транспортната инфраструктура и свързаните с нея 

въздействия ще продължи да се развива без прилагане 

на пространствени вариантни решения. В този смисъл, 

развитието на пътната мрежа и по-специално 

реконструирането и модернизацията на общинската 

мрежа, предвидено в общия устройствен план, е принос 

към стабилизирането на селищната мрежа. Така се 

осигурява по-висока рентабилност и едновременно - 

екологосъобразност на транспорта, обслужващ 

стопанските дейности, както и на масовия обществения 

транспорт. 

Културно наследство Възможно е преекспонирането, урбанистичното 

натоварване на едни локации за сметка на други.  
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Устройствени 

параметри 

Липса на териториално-устройствен инструмент, 

поради което можи да се наруши сравнително добрата 

устойчивост на компонентите на околната среда. 

Задълбочаване на диспропорциите в развитието на 

селищната мрежа. 

Ще се задълбочи дисбалансът в комуникационно- 

транспортното обслужване. 

Ако територията на общината продължи да се развива на „парче”, без прилагане на 

инструментите за устройствено пространствено планиране, установените негативни 

последствия от досегашното й развитие ще се запазят, а някои биха могли да се 

засилят. 

В обхвата на защитените зони ще се задълбочават противоречията между 

установените режими в тях и мощния инвестиционен натиск за по–нататъшно 

урбанизиране. 

Ще се задълбочават териториалните диспропорции в селищното развитие. 

Социализацията на значителна част от културно – историческите ценности и в 

населените места и извън тях ще продължи да изостава, поради липсата на 

довеждаща инфраструктура. Хаотичното застрояване на територията, без 

необходимата инженерна инфраструктура ще доведе до загуби на биологично 

разнообразие, може да засегне и площи от обхвата на защитени зони, като увреди и 

фрагментира същите, в резултат, на което ще се засегне предмета на опазване на 

зоните. 

 

ІІІ. Характеристика на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат 

значително засегнати  

В точката са идентифицирани засегнатите територии и зони в резултат на 

устройствените предвиждания на плана. Специално внимание е обърнато на зони и 

територии с особен статут–защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, 

защитени територии по Закона за защитените територии, зони за защита на водите, 

обекти, подлежащи на здравна защита и други. 

В резултат на теренната работа са установени местобитания, със съобщества на 

видове, които са установени в рамките на проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, както и 

други територии с установени местообитания попадащи в обхвата на Приложение I 

на ЗБР. При анализа на въздействията е заключено, че реализацията на 

предвижданията на плана ще окажат значителни въздействия върху териториите 

както следва: 

При подготовката на настоящата оценка могат да се разграничат две фази на работа 

– камерална и теренна. 

Камерална фаза 

По време на камералната работа беше проучена публикуваната информация 

разглеждаща флористичното и растително разнообразие в границите на общината, 

която е обобщена и предоставена на възложителя на по-ранен етап. 
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Също така беше анализиран предварителния проект на Общия устройствен план на 

Община Антон във връзка с локализацията на различните типове устройствени 

структури и зони, терени със самостоятелен устройствен режим и територии с общо 

предназначение. Набелязани бяха подходящи маршрути за достигане до отделните 

обекти, с цел максимално покриване на засегната територия. 

Като част от камералната фаза ще се определят и събраните при теренните 

проучвания растения. Определянето на висшите растения (без мъховете) е по следва 

Делипавлов & Чешмеджиев (2003). Местообитанията от Директива 92/43 на EEC 

(1992) са определени в съответствие с Interpretation Manual of European Habitats 

(2007),  Кавръкова и др. (2009) и Законът за биологичното разнообразие (2007). 

Изготвянето на настоящия доклад и обобщаването на теренните данни са крайния 

етап на тази фаза. 

Теренни проучвания 

Теренните проучвания се проведоха през месеците юни и юли, когато е оптимумът 

на развитие на храстовите, тревните и горските съобщества в района на изследване. 

С помощта на изготвения графичен материал на предварителния проект на Общия 

устройствен план на Община Антон, както и на GPS ( eTrex) местата, в които се 

предвижда антропогенно въздействие са локализирани. След обхождане на засегната 

територия е направен кратък списък на разпространените висши растения, като 

основен акцент е отделен на консервационно значимите видове. В случаите когато се 

засяга природно местообитание от Директива 92/43 на EEC (1992) е направено и 

фитоценотично описание по метода на Браун-Бланке (Braun-Blanquet 1965, Westhoff 

& van der Maarel 1973).  

Пробните площадки са поставяни в хомогенни и представителни за растителните 

съобщества участъци. В европейската фитоценология липсва общоприето 

стандартизиране на размера на пробните площадки в зависимост от растителността, 

която се изследва (Dengler et al. 2009). Приема се, че размерът на пробната 

площадка, трябва да е “минималната територия за проявление на растителното 

съобщество” (minimal area), т.е. най-малката територия, в която се срещат всички 

видове разпространени в него или поне 90 % от тях. 

Размерът на пробните площадки е стандартизиран според Chytrý & Otýpková (2003), 

като за тревните съобщества е 16 m
2
. 

В случаите, когато има ясен доминиращ вид в съобществото той също е посочен. 

Специално внимание е отделено на оценката на антропогенното въздействие, което е 

оценявано в зависимост от навлизането на рудерални видове, замърсеността с 

битови отпадъци, отдалечеността от селища, сметища и др.  

Снемани са също така и GPS координати и снимки за повечето терени, които се 

предвижда да бъдат засегнати. Тези данни са предоставени в допълнителни файлове 

към настоящия доклад.  

Анализ на влиянието на Общия устройствен план на Община Антон върху 

растителните съобщества, които ще бъдат засегнати в резултат на прилагането 

му.  

село Антон  
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В землището на селото по проекта на Общия устройствен план попадат следните 

полигони: 

Полигон AN2-А (имоти с №№ 00504.153.43, 00504.153.44, 00504.153.25, 

00504.153.34, 00504.153.24, 00504.153.22, 00504.153.32 и 00504.301.23) включва 

имоти, които са разположени в източната част в земл. на с. Антон, между 

Подбалканската пътна линия и пътното отклонение за гр. Копривщица. Предвиден е 

за обособяване Терен за животновъдни ферми (Тжф), който се разполага югозападно 

от Терена за животновъдни ферми в Полигон AN2.  

Имотите в този терен са със съществуващо застрояване. Изградени са стопански 

постройки. В границите на полигона попадат и рудерализирани пасища, в състава на 

които участват Agrostis capillaris, Festuca rubra, Plantago lanceolata, Trifolium repens, 

Verbascum longifolium и др. 

Извод: В границите на този полигон не са установени находища на консервационно 

значими видове висши растения, както и природни местообитания попадащи в 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.  

Полигон AN2 (имоти с № 00504.152.11, 00504.300.1, 00504.152.12, 00504.152.10, 

0050.0.700, 00504.152.3, 00504.152.51, 00504.152.9, 00504.151.19, 00504.152.2) 

включва имоти, които се разполагат в най-източната част в земл. на с. Антон, между 

Подбалканската пътна линия и пътното отклонение за гр. Копривщица и е предвиден 

Терен за животновъдни ферми (Тжф). В границите на полигона попадат 

съществуващи селскостопански постройки, пасища, както и горски и храстови 

съобщества. Имоти с № 00504.152.11, 00504.300.1, 00504.152.12, 00504.152.10, 

00504.152.51, 00504.152.9, 00504.152.3 изцяло или частично са картирани към 

природно меснообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) по проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“. В състава на тази растителност се срещат видове, 

като Festuca valesiaca agg, Danthonia alpina, Trifolium repens, Agrostis capillaris и др. 

Навлизат и някои рудерални видове, като Urtica dioca, Sambucus ebulus, Verbascum 

longifolium, чието разпространение е резултат от продължителната и интензивна 

паша в района. Според данните от същия проект в имоти с № 00504.0.700, 

00504.152.3, 00504.152.1, 00504.152.3, 00504.151.19, 00504.152.2 изцяло или 

частично са картирани към природно местообитание 6230*Богати на видове 

картълови съобщества върху силикатен терен в планините. 

През този терен преминава река Въртопа (имот № 00504.152.1), но тя не се включва 

в проектното устройство на територията. Растителността около реката може да се 

отнесе към природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnoion incanae, Salicion albae), като в състава му 

участват Alnus glutinosa, Salix sp., Fraxinus excelsior, Rubus sp., Sambucus nigra, Urtica 

dioica, Dactylis glomerata, Mentha spicata, Agrostis stolonifera и др. Същото 

съобщество не се засяга от предвижданията на ОУП. 

Мерки, които да бъдат предприети за опазване на биологичното разнообразие: 

С цел опазване на природни местообитания 6210 Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на 

орхидеи) и 6230*Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в 

планините предлагаме следните промени в проекта на ОУП:  

(1) изцяло отпадане на имоти с №№ 00504.151.19, 00504.152.11 и 00504.300.1; 
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(2) отпадане на югозападната част на имот № 00504.152.3, достигаща навътре до 75 

м от югозападната граница на имота; 

(3) отпадане на южната част на имот № 00504.152.10, достигаща навътре до 14 м от 

югозападната граница на имота. 

За постигане на необходимия процент територия в устройство е разработен 

алтернативен вариант, в който, на тяхно място се включват следните имоти: 

- целият имот № 00504.151.13; 

- целият имот № 00504.151.14; 

- северната част на имот № 00504.151.12, достигаща навътре до 45 м от северната 

граница на имота; 

- северната част на имот № 00504.151.23, достигаща навътре до 75 м от северната 

граница на имота. 

Същите имоти са със съществуващо застрояване и се добавят към Терена за 

животновъдни ферми (Тжф), който е с най-източно местоположение в земл. на с. 

Антон, между Подбалканската пътна линия и пътното отклонение за гр. 

Копривщица. 

Тази алтернатива е оценена, като по-благоприятна по отношение на ЗЗ „Средна 

гора” ( BG 0001389). 

Извод: В границите на този полигон попадат 3 природни местообитания (6210 

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco 

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 6230*Богати на видове картълови 

съобщества върху силикатен терен и 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnoion incanae, Salicion albae), които  са под защита 

на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. 

Полигон AN3 (имот с № 00504.150.2) включва имот, който се разполага в най-

източната част в земл. на с. Антон, северно от Подбалканската пътна линия и е 

предвиден Терен за животновъдни ферми (Тжф). В границите на полигона попадат 

съществуващи постройки и рудерализирано пасище, в състава на което се срещат 

Agrostis capillaris, Festuca rubra, Plantago lanceolata, Trifolium repens, Prunus spinosa, 

Crataegus monogyna, Rosa sp. и др. 

Извод: В границите на този полигон не са установени находища на консервационно 

значими видове висши растения, както и природни местообитания попадащи в 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.  

Полигон AN4 (имот с № 00504.149.10) включва имот, който се разполага в източната 

част на земл. на с. Антон, северно от Подбалканската пътна линия и е предвиден 

Терен за животновъдни ферми (Тжф). В границите на полигона попада 

съществуваща постройка и рудерализирано пасище, в състава на което се срещат 

Lolium perenne, Holcus lanatus, Plantago lanceolata, Trifolium repens, Verbascum 

longifolium, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa sp. и др.  

Извод: В границите на този полигон не са установени находища на консервационно 

значими видове висши растения, както и природни местообитания попадащи в 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.  

Полигон AN5 (имоти с № 00504.149.20) включва имот, който се разполагат в 

източната част на земл. на с. Антон, северно от Подбалканската пътна линия и е 
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предвиден Терен за животновъдни ферми (Тжф). В границите на полигона попадат 

разорани селскостопански площи.  

Извод: В границите на този полигон не са установени находища на консервационно 

значими видове висши растения, както и природни местообитания попадащи в 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.  

Полигон AN6 (имот № 00504.168.108) е разположен в югоизточна посока от с. Антон 

и е предвиден за Терен за животновъдни ферми (Тжф). В границите на полигона 

попадат съществуващи селскостопански постройки и рудерализирана растителност в 

съседство в състава, на която участват Trifolium repens, Cynodon dactylon, Urtica 

dioica, Sambucus ebulus и др. 

Извод: В границите на този полигон не са установени находища на консервационно 

значими видове висши растения, както и природни местообитания попадащи в 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.  

Полигон AN7 (имоти № 00504.168.1, 00504.165.118, 00504.166.104)  е разположен в 

югоизточна посока от с. Антон, като в границите на полигона попада незаконно 

сметище около геграфски координати 42.72771N/24.29145E с площ около 2 дка.  

Извод: Предлагаме включването на този полигон в проекта на ОУП с цел 

рекултивация на незаконното сметище. 

Полигон AN8 (имот № 00504.134.34, 00504.136.53, 00504.136.51, 00504.301.1, 

00504.301.3, 00504.301.4, 00504.303.2, 00504.136.49)  е разположен югоизточно от с. 

Антон и е предвиден за Терен за Складово производствена устройствена зона (Псп). 

В границите на полигона попадат съществуващи постройки, рудерализирани пасища 

и обработваеми земи. В състава на пасищната растителност участват Trifolium 

repens, Lolium perenne, Cichorium intybus, Cynosurus cristatus, Daucus carota, Eryngium 

campestre, Rosa sp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa и др. 

Извод: В границите на този полигон не са установени находища на консервационно 

значими видове висши растения, както и природни местообитания попадащи в 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.  

Полигон AN9 (имот № 00504.297.12, 00504.297.4, 00504.111.71, 00504.297.1, 

00504.297.9, 00504.297.2, 00504.297.7, 00504.111.66, 00504.111.68, 00504.297.11, 

00504.297.10, 00504.297.8, 00504.297.13, 00504.297.14, 00504.297.7) е разположен 

западно от с. Антон и е предвиден за Терен за Складово производствена 

устройствена зона (Псп). В границите на полигона попадат съществуващи 

постройки, рудерализирани пасища и обработваеми земи. В състава на пасищната 

растителност участват Trifolium repens, Lolium perenne, Cichorium intybus, Daucus 

carota, Eryngium campestre, Rosa sp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa и др. 

Извод: В границите на този полигон не са установени находища на консервационно 

значими видове висши растения, както и природни местообитания попадащи в 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.  

Полигон AN9А (имот № 00504.111.59, 00504.111.58, 00504.111.57, 00504.111.56, 

00504.111.55, 00504.111.54, 00504.111.51, 00504.111.52, 00504.111.53) е разположен 

западно от с. Антон и е предвиден за Жилищно устройствена зона с преобладаващо 

застрояване с малка височина (Жм). В границите на полигона попадат съществуващи 

постройки, рудерализирани пасища и обработваеми земи. В състава на пасищната 

растителност участват Trifolium repens, Lolium perenne, Cichorium intybus, Daucus 

carota, Eryngium campestre, Rosa sp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa и др. 
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Извод: В границите на този полигон не са установени находища на консервационно 

значими видове висши растения, както и природни местообитания попадащи в 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.  

Полигон AN10 (имот № 00504.112.3, 00504.303.5, 00504.112.6) е разположен западно 

от с. Антон и е предвиден Терен за Складово производствена устройствена зона 

(Псп). В границите на полигона попадат съществуващи постройки и храстово-тревна 

растителност, в състава на която участват Dactylis glomerata, Daucus carota, Eryngium 

campestre, Rosa sp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa и др. 

Извод: В границите на този полигон не са установени находища на консервационно 

значими видове висши растения, както и природни местообитания попадащи в 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.  

Полигон AN10A (имот № 00504.122.4, 00504.122.1, 00504.122.3, 00504.122.2, 

00504.122.6, 00504.122.7, 00504.122.8, 00504.122.40, 00504.122.11, 00504.122.9, 

00504.122.10, 00504.122.12, 00504.122.13, 00504.122.16, 00504.122.15, 00504.122.14) е 

разположен югозападно от с. Антон и е предвиден  Терен за Складово 

производствена устройствена зона (Псп). В границите на полигона попада храстово-

тревна растителност и рудерализирани пасища, в състава на които участват Lolium 

perenne, Trifolium repens, Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Daucus carota, 

Eryngium campestre, Rosa sp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus sp. и др. 

Малки площи са заети и от разрушени постройки. 

Извод: В границите на този полигон не са установени находища на консервационно 

значими видове висши растения, както и природни местообитания попадащи в 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. 

Полигон AN11 (имот № 00504.111.23, 00504.111.24) е разположен западно от с. 

Антон и е предвиден Терен за гробища (Тгр). В границите на полигона попадат 

същестуващи гробища и храстово-тревна растителност в съседство, в състава на 

която участват Dactylis glomerata, Rosa sp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus 

sp. и др. 

Извод: В границите на този полигон не са установени находища на консервационно 

значими видове висши растения, както и природни местообитания попадащи в 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. 

Полигон AN13 (имот № 00504.139.19, 00504.139.18, 00504.139.20, 00504.139.21, 

00504.139.25, 00504.139.30, 00504.139.31, 00504.139.37, 00504.139.36, 00504.139.75, 

00504.139.39, 00504.139.35, 00504.139.34, 00504.139.80, 00504.139.81, 00504.139.44) е 

разположен северно от с. Антон и е предвиден за Устройствена зона за курорт и 

допълващи функции (Ок). В границите на полигона попадат преобладаващо 

рудерализирани пасища и храстово-тревни съобщества, в състава на които участват 

Lolium perenne, Dactylis glomerata, Trifolium repens, Festuca valesiaca, Eryngium 

campestre, Rosa sp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus sp. и др. По-

ограничени площи заемат горските фитоценози на Pinus nigra, Robinia pseudoacacia, 

Prunus cerasifera. В границите на полигона попада и съществуващ параклис.  

Извод: В границите на този полигон не са установени находища на консервационно 

значими видове висши растения, както и природни местообитания попадащи в 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. 

Полигон AN14 (имот № 00504.139.49, 00504.285.2, 00504.285.3, 00504.139.64, 

00504.139.66, 00504.139.65, 00504.139.43, 00504.139.46) е разположен северно от с. 

Антон и е предвиден за Устройствена зона за озеленяване (Оз). В границите на 
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полигона попадат изкуствени насаждения на Pinus nigra. В състава им участват и 

Robinia pseudoacacia, Rubus sp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Dactylis 

glomerata и др.  

Извод: В границите на този полигон не са установени находища на консервационно 

значими видове висши растения, както и природни местообитания попадащи в 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. 

Полигон AN16 (имот № 00504.11.55) е разположен северно от с. Антон и е 

предвиден за Терен за животновъдни ферми (Тжф). В границите на полигона 

попадат съществуващи селскостопански постройки и рудерализирани тревни 

съобщества в съседство, в състава на които участват Urtica dioica, Sambucus ebulus, 

Lolium perenne, Trifolium repens и др.  

Извод: В границите на този полигон не са установени находища на консервационно 

значими видове висши растения, както и природни местообитания попадащи в 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. 

Полигон AN17 (имот № 00504.137.1, 00504.137.2, 00504.137.4, 00504.137.3, 

00504.137.5, 00504.137.6, 00504.137.7, 00504.137.33, 00504.137.10, 00504.137.9, 

00504.137.8, 00504.137.32, 00504.137.13, 00504.137.12, 00504.137.15, 00504.137.16, 

00504.137.17, 00504.137.19, 00504.137.22, 00504.137.20, 00504.137.21, 00504.137.23, 

00504.137.26, 00504.137.25, 00504.137.34, 00504.137.27, 00504.137.28, 00504.137.24, 

00504.137.30, 00504.136.2, 00504.136.1) е разположен в северната част на с. Антон и 

е предвиден за Жилищно устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка 

височна (Жм). В границите на полигона с най-голямо покритие е  храстовата, 

храстово-тревната и тревната растителност, които са силно антропогенно повлияни и 

рудерализирани и в състава им участват  Rosa sp., Crataegus monogyna, Prunus 

spinosa, Lolium perenne, Trifolium repens, Agrostis capillaris и др. Сравнително големи 

площи са заети и от изкуствените насаждения на Pinus nigra. Органичена площ е 

заета от съществуващи постройки. 

Извод: В границите на този полигон не са установени находища на консервационно 

значими видове висши растения, както и природни местообитания попадащи в 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. 

Полигон AN18 (имот № 00504.304.3, 00504.305.1) е разположен северозападно от с. 

Антон и е предвиден Терен за животновъдни ферми (Тжм). В границите на полигона 

попадат съществуващи постройки и рудерализирано пасище в състава на които 

участват Trifolium repens, Lolium perenne, Cichorium intybus, Daucus carota, Eryngium 

campestre, Rosa sp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa и др. 

Извод: В границите на този полигон не са установени находища на консервационно 

значими видове висши растения, както и природни местообитания попадащи в 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. 

Полигон AN19 (имоти № 00504.100.94, 00504.100.80, 00504.100.79, 00504.100.10, 

00504.100.82, 00504.100.83, 00504.100.85, 00504.100.97, 00504.100.91, 00504.100.100, 

00504.100.78, 00504.100.88, 00504.296.25, 00504.296.28, 00504.296.27, 00504.296.22, 

00504.296.29, 00504.296.21, 00504.296.20) е разположен в западния край на 

землището на с. Антон и е предвиден за Вилно устройствена зона (Ов). В границите 

на полигона попадат съществуващи постройки и дворни места. Част от територията 

по поречието на реката  е заета от горска растителност, която се отнася към 

природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 
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(Alno-Padion, Alnoion incanae, Salicion albae), като в състава й участват Alnus 

glutinosa, Salix sp., Crataegus monogyna, Urtica dioica и др.  

Мерки, които да бъдат предприети за опазване на биологичното разнообразие: 

С цел опазване на природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa 

и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnoion incanae, Salicion albae) предлагаме да не се 

допуска изсичане и унищожаване на съществуващата горска и храстова 

растителност на разстояние 15-20 m от речното корито на реката.  

Извод: В границите на този полигон попада природно местообитание 91Е0 

*Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnoion incanae, 

Salicion albae), което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на 

Закона за биологичното разнообразие. 

 

 

Защитени зони 

Анализ на очакваното въздействие на проекта за ОУП на община Антон, върху Защитени 

зони от Националната екологична мрежа НАТУРА2000. 

За всяка група от ЗЗ е посочено конкретно, кои имоти от КВС попадат в 

устройствени зони - ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Информацията е систематизирана в 

табличен вид по: защитена зона; тип устройствена зона (УЗ); начин на трайно 

ползване (НТП) на имота; идентификатор на имота (ЕКАТТЕ.Масив.Имот); площ на 

имота в съответната УЗ, в декари. 

1. ЗЗ „Централен Балкан” с код BG0000494 по Директивата за птиците и 

Директивата за хабитатите – 4.7% от територията на зоната попада в границите 

на общ. Пирдоп. 

Границите на НП „Централен Балкан“ и ЗЗ „Централен Балкан” по директивата за 

хабитатите и по директивата за птиците се припокриват изцяло и съвпадат с 

територията на парка. Със заповедта за обявяване на зоната (№ РД-559 от 

05.09.2008г.) не са въведени допълнителни забрани, поради което се спазва режима 

определен със ЗЗТ, заповедта за обявяване на Национален парк „Централен Балкан” 

и Плана за управление. 

На територията на НП „Централен Балкан” и защитена зона „Централен 

Балкан” няма устроствени зони, терени или територии. 

2. ЗЗ „Централен Балкан буфер” с код BG0002128 по Директивата за 

птиците – 1.33% от територията на зоната е в границите на общ. Антон. 

В обхвата на защитената зона се предвиждат следните видове устройствени зони и 

територии: 

НМ Устройствена зона Площ, дка 

Централен Балкан буфер Общо предназначение (без промяна)   9585.62 

  Терен за животновъдни ферми 1.04 

Със заповед № РД-321 от 04.04.2013г. в границите на защитената зона се забраняват: 

1. Използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите и 

в селското стопанство; 

2. Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
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3. Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения. 

От площта на защитената зона попадаща в общ. Антон, 0.01% са обособени в 

устройствени зони, групи устройствени зони и самостоятелни терени. 

В табличен вид е представено разпределението на проектните устройствени зони и 

терени по НТП, съгласно данни отразени в картата на възстановената собственост 

(КВС) и кадастралната карта и регистри (КККР): 

НМ НТП по КВС Проект на ОУП на общ. Антон 
Площ, 

дка 

Централен 

Балкан 

буфер 

  

  

  

гори Общо предназначение (без промяна) 8446.19 

гори в земеделски територии Общо предназначение (без промяна) 42.3 

дворове за стопанска инициатива Терен за животновъдни ферми 1.04 

местни ведомствени пътища/ 

второстепенна улична мрежа Общо предназначение (без промяна) 4.12 

  пасища и мери Общо предназначение (без промяна) 1093.01 

Теренът за животновъдни ферми от 1.04дка е създаден около съществуваща 

постройка. 

3. ЗЗ „Средна гора” с код BG0002054 по Директивата за птиците – 0.40% 

от територията на зоната е в границите на общ. Антон. 

На територията на защитена зона „Средна гора”, BG0002054 с проекта 

ОУП на общ. Антон не се предвиждат устроствени зони, терени или територии. 

 4. ЗЗ „Средна гора” с код BG0001389 по Директивата за хабитатите – 

1.34% от общата площ на зоната попада в границите на общ. Антон. 

В обхвата на конкретната защитената зона се устройват следните видове зони и 

територии: 

ЗЗ НМ Устройствена зона Площ, дка 

Средна гора Извън НМ Общо предназначение (без промяна) 14730.99 

    Терен за животновъдни ферми 77.51 

От цялата площ на зоната попадаща в общ. Антон 0.52% са обособени в 

устройствени зони, групи устройствени зони и самостоятелни терени. 

В таблицата е представено разпределението на проектните устройствени зони, 

терени и територии по НТП, съгласно данни отразени в картата на възстановената 

собственост (КВС) и кадастралната карта и регистри (КККР): 

НМ НТП по КВС Проект на ОУП на общ. Антон Площ, дка 

Извън НМ гори Общо предназначение (без промяна) 7028.83 

  гори в земеделски територии Общо предназначение (без промяна) 93.65 

  дворове за стопанска инициатива Общо предназначение (без промяна) 16.13 

    Терен за животновъдни ферми 35.3 

  дерета, оврази, пясъци и скали Общо предназначение (без промяна) 57.46 

    Терен за животновъдни ферми 3.74 

  инженерна инфраструктура Общо предназначение (без промяна) 0.44 
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    Терен за животновъдни ферми 0.08 

  ливади Общо предназначение (без промяна) 2063.54 

    Терен за животновъдни ферми 4.73 

  местни ведомствени пътища/ 

второстепенна улична мрежа 

  

Общо предназначение (без промяна) 120.49 

  Терен за животновъдни ферми 0.48 

  неизползваеми земеделски земи Общо предназначение (без промяна) 59.56 

  обработваеми земи - ниви Общо предназначение (без промяна) 630.76 

  пасища и мери Общо предназначение (без промяна) 4350.36 

    Терен за животновъдни ферми 33.18 

  реки, езера и рибарници Общо предназначение (без промяна) 22.59 

  територии на водостопанската система Общо предназначение (без промяна) 90.25 

  транспортна инфраструктура Общо предназначение (без промяна) 196.94 

С цел намаляване на отрицателното въздействие върху картирани природни 

местообитания 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) и 6230* Богати на 

видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините, и намаляване на 

отрицателното въздействие върху картирани местообитания на: Видра /Lutra lutra/, 

Кафява мечка /Ursus arctos/, Рис /Lynx lynx/, Пъстър пор /Vormela peregusna/, 

Европейски лалугер /Spermophilus citellus/, Жълтокоремна бумка  /Bombina 

variegatа/, Голям гребенест тритон /Triturus karelinii/,  

Предлагаме от окончателния проект на ОУП да бъдат изключени следните имоти и 

части на имоти, попадащи в Теренът за животновъдни ферми (Тжф), които изцяло 

или частично попадат в изброените местообитания: 

 (1) изцяло имоти с №№ 00504.151.19, 00504.152.11 и 00504.300.1; 

 (3) югозападната част на имот № 00504.152.3, достигаща навътре до 75 м от 

югозападната граница на имота; 

 (4) южната част на имот № 00504.152.10, достигаща навътре до 14 м от 

югозападната граница на имота.  

 

 

Атмосферен въздух 

 

В резултат на реализиране на проектните предложения на плана по отношение на 

производствените дейности, развитието на селскостопанския сектор, зоните за 

туристическа дейност, за търговско и друг вид обществено обслужване не водят до 

влошаване качествата на атмосферния въздух. 

В краткосрочен и средносрочен план (до 2025-2030г.) икономическият облик на 

региона като цяло ще остане непроменен със стабилна доминация на 

индустриалното производство (добив и обогатяване на цветни метали), което като 

цяло ще се дължи на координираните усиля на общините и основните предприятия 

за удължаване на експлоатационният период на експлоатираните находища. 
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Като цяло общата концепция на плана е насочена към създаване на условия за 

регулиране на процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на 

общината в граници, които да не накърняват в недопустима степен целостта и 

стабилността на природната й среда. 

По отношение локализацията и устройството на дейности, осигуряващи развитието 

на общината и имащи отношение към качеството на атмосферния въздух, планът 

предвижда развие на производствения потенциал на общината основно в областта на 

земеделието, свързани със специализация по отглеждането на зеленчукови култури и 

трайни насаждения (овощни градини и лозови масиви), които не се очаква да окажат 

негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух. 

С ОУП не се предвижда интензивно развитие на жилищните територии, въпреки 

това частични разширения при населеното място се предвижда само за зоните, в 

които има поземлени имоти с променено предназначение или заявени такива 

намерения. С цел общината да провежда адекватна общинска жилищна политика в 

някои от зоните за обитаване могат да се реализират социални жилища. Това ще 

окаже въздействие върху качеството на атмосферния въздух с използваните за 

битово отопление твърди горива през зимните месеци. 

Близо 96.5 % от обитаваните жилищата се отопляват с твърди горива (дърва 80.1. % 

и въглища 16.4 %). Прекомерното използване на твърди горива за отопление на 

жилищата е един от основните източници на замърсяване на въздуха, особено при 

неблагоприятни климатични условия. 

Този проблем е необходимо да бъде решен, чрез въвеждането на национална 

политика за намаляване на изгарянето на твърди горива за отопление и замяната им с 

екологосъобразни средства за отопление, които не водят до наднормено замърсяване 

на въздуха.  

По отношение на общинската пътна мрежа, където натоварванията не са високи, 

показва, че наличните пътища са достатъчни. Следва да се обърне внимание 

единствено на реконструкцията и модернизацията на съществуващата мрежа. 

Разрастването на автомобилните потоци, остаряването и износването на голяма част 

от моторните превозни средства води до замърсяване на въздуха, с потенциално 

въздействие върху хората в населените места и околна среда от неорганизирани 

прахо-газови емисии. 

 

 

Повърхностни води 

Предвижданията на ОУП са отражение на ресурсните и икономическите реалности в 

общината. В устройствените зони за урбанизация са включени предимно вече 

урбанизирани територии или територии с висока концентрация на поземлени имоти 

с променени предназначения. Разширяването и промяната на територии в община 

Антон е съобразено с местоположението на речните водохващания за 

водоснабдяване, като не се създават предпоставки за замърсяването им. 
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с.Антон 

Според ОУП на община Антон се предвижда няколко устройствени зони да влязат в 

регулация: жилищна устройствена зона с ниско застрояване (Жм) северно от  Антон 

в местност „Над село” с площ 13,2 ха, жилищна устройствена зона с ниско 

застрояване (Жм) западно от  Антон в местността „Тифула“ с площ 1,6 ха, 

разширяване и включване в регулация на съществуващите складово – 

производствени зони с площ 21,9 ха. Освен това в северната част на селото се 

оформя зона за курорт и допълващи функции (Ок). Тези преобразувания създават 

предпоставки от евентуално замърсяване на повърхностните води в района. 

Неблагоприятните последици могат да се неутрализират, ако се предвиди 

отпадъчните битово-фекални и производствени води да бъдат включени в 

канализационна система и се планира тяхното пречистване в една бъдеща ПСОВ. 

Зоната за изолационно озеленяване, включването в регулация на стадиона и 

разширяването на гробището няма да окажат значително влияние върху 

повърхностните води в общината. 

Необходимо е да се обърне внимание на терените за животновъдни ферми (Тжф), 

дисперсно пръснати в землището на селото. Повечето от тях са разположени във 

водосборните области на реките Манина, Дълбочица и Въртопа. Най-големи тревоги 

предизвикват терените за животновъдни ферми, разположени в долината на 

р.Въртопа между главния път София-Бургас и шосето за гр.Копривщица; в долината 

на р. Дълбочица северно от жп линията и в долината на р.Дълбоки дол 

северозападно от село Антон. Всички те се намират в непосредствена близост до 

речното легло. По тази причина съществува заплаха от замърсяване на речните води 

с отпадни продукти от животновъдството. Препоръчително е да се проведат срещи и 

консултации със собствениците за разясняване и внедряване на добри фермерски 

практики, както и да се осъществява контрол върху дейността на фермите. 

С цел подобряване на екологичното състояние на водните тела в община Антон е 

необходимо в бъдеще да бъдат изградени рибни проходи на трите речни 

водохващания – Дълбок дол, Конски дол и Гушава. 

Бурното оттичане на значителни водни количества по време на високи вълни, 

свързано с преливането им извън речното коритото, може да причини разрушения на 

имущество и дори да вземе човешки жертви. Известно е, че цялото поречие на р. 

Тополница и нейните притоци след яз. Душанци до яз. Тополница е определено като 

район на потенциални бъдещи наводнения. С оглед ограничаване потенциалния риск 

за човешкото здраве и живота на хората, новопостроените сгради и дълготрайните 

материални активи (средствата на труда, сгради, машини, съоръжения) следва да се 

разположат извън района на крайбрежните заливаеми ивици.  

Освен това се забелязва, че много често отпадъците попадат не само на определените 

за тях места, но и в реките и деретата. Тези отпадъци създават проблеми с 

качеството на повърхностните води и проводимостта на реките. А когато при 

пълноводие биват отнесени надолу по течението и стигнат до язовир, те затрудняват 

работата на съоръженията и др. Всичко това има отношение към възникването на 
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наводнения и предпазването на населението от тях. С цел поддържане на добро 

състояние на повърхностните води в общината, както и за защита от наводнения е 

необходимо да бъдат почистени всички речни долини и дерета в района от 

евентуални незаконни сметища. Те трябва да се поддържат в естествения им вид 

като не се допуска попадане на отпадъци в тях. 

 

Подземни води 

Предложеният проект на ОУП е с минимални очаквани въздействия върху 

подземните води на територията на общината. Всички дейности в плана са 

съобразени с екологичните норми и изисквания за опазване на подземните води. 

Селскостопански площи и горски територии 

Земеделските земи обхващат общо 5373,36 ха,  или 70,6% от територията на община 

Антон, но условията в общината са сравнително неблагоприятни за интензивно 

земеделие Значителен размер обработваеми земи не се използват. Основни причини 

са раздробяването на земеползването, трудната достъпност поради стръмните терени 

и липсата на пътища, както и застаряването на населението. Част от земеделските 

земи попадат в обхвата на защитени територии. Общата площ на горския фонд на 

община Антон е 1804,92 ха, или 23.7 % от територията на общината.  

ОУПО се преотреждат 36,14 ха земеделски земи и 3,5 ха горски територии. 

Преотредените територии не засягат съоръжения за водоснабдяване с подземни 

води, както и не създават опасност за подхранването и дренирането на подземните 

води на територията на общината или за директно навлизане на замърсители. 

Водни площи 

Общината разполага със сравнително ограничени по количество, но със запазено 

добро качество повърхностни води. През землището на общината протичат общо 14 

реки, по големи от които са  Житница, Дълбок, Селска, Гушава, Конска, Маргарата, 

Браткеве и техните притоци. Реките имат важно значение и за баланса на подземните 

води в района, като се явяват дренажни артерии за част от подземните водни тела, а 

в периоди на пълноводие частично подхранват подземните води.  

ОУПО осигурява условия за опазване на водните течения, в т.ч. суходолията, 

водните площи, както и съхраняване на характеристиките на непосредствените им 

крайбрежия.  Планът  запазва водните обекти и отразява защитните режими за онези 

от тях, които са обхванати в екологичната мрежа Натура 2000, като не предвижда 

допълнителна урбанизация на прилежащите им територии. Запазват се всички 

естествени обраствания - зелени структури в обхвата на принадлежащите земи на 

реките и водохранилищата, доколкото не възпрепятстват естествения отток и 

поддържане на водните течения. В този смисъл прилагането на ОУПО има 

положително въздействие върху баланса на подземните води в района и връзката 

повърхностни – подземни води. 

Промишлени предприятия и нарушени територии 

На територията на общината развиват дейност около 30 броя фирми и предприятия. 

В землището на с. Антон промишлените предприятия са две: 

- петролна база за държавен резерв;  

- ремонтна работилница на АМ “Хемус”. 
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Промишлените предприятия не застрашават екологията на селището. На 

територията на община Антон няма регистрирани фирми, извършващи проектантски 

и строителни дейности.  

В ОУП са предвидени за възстановяване и техническа и биологическа рекултивация 

са: 

– всички изоставени бивши кариери или освободени площи от кариери, 

както и площите на всички кариери  след приключване на експлоатацията им; 

– строителни площадки на точкови и линейни обекти (след приключване на 

строителството); 

– срутища и други земи с нарушен почвен профил; 

– сметищата (регламентирани и нерегламентирани) и други депа за 

отпадъци.  

Във времеви аспект тези дейности се очаква да окажат благоприятно въздействие 

върху подземните води, като се очаква силно намаляване на риска от замърсяване. 

Водоснабдяване с повърхностни и подземни води 

Община Антон се водоснабдява от повърхностни водоизточници, което е отразено в 

ОУП и са предвидени мерки за тяхното опазване и реновиране.  

На територията на общината е каптираният извор “Въртопа”, чието разрешително за 

водовземане от подземни води е изтекло. Водата се използва за водоснабдяване на 

община Копривщица. Необходимо е да се поднови разрешителното за водовземане 

от извор “Въртопа” с титуляр “В и К София” ЕООД, както и да се провери 

състоянието на санитарно-охранителната зона. 

Препоръчаните в ОУП мерки за реконструкция на довеждащия водопровод до НР 

160 м
3
 и възстановяването на съществуващата хлораторна станция ще доведат до 

непосредствено подобряване на качеството на питейната вода в общината. За 

намаляване на загубите на вода ще спомогне поставянето на измервателни 

устройства при водохващанията и резервоарите. С изграждането на ПСПВ ще се 

подобри качеството на питейната вода  до нива, напълно отговарящи на българския 

държавен стандарт. За това ще спомогне и реконструкцията и привеждането в 

експлоатация на вторичните утаители при напорните резервоари.  

Разширяване и промяна на територии 

Предвижданията на ОУП на община Антон са отражение на ресурсните и 

икономическите реалности. Предвидено е формиране на зона за производствени и 

складови функции, свързани със  селскостопански дейности и  прилагане на 

съвременни технологии при първична обработка, преработка на продукция на място, 

складово-транспортни.   

В устройствените зони за урбанизация са включени предимно вече урбанизирани 

територии. Предвижданията на ОУП са съобразени с действащите кадастрални 

планове и с. Антон се устройва като жилищна  зона с преобладаващо застрояване с 

малка височина (до  10 м), означена като (Жм). В зоната се предвиждат сгради за 

обитаване и/или вилен отдих, както и обекти с нежилищни функции, като се 

предвижда включване в регулация на следните зони: 

- жилищна устройствена зона с ниско застрояване (Жм) северно от  Антон, 

местност „Над село”  с обща площ на зоната  13,2 ха, за сметка на пасища, мери, 

ливади; 
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- жилищна устройствена зона с ниско застрояване (Жм) западно от  Антон в 

местността  „Тифула“, с обща площ на зоната  1.6 ха, за сметка на ниви; 

- разширяване на съществуващите складово – производствени зони и  

включването им в регулация - 21,9 х;а 

- зона Ок (за курорт и допълващи функции), северно стадиона с площ около 

6,2 ха; 

- изолационно озеленяване в зона (Оз) около стадиона  с обща площ 5,6 ха; 

- включване в регулация на терна за стадион с площ около 1,1 ха. 

В непосредствена близост до селото се намира гробището (Тгр) което с настоящия 

проект се предвижда възможност за разширение на север с 0,6 ха за сметка на 

обработваема земя - нива. 

Предвиждат се и терени за съществуващи  животновъдни ферма (Тжф), разпръснати 

в землището на селото. 

Предвидените с ОУП разширения и устройване на територии в с. Антон не създават 

опасност от замърсяване на подземните води в района. 

 

ІV. Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи 

отношение към плана, включително отнасящи се до райони с особено 

екологично значение, като защитени зони по Закона за биологичното 

разнообразие  

Извършен е анализ и оценка на съществуващите екологични проблеми, установени 

на различно ниво.  

Атмосферен въздух 

Качеството на въздуха в общината се определя преди всичко от източниците на 

емисии, разположени в котловината. Те могат да бъдат разделени условно на 3 

групи: големи промишлени източници, горивни и производствени процеси в малки 

промишлени предприятия и в бита, автомобилният транспорт. Представители на 

първата група са:  „Аурубис България“ АД – гр. Пирдоп, „Елаците Мед” – с. 

Мирково, „Дънди Прешъс Металс - Челопеч” ЕАД – с. Челопеч и 

хвосрохранилището на “Асарел Медет” – гр. Панагюрище.  

 „Аурубис България” АД извършва собствени непрекъснати измервания на 

емисиите в атмосферния въздух от изпускащите устройства на 

производствената площадка, както и собствени периодични измервания на 

емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от точковите 

източници на площадката. 

За собствени/технологични нужди „Аурубис България” АД подържа и три 

автоматични пункта за мониторинг на нивата на серен диоксид разположени както 

следва: 

  - в Златица – в сграда Дом майка и дете (ДМД) 

  - в Пирдоп – в болница МБАЛ Пирдоп 

  - в Пирдоп – в сграда Окръжен кооперативен съюз (ОКС) 
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В община Пирдоп са осигурени табла от вътрешната страна на входа, на които се 

визуализират графично и в числов вид съответно средночасови и средноденонощни 

данни от двата пункта в гр. Пирдоп. 

 „Дънди Прешъс Металс - Челопеч” ЕАД извършва собствени периодични 

измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух 

от точковите източници на площадката. Към момента „Дънди Прешъс Металс 

- Челопеч” ЕАД има Утвърден план за собствен мониторинг по компонент 

„Въздух“ с утвърдени показатели за измерване и периодичност на 

мониторинга, както и съгласувана „Програма за мониторинг на околната 

среда“. 

Фирмата извършва непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух със собствен 

прибор (анализатор) през топлите месеци на годината за съдържане на фини прахови 

частици (ФПЧ10 в мкг/м
З
) в близост до ж.п. гара Златица, като измерването е в 

реално време и дава информация за концентрацията на прах в приземния слой, 

свързан със специфични дейности при специфични условия на средата, за кратки 

периоди (дни до седмици). 

 „Елаците Мед“ АД представя доклади с резултатите от извършваните 

собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух съгласно Наредба № 6 за реда и начина за 

измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм.). Ежегодно 

„Елаците Мед” АД представя в РИОСВ – София отчет по изпълнение на 

плана за собствен мониторинг на параметрите и компонентите на околната 

среда в района на производствените комплекси на „Елаците Мед“ АД. 

 

Емисии от транспорт 

Транспортът има значителен дял в замърсяването на въздуха с прах, оловни 

аерозоли, въглеродни оксиди, въглероден диоксид и в по-малка степен ФПЧ10.  

Основният поток от превозни средства в община Антон минава по главните улици, 

които са формирани като линейни източници на емисии. Средният пробег по 

малките улици е незначителен за леки автомобили и мотоциклети. Поради малкия 

пробег на МПС по вътрешно квартални улици, не се формират съществени емисии 

на ФПЧ10. 

Емисии от битови източници 

Отоплението на обществените сгради в община Антон се извършва чрез твърдо 

гориво (дърва и въглища), течно гориво и електрическа енергия.  

За подобряване качеството на въздуха е необходимо да се предприемат действия за 

осигуряване на нов енергиен източник както в обществения сектор, така и в бита. 

Глобално решаване на проблема може да се търси само с газифициране на с. Антон. 

Основно внимание следва да се обърне и на използването на възобновяеми 

енергийни източници: биогорива, слънчева и вятърна енергия и други. 
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В общината няма екологична обремененост предвид на това, че тя се намира на повече 

от 10 км от рудодобивите и преработвателните предприятия. 

 

Повърхностни и подземни води 

Повърхностни води 

Всички водни тела в община Антон са в добро химично състояние. По отношение на 

екологичното състояние са идентифицирани следните отклонения от доброто 

състояние: В умерено общо екологично състояние са р.Тополница над язовира и 

р.Въртопа. При р.Тополница това се дължи на ниски стойности на биологичните 

показатели. Река Вътропа, която се използва за питейно-битово водоснабдяване, е с 

добри физикохимични и биологични показатели, но със средни стойности в 

хидроморфологично отношение, на което се дължи и средната оцена на общото 

екологично състояние. 

В лошо общо екологично състояние е едно водно тяло – яз.Душанци. То се определя 

като „силномодифицирано водно тяло”. Ниската оценка се присъжда поради лоши 

физикохимични показатели на язовира. Необходимо е причините за тези резултати 

да се потърсят съвместно със съседната община Пирдоп, известна с развитата си 

индустрия, на чиято територия е разположена по-голямата част от язовира. 

В община Антон няма водни тела в много лошо екологично състояние. 

Колкото до обобщеното състояние на водните тела, в община Антон има три водни 

тела в лошо състояние. Това са яз. Душанци, р. Тополница от извори до яз. Душанци 

и р. Въртопа. Според ПУРБ Източнобеломорски район яз. Душанци трябва да 

достигне добър екологичен потенциал до 2021 г. Неговите води са с отклонение в 

параметъра pH, който трябва да бъде проучен допълнително, за да се установят 

причините за неговото изменение. Необходимо е да се намалят биогенният натиск и 

ерозионните процеси във водосбора на р. Тополница и да се защитят зоните по 

Натура 2000. По отношение на р. Въртопа се очаква да бъдат подобрени 

хидроморфологичните условия и да се преустанови дифузното замърсяване на 

питейните води с органични замърсители.  

 

Подземни води 

Оценката на статуса на подземните водни тела по химично състояние е дадена в две 

категории – добро или лошо. Методиката за оценка на химичното състояние на 

подземните води е в съответствие с Директива 2006/118/EC и GUIDANCE 

DOCUMENT NO.18. Оценката е извършена въз основа на най-строгите прагови 

стойности, определени при ползване подземните води за питейно-битово 

водоснабдяване, тъй като всички подземни водни тела се ползват за питейно-битово 

водоснабдяване.  

 

 

Обобщената оценка на химичното състояние на подземните водни тела на 

територията на общ. Антон е дадена в таблица 5.  
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Таблица 5. Оценка на химичното състояние на подземните водни тела в община 

Антон 

№ по 

ред 

Код на водното 

тяло 
Наименование 

Химично състояние на 

подземното водно тяло 

1 BG3G000000Q001 
Порови води в Кватернер - 

Пирдоп - Златишка котловина 
Лошо 

2 BG3G00000Pt044 
Пукнатинни води - Западно-  и 

Централнобалкански масив 
Добро 

 

Количествено състояние  

Количествения статус на подземните водни тела може да бъде два вида – добър или 

лош. Подземното водно тяло е с добър количествен статус, когато водовземането не 

превишава разполагаемите водни ресурси. Съгласно регистрите на БДУВИБР за 

утвърдените ресурси от подземни води и сведенията за издадени разрешителни за 

водовземане, всички подземни водни тела на територията на община Антон 

разполагат със свободни водни количества (Таблица 6). Разполагаемите ресурси 

превишават изчерпваните водни количества, включително от водовземни 

съоръжения за лични нужди. Подземните водни тела на територията на общината са 

в добър количествен статус. 

Таблица 6. Оценка на количественото състояние на ПВТ  

№ 

по 

ре

д 

Код на 

водното тяло 
Наименование 

Пло

щ, 

km
2
 

Модул 

на 

подзем

ен 

отток, 

l/s/km
2
 

Естес

твени 

ресур

си, l/s 

Еколог

ичен 

миним

ум, l/s 

Разпо

лагае

м 

ресур

с, l/s 

Разре

шено 

водов

земан

е, l/s 

Свобо

дни 

колич

ества, 

l/s 

Състоян

ие 

1 
BG3G000000

Q001 

Порови води в 

Кватернер - 

Пирдоп - 

Златишка 

котловина 

85 1.2 100 
Няма 

данни 
100 3.2 96.8 Добро 

2 
BG3G00000P

t044 

Пукнатинни 

води - Западно-  

и 

Централнобалка

нски масив 

3811 0.6 
2286.

4 
274 2012 91.7 

1920.

7 
Добро 
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Подземни водни тела в риск  

В зависимост от оценката на химичното и количественото състояние на подземните 

водни тела на територията на община Антон, както на техните геоложки 

характеристики и възможностите за евентуално замърсяване или нарушаване на 

количественото състояние, е направена преценка кои ПВТ са в риск. Резултатите са 

представени в таблица 7. 

Таблица 7. ПВТ в риск на територията на общ. Антон 

№ 

по 

ре

д 

Код на 

подземното 

водно тяло 

Наименование 
Въздействие от човешка 

дейност 

Риск по 

качество 

Риск по 

количеств

о 

1 
BG3G000000Q0

01 

Порови води в 

Кватернер - 

Пирдоп - 

Златишка 

котловина 

Цветна металургия, 

обогатяване, рудодобив - Hg, 

Cd, 1,2-дихлоретан, Zn, Cu, 

Ni, Cr, Pb, As. Земеделие - 

нитрати, фосфати, нитрити, 

пестициди. Населени места - 

фекално-битови и отпадъчни 

промишлени води - органични 

замърсители. 

Да Не 

2 
BG3G00000Pt04

4 

Пукнатинни води 

- Западно-  и 

Централнобалкан

ски масив 

Рудници. Населени места - 

фекално-битови – органични 

замърсители. 

Не Не 

 

 

Отпадъци 

На територията на община Антон няма площадка за разделно събиране на отпадъци. 

Единственият начин за обезвреждане на отпадъците е тяхното депониране, същите 

се събират, транспортират и се депонират. Предстоящото за изграждане регионално 

депо за твърди битови отпадъци, в община Златица ще обслужва и община Антон. 

То не е изградено. Необходимо е да се реализира проекта в неговата цялост, с оглед 

екологосъобразното депониране на битовите отпадъци. 
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Защитени зони 

1. ЗЗ „Централен Балкан” с код BG0000494 по Директивата за птиците и 

Директивата за хабитатите.  

Уязвимост 

І. Съществуват пред проектни проучвания за изграждането на седем ски 

туристически зони по северните склонове на Средна Стара планина. Предвидените 

съоръжения (ски писти и въжени линии) за 6 от зоните попадат в националния парк.  

II. Съществува незаконна сеч, главно по периферията на парка и на по-

достъпни места. В повечето случаи количествата добита дървесина са малки. 

III. Незаконен лов. Нивото но бракониерството след 1999 г  се е понижило. 

Най-значителните въздействия на бракониерството се усещат върху състоянието на 

популациите на дивата коза, благородния елен, сърната, дивата свиня сред 

бозайниците. 

IV. Незаконен риболов. Съществуват случай на незаконен риболов на 

територията на парка. Осъществява се на отделни места по реките, включително в 

резервати.  Като цяло въздействието не е голямо 

V. Прекомерно и незаконно събиране на билки, диворастящи плодове и гъби. 

Най-голямата заплаха за тези ресурси остава прекомерното и незаконно събиране с 

търговска цел без разрешителни, без спазване на посочените в разрешителните 

места, количества и технология на събиране. Заплаха представлява и прекомерното 

струпване на големи групи хора на едно място. 

VI. Палежи и предизвикани от човека пожари.  

VII. Промени в интензивността на пашата. При съставяне на формуляра за 

тази точка е посочено: „Недостатъчната паша в някои части е свързана с промени в 

растителната покривка - сибирската хвойна измества тревните съобщества в 

определени участъци.”. Към настоящия момент, вследствие на получаването на 

европейско подпомагане, на определени места се наблюдава преизпасване и 

значително отрицателно влияние от многобройните животни пасуващи в парка. 

VIII. Иманярство. Използват се методи с разрушително въздействие върху 

скални образувания, пещери, вековни дървета, други атрактивни природни обекти. 

Използването на тежки машини, експлозиви и други разрушаващи средства 

причиняват значителни щети. 

IX. Отпадъци. През последните години се наблюдава нарастване на 

количеството на оставяните от посетители в парка твърди битови отпадъци, особено 

на пластмасови бутилки, опаковки, кутии и т.н. Обикновено те са концентрирани 

около хижите и другите места на струпване на посетители, но биват изхвърляни и на 

други места по територията. 

X. Индустриално замърсяване. Националният парк не е изолиран от близък и 

далечен въздушен пренос на вещества от промишлени предприятия. Като цяло 

концентрациите на основните замърсители от тях остават в нормите за фоново ниво. 

XI. Прекомерно туристическо натоварване. В определени райони, периоди и 

при масови прояви се наблюдава прекомерно струпване на посетители. Известен 

антропогенен натиск съществува около районите на туристическите хижи.В 

случаите с прекомерно натоварване на някои райони на парка това води до щети на 

някои от парковите ресурси. 
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XII. Нерегламентирани и екстремни спортове. В парка се практикуват 

скално катерене, пещернячество, мотоциклетизъм, делтапланеризъм и други форми 

на екстремни спортове. Някои от районите на провеждането им са и места, които се 

явяват важни за редки или чувствителни видове и съобщества. 

XIII. Нерегламентирано навлизане на МПС и използване на различни видове 

оборудване. Движението често се извършва по слабо използвани пътища или извън 

пътищата. Нараства опасността от ерозия на почвата, влошаване качествата на някои 

хабитати, нарушаване на растителните съобщества. 

XIV. Националния парк граничи с три дивечовъдни станции. През ловния 

период чрез извършваното подхранване в териториите съседни на парка на практика 

се извличат извън парка копитни бозайници обект на лов.  

XV. Лавини. Те са естествен елемент на парка от векове насам. Често 

действието им води до промяна на растителните и животинските съобщества, както 

и до смяна на хабитатите.  Значението им потенциално високо за някои хабитати. 

XVI. Фрагментиране на популации. В най – голяма степен това засяга дивата 

коза. В резултат на антропогенния натиск козата е “изтласкана” в по-недостъпните 

райони. Вероятно съществуват отделни групи по периферията, които са затруднени в 

общуването си с ядровата част на старопланинската популация. 

 

Повече от така изброените в стандартния формуляр заплахи (част от, които не са 

актуални) за защитената зона са определени по-скоро по отношение на режимите на 

защитената територия, с която се препокриват изцяло. 

2. ЗЗ „Централен Балкан буфер” с код BG0002128 по Директивата за 

птиците. 

Уязвимост 

Потенциални заплахи за района са нерегламентирано строителство и сеч, полагане 

на нови горски пътища, реализация на инвестиционни проекти с доказано 

отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие в региона, 

замърсяването, бракониерството и прекомерното човешко присъствие свързани с 

туризма, прекомерното използването на природните ресурси в района (напр. 

събиране на гъби и горски плодове). 

3. ЗЗ „Средна гора” с код BG0002054 по Директивата за птиците 

Уязвимост 

По-голямата част на Средна гора е лесно достъпна за хората, поради ниската си 

височина, наличие на селища и съответната пътна инфраструктура, както и добре 

развита система от горски пътища. Местообитанията в района са особено 

чувствителни към горско и селско стопанските дейности, но също така и към 

управлението на водите и туризма. 

Основните заплахи за горски местообитания са интензивните сечи в старите 

широколистни гори, залесяване с неместни видове, горски пожари, горската паша, 

както и ерозията на почвата поради неподходящо управление на горите. 

Изсичането на крайречните гори, както и изграждането на мини и микро водно-

електрически централи нарушава цялостния режим на водата и засяга значителна 

част от местообитания в Средна гора. 
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Общите заплахи за птиците са намаляването на ресурса от храна в региона, поради 

описани по-горе причини, както и разпокъсаността и промяната на местообитанията. 

Преки заплахи за птиците са бракониерството (вземането на малки и на яйца от 

гнездата, стрелба на грабливи птици и сови, използване на капани), скално катерене 

и of-road карането на превозни средства. 

 

4. ЗЗ „Средна гора” с код BG0001389 по Директивата за хабитатите. 

Уязвимост 

Зоната е застрашена от строителство на нови малки ВЕЦ, които ще унищожи 

крайречните местообитания и променят естествения хидрологичен режим на реките. 

В случай на разширяване и модернизация на жп линията и пътищата трябва да се 

предприемат мерки, за да се избегне загубата на местообитания и фрагментация на 

зоната. Предотвратяване на интензификация на човешките дейности и присъствие в 

горските райони е важна цел за опазване на местообитанията на мечката. 

Събирането на костенурки е сериозен проблем. 

 

Фауна 

Територията на общината е застрашена от постепенното намаляване на традиционната 

паша, чрез която се поддържат полуестествени сухи тревни съобщества и храсти, 

които съответно са най-добрите местообитания за двата вида сухоземни костенурки, 

ливадния дърдавец, много хищни птици, лалугера. 

Сериозен проблем представлява натрупването на твърди битови отпадъци в 

нерегламентирани сметища, предимно в дерета и заливни речни тераси, което води 

до деградиране на основните местообитания на редица хидробионти и свързани с 

водата видове като бисерната мида, поточния рак, водните кончета, земноводните, 

обикновената блатна костенурка, някои птици, видрата. 

Няма изградени пречиствателни станции за питейни води и отпадъчни води. 

Последствие е нерегламентираното замърсяване на водите в реките, където е 

заустена канализацията, свързано с деградация на водните и крайбрежни екосистеми 

и нарушаване структурата на популациите на привързаните към тях животни. 

Канализационната система на село Антон е смесена, диаметърът на клоновете не е 

достатъчен за провеждане на битовите и дъждовните отпадъчни води при проливни 

дъждове. 

Районът, в който се намира общината е подложен на дългогодишно антропогенно 

замърсяване. Основни емитери са рудниците, металургичните заводи, комбинатите 

за цветни метали и хвостохранилищата. В резултат на това почвите са с наднормено 

съдържание на тежки метали, а водите с променливо Ph и др. За всичко това до 

голяма степен спомагат и някои природни особености на района предвид 

котловинния му характер и протичащите инверсионни процеси в него. Поради 

значителното „екологично натоварване“ на обработваемите земи към настоящият 

момент земеделското производство е със силно ограничени възможности. Повлияни 

са популациите на редица чувствителни към подобно замърсяване видове (напр. 

златистия бегач и много други видове бръмбари, много насекомоядни птици – 
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пойния дрозд, чучулигите и други врабчоподобни птици, някои зърноядни птици, 

както и хищници от по-висок порядък – вранови и хищни птици, хищни бозайници). 

Земеделската територия заема общо 70,6% от територията на община Антон, но 

условията в община Антон са неблагоприятни за интензивно земеделие. Повече от 

половината от земите на територията на общината (56,1%) са непригодни за 

земеделско ползване – от IX и X категория с бал до 20. Със средни условия са 13,6% 

от общата територия. Това е обусловено и от преобладаващия полупланински 

характер на територията на община Антон. 

Дъбовите гори в голямата си част са с издънков характер и са силно уязвими от 

деградация и изместване от други видове. Необходимо е активно управление към 

постепенно естествено възобновяване на семенните гори с цел оптимизиране средата 

на обитаване на типичните горски обитатели като дендрофилните бръмбари, 

червената горска мравка, дъждовника, совоподобните птици, кълвачите, златката, 

дивата котка, благородния елен, сърната, вълка и др. 

 

Почви 

От морфоструктурна гледна точка почвите в общината са с характерните за тях 

показатели за отделните почвени хоризонти. Тъй като в границите на общината няма 

изградени пунктове за наблюдение на почвеното замърсяване, няма официални 

данни за замърсяване на почвите. Имайки предвид високия дял на земеделско 

усвояване на почвите в общината, както и че общината попада в район с наличие на 

геоморфоложки условия за ерозия, трябва да се прилагат подходящи агротехнически 

мероприятия при аграрните дейности, които да предпазват горния почвен слой от 

ерозия. 

Във връзка с човешката дейност почвите са застрашени от замърсявания или вредни 

въздействия произтичащи от: 

 Киселинните дъждове свързвани с изгарянето на горивни полезни изкопаеми, 

както в индустриални пещи, така и при битовото отопление или в транспорта 

и киселинните и серни аерозоли изпускани от завода за добив на мед между 

Златица и Пирдоп; 

 Неправилно провеждани агро-технически мероприятия водещи до 

изтощаване на почвите и ерозия; 

 Потенциален риск от локални замърсявания на почвите, респективно 

компонентите на околната среда и риск за човешкото здраве носят 

хранилищата за излезли от употреба пестициди и препарати за растителна 

защита с изтекъл срок на годност. Такова е инвентаризирано в  с. Антон. В 

хранилището са инвентаризирани 3 300 кг. твърди и течни пестициди с 

неизвестен състав. 

 В района на Златишко-пирдопското поле потенциален замърсител си остават 

и производствените мощности на медодобивния завод между Златица и 

Пирдоп. 

В общината не е разработена стратегия за опазване на почвите. Стремежът е да се 

запазят качествените земеделски земи, както и подобряване на използваните 

земеделски техники при обработка на почвите. Макар в плана за развитие на община 

Антон да не се споменава за замърсявания на почвите, предполага се, че високата 

замърсеност на почвите в Златишко-Пирдопската котловина е обхванало и 
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територията на община Антон. Имайки предвид затворения геоморфоложки тип на 

котловината не може да предположи, че община Антон е извън границите на 

замърсявания на почвите с мед, цинк, арсен, олово над пределно-допустимите 

концентрации. 

 

Културно историческо наследство 

Обектите на недвижимото наследство са важен елемент на материалната жизнена 

среда, и в частност – на селищната среда, и в този смисъл са сред факторите, 

определящи качеството на живот на населението. 

В общината културно-историческото наследство все още не е добре проучено, 

археологическите обектите, които са декларирани, са разкрити инцидентно. 

Системата от недвижими кулурни ценности не е достатъчно пълна, нейния поенциал 

не е разкрит. В този смисъл все още няма достатъчно предпоставки за определяне на 

цялостни културни ландшафти по смисъла на чл. 47, т. 6 от Закона за културното 

наследство. 

Много важни със своята научна значимост са праисторическите селища, но тъй като 

тяхната среда в течение на хилядолетиятията е променена, те не биха могли да 

съставят пълноценен културен ландшафт. 

Към момента няма добре социализрани недвижими културни ценности и няма обект, 

който да изисква съставянето на План за опазване и управление по чл. 78 и чл.81 от 

ЗКН 

Насоки за  опазване, експониране и социализиране: 

1. Необходимо е по-цялостно проучване и изследване, маркиране и приобщавне 

към системата на отдиха и туризма.   

2. След проучването им, на археологическите обекти трябва да бъдат определени 

охранителни зони и режими за тяхното опазване, да се усъвършенства 

юридическата защита за всички НКЦ в общината. 

3. Обектите, представляващи научна и обществена ценност трябва да бъдат 

консервирани, реставрирани и удачно експонирани. 

4. След проучване, консервация, реставрация и социализация на някои от 

археологическите обекти в общината може да се създаде система от вътрешни 

културни маршрути. 

5. Една от насоките за опазване, експониране и социализране на културното 

наследство е свързаността с другите общини чрез общото им историческо 

минало и общо наследство. Граничността с Еленската базилика – недвижима 

културна ценност с висока значимост, е потенциал, който трябва да бъде 

разработен. 

6. Необходимо е да се насочат услия за съчетаването на природен и културно-

исторически туризъм. 
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7. Необходими са допълнителни проучвания за изявяване на исторически места, 

археологически обекти и характерни обекти, както и за развитие на музейната 

мрежа. 

8. Да се разработи цялостна информационна система. 

9. Да се стимулира привличането на общесвеността, НПО, подрастващите и 

младите в изучаването, опазването, поддържането и популяризирането на 

културно-историческото наследство. 

10. Като се отчете културно-историческия потенциал, в системата „Отдих и 

туризъм” да се заложи развитие, свързано с опознавателния, природния и 

културно-историчеки туризъм, развитие на легловата база. 

 Правила и нормативи за устройство на защитените територии за 

недвижимото културно наследство и за дефиниране на специфични устройствени 

режими  за тях към общия устройствен план на община Антон: 

Археологическо културно наследство 

1. Опазването на недвижимите археологически културни ценности да бъде изцяло 

съобразено с изискванията на ЗКН и границите и режимите им, определени от 

МК по реда на ЗКН. 

2. За могилите, които се намират в земеделски територии се прилагат изискванията 

на глава 9, чл.35 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ – забранява се риголване на 

почвата и дълбочинна обработка на повече от 25см дълбочина, както и 

засаждане на дървета и култури с дълбока коренова система. Забраняват се 

всички строителни, добивни, мелиоративни и други дейности, които увреждат 

могилния насип. 

3. Преди издаване на виза за проектиране на застрояване в имоти, попадащи в зона 

с НАКЦ, да се извършат предварителни археологически проучвания. 

4. За устройството и опазването на териториите на селищни и надгробни могили и 

средновековни отбранителни валове – всички искания за намеси в недвижимите 

културни ценности се съгласуват по реда на ЗКН. 

Устройството и опазване на територията на НАКЦ: 

 Опазването на недвижимите археологически културни ценности (НАКЦ) да бъде 

изцяло съобразено с изискванията на ЗКН и границите и режимите им, 

определени от МК по реда на ЗКН. 

 За могилите, които се намират в земеделски територии се прилагат изискванията 

на глава 9, чл.35 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ – забранява се риголване не 

почвата и дълбочинна обработка на повече от 25см дълбочина, както и 

засаждане на дървета и култури с дълбока коренова система. Забраняват се 

всички строителни, добивни, мелиоративни и други дейности, които увреждат 

могилния насип. 
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 Преди издаване на виза за проектиране за застрояване, за имоти,  попадащи в 

зона с НАКЦ, да се извършат предварителни археологически проучвания. 

 За устройството и опазването на териториите на селищни и надгробни могили и 

средновековни отбранителни валове – всички искания за намеси в недвижимите 

културни ценности се съгласуват по реда на ЗКН. 

Режим на ползване на охранителната зона на НАКЦ: 

 Разрешава се ниско застрояване 

 Инвестиционните проекти за обектите на ниско и подземно строителство се 

съгласуват с МК. 

 

 

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

равнище, имащи отношение към плана и начинът, по който тези цели и всички 

екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето на 

плана.  

За да се проследи връзката на ОУП на община Антон с документи, в които са 

развити целите за опазване на околната среда на национално и международно 

равнище, тези документи са разделени на две групи, като в тази част на оценката са 

разгледани само целите от по-високото равнище.  

Глобалните проблеми на околната среда, обект на специално внимание от страна на 

правителствени и професионални организации са последица от безпрецедентните 

темпове на урбанизация и всички свързани с нея явления, между които промените в 

климата и глобалното затопляне, изчерпването на невъзобновимите ресурси, 

загубата на биоразнообразие, деградацията на плодородните почви и опустиняването 

и въздействията върху човешкото здраве. Приетите и/или подписани и от нашата 

страна документи могат да се систематизират в следните няколко групи: 

 Конвенции 

 Декларации 

 Програмни документи 

 Директиви на Европейския съюз  

Прилагането на принципните постановки от тези документи става след 

ратифицирането им от различните държави, те се приемат на европейско равнище, а 

впоследствие се отразят и в националното законодателство на България като страна 

членка на Европейския съюз. Поради тази причина те не са обект на подробно 

изследване в екологичната оценка на предварителния проект на ОУП на община 

Антон.  

Общите принципи, които определят заложените във всеки план, програма или 

проект екологични цели и свързаните със здравето на хората санитарно-хигиенни 

условия се определят в съответствие с международни документи на световни и 

европейски организации като Организацията на обединените нации – програма за 

околната среда, (UNEP), Световната здравна организация (WHO), Световната банка 

(WB), Генералната дирекция за околната среда на ЕС (DG ENV), на Европейската 
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агенция по околната среда (EEA) и др., които могат да се систематизират в следните 

групи: 

 Документи относно опазването на екологичното равновесие и биологичното 

разнообразие. 

 Документи относно опазването на околната среда и нейните компоненти от 

замърсяване. 

 Документи относно редуциране на риска от природни бедствия и аварии. 

 Документи относно редуциране на здравния риск за хората. 

 Документи относно управление на отпадъците.  

 Документи относно опазването на ресурсите и ландшафта. 

 Документи относно опазването на световното природно и културно 

наследство. 

Друга възможна систематизация на документите, отнасящи се до околната среда и 

санитарно-хигиенните условия е условното им разделяне в зависимост тяхната 

правна сила: 

 Стратегически програмни документи, които обхващат водещи и насочващи 

принципи и служат за основа при формирането на национални стратегии и 

политики – Харти, Декларации и Препоръки. 

 Задължителни, които добиват този статут след ратифицирането от 

съответната страна и които налагат създаването на нови организационни  

структури за прилагането им – Международни конвенции. 

 Законодателни, които добиват задължителен характер поради необходимостта 

да се отразят основните им постановки в действащото законодателство на 

страната – Директиви на ЕС. 

Документите от последната група са транспонирани в приложимото национално  

законодателство под формата на нови закони, допълнения и изменения на Закона за 

опазване на околната среда и Наредбите към него.  

 

VІ. Вероятни значителни въздействия върху околната среда и човешкото 

здраве при реализиране на предвижданията на плана 

В процеса на реализация на предвидените в предварителния проект на ОУП 

мероприятия ще се наблюдават комплексни влияния (както положителни, така и 

отрицателни) върху компонентите и факторите на околната среда. Предвиденият 

модел за пространственото развитие на общината, усъвършенстване и доизграждане 

на инженерно – техническата и пътна инфраструктура ще имат комплексно 

въздействие върху средата. До момента в общината е извършвана хаотична 

урбанизация на земеделските земи, без наличие за планова готовност за тези 

територии с оглед регулиране и устройствени намеси в тях, което води до засилване 

на антропогенния натиск върху компонентите на околната среда на прилежащите 

към тях територии.  

Въздействията върху околната среда и човешкото здраве са оценени в съответствие 

със степента на подробност на предвижданията на плана, в следните подточки:  
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1. Атмосферен въздух 

В резултат на реализиране на проектните предложения на плана по отношение на 

производствените дейности, развитието на селскостопанския сектор, зоните за 

туристическа дейност, за търговско и друг вид обществено обслужване не водят до 

влошаване качествата на атмосферния въздух. 

В краткосрочен и средносрочен план (до 2025-2030г.) икономическият облик на 

региона като цяло ще остане непроменен със стабилна доминация на 

индустриалното производство (добив и обогатяване на цветни метали), което като 

цяло ще се дължи на координираните усиля на общините и основните предприятия 

за удължаване на експлоатационният период на експлоатираните находища. 

Като цяло общата концепция на плана е насочена към създаване на условия за 

регулиране на процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на 

общината в граници, които да не накърняват в недопустима степен целостта и 

стабилността на природната й среда. 

По отношение локализацията и устройството на дейности, осигуряващи развитието 

на общината и имащи отношение към качеството на атмосферния въздух, планът 

предвижда развие на производствения потенциал на общината основно в областта на 

земеделието, свързани със специализация по отглеждането на зеленчукови култури и 

трайни насаждения (овощни градини и лозови масиви), които не се очаква да окажат 

негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух. 

С ОУП не се предвижда интензивно развитие на жилищните територии. Частични 

разширения при населеното място се предвижда само за зоните, в които има 

поземлени имоти с променено предназначение или заявени такива намерения. С цел 

общината да провежда адекватна общинска жилищна политика в някои от зоните за 

обитаване, могат да се реализират социални жилища. Това ще окаже въздействие 

върху качеството на атмосферния въздух с използваните за битово отопление твърди 

горива през зимните месеци. 

Близо 96.5 % от обитаваните жилищата се отопляват с твърди горива (дърва 80.1. % 

и въглища 16.4 %). Прекомерното използване на твърди горива за отопление на 

жилищата е един от основните източници на замърсяване на въздуха, особено при 

неблагоприятни климатични условия. 

Този проблем е необходимо да бъде решен, чрез въвеждането на национална 

политика за намаляване на изгарянето на твърди горива за отопление и замяната им с 

екологосъобразни средства за отопление, които не водят до наднормено замърсяване 

на въздуха.  

По отношение на общинската пътна мрежа, където натоварванията не са високи, 

показва, че наличните пътища са достатъчни. Следва да се обърне внимание 

единствено на реконструкцията и модернизацията на съществуващата мрежа. 

Разрастването на автомобилните потоци, остаряването и износването на голяма част 

от моторните превозни средства води до замърсяване на въздуха, с потенциално 
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въздействие върху хората в населените места и околна среда от неорганизирани 

прахо-газови емисии. 

 

2. Повърхностни води  

Предвижданията на ОУП са отражение на ресурсните и икономическите реалности в 

общината. В устройствените зони за урбанизация са включени предимно вече 

урбанизирани територии или територии с висока концентрация на поземлени имоти 

с променени предназначения. Разширяването и промяната на територии в община 

Антон е съобразено с местоположението на речните водохващания за 

водоснабдяване, като не се създават предпоставки за замърсяването им. 

 

с.Антон 

Според ОУП на община Антон се предвижда няколко устройствени зони да влязат в 

регулация: жилищна устройствена зона с ниско застрояване (Жм) северно от  Антон 

в местност „Над село” с площ 13,2 ха, жилищна устройствена зона с ниско 

застрояване (Жм) западно от  Антон в местността „Тифула“ с площ 1,6 ха, 

разширяване и включване в регулация на съществуващите складово – 

производствени зони с площ 21,9 ха. Освен това в северната част на селото се 

оформя зона за курорт и допълващи функции (Ок). Тези преобразувания създават 

предпоставки от евентуално замърсяване на повърхностните води в района. 

Неблагоприятните последици могат да се неутрализират, ако се предвиди 

отпадъчните битово-фекални и производствени води да бъдат включени в 

канализационна система и се планира тяхното пречистване в една бъдеща ПСОВ. 

Зоната за изолационно озеленяване, включването в регулация на стадиона и 

разширяването на гробището няма да окажат значително влияние върху 

повърхностните води в общината. 

Необходимо е да се обърне внимание на терените за животновъдни ферми (Тжф), 

дисперсно пръснати в землището на селото. Повечето от тях са разположени във 

водосборните области на реките Манина, Дълбочица и Въртопа. Най-големи тревоги 

предизвикват терените за животновъдни ферми, разположени в долината на 

р.Въртопа между главния път София-Бургас и шосето за гр.Копривщица; в долината 

на р. Дълбочица северно от жп линията и в долината на р.Дълбоки дол 

северозападно от село Антон. Всички те се намират в непосредствена близост до 

речното легло. По тази причина съществува заплаха от замърсяване на речните води 

с отпадни продукти от животновъдството. Препоръчително е да се проведат срещи и 

консултации със собствениците за разясняване и внедряване на добри фермерски 

практики, както и да се осъществява контрол върху дейността на фермите. 

С цел подобряване на екологичното състояние на водните тела в община Антон е 

необходимо в бъдеще да бъдат изградени рибни проходи на трите речни 

водохващания – Дълбок дол, Конски дол и Гушава. 

 

3. Подземни води 

Главната цел на ОУП на община Антон е  създаване на оптимална териториално-

функционална структура за пространствено развитие и комплексно устройство на 

всички видове територии, при отчитане на специфичните природни и антропогенни 
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фактори и условия, за осъществяване на дългосрочно устойчиво и интегрирано 

развитие на общината. Планът предлага устройствени решения, чиято цел е да се 

подобри икономическото, техническото, транспортното, екологичното и 

демографското състояние на общината. Оценява се ролята на природното богатство 

на община Антон като фактор за генериране на активност и привличане на 

инвестиции, както и за подсилване идентичността и повишаване атрактивността на 

региона. 

Предложеният ОУП е с минимални въздействия върху подземните води на 

територията на общината. Всички дейности в плана са съобразени с екологичните 

норми и изисквания за опазване на подземните води. 

 

Селскостопански площи и горски територии 

Земеделските земи обхващат общо 5373,36 ха,  или 70,6% от територията на община 

Антон, но условията в общината са сравнително неблагоприятни за интензивно 

земеделие Значителен размер обработваеми земи не се използват. Основни причини 

са раздробяването на земеползването, трудната достъпност поради стръмните терени 

и липсата на пътища, както и застаряването на населението. Част от земеделските 

земи попадат в обхвата на защитени територии. Общата площ на горския фонд на 

община Антон е 1804,92 ха, или 23.7 % от територията на общината.  

С ОУПО се преотреждат 36,14 ха земеделски земи и 3,5 ха горски територии. 

Преотредените територии не засягат съоръжения за водоснабдяване с подземни 

води, както и не създават опасност за подхранването и дренирането на подземните 

води на територията на общината или за директно навлизане на замърсители. 

 

Водни площи 

Общината разполага със сравнително ограничени по количество, но със запазено 

добро качество повърхностни води. През землището на общината протичат общо 14 

реки, по големи от които са  Житница, Дълбок, Селска, Гушава, Конска, Маргарата, 

Браткеве и техните притоци. Реките имат важно значение и за баланса на подземните 

води в района, като се явяват дренажни артерии за част от подземните водни тела, а 

в периоди на пълноводие частично подхранват подземните води.  

ОУПО осигурява условия за опазване на водните течения, в т.ч. суходолията, 

водните площи, както и съхраняване на характеристиките на непосредствените им 

крайбрежия.  Планът  запазва водните обекти и отразява защитните режими за онези 

от тях, които са обхванати в екологичната мрежа Натура 2000, като не предвижда 

допълнителна урбанизация на прилежащите им територии. Запазват се всички 

естествени обраствания - зелени структури в обхвата на принадлежащите земи на 

реките и водохранилищата, доколкото не възпрепятстват естествения отток и 

поддържане на водните течения. В този смисъл прилагането на ОУПО има 

положително въздействие върху баланса на подземните води в района и връзката 

повърхностни – подземни води. 

 

Промишлени предприятия и нарушени територии 

На територията на общината развиват дейност около 30 броя фирми и предприятия. 

В землището на с. Антон промишлените предприятия са две: 

- петролна база за държавен резерв;  
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- ремонтна работилница на АМ “Хемус”. 

На територията на община Антон няма регистрирани фирми, извършващи 

проектантски и строителни дейности.  

В ОУП са предвидени за възстановяване и техническа и биологическа рекултивация 

са: 

– всички изоставени бивши кариери или освободени площи от кариери, 

както и площите на всички кариери  след приключване на експлоатацията им; 

– строителни площадки на точкови и линейни обекти (след приключване на 

строителството); 

– срутища и други земи с нарушен почвен профил; 

– сметищата (регламентирани и нерегламентирани) и други депа за 

отпадъци.  

Във времеви аспект тези дейности се очаква да окажат благоприятно въздействие 

върху подземните води, като се очаква силно намаляване на риска от замърсяване. 

 

 Водоснабдяване с повърхностни и подземни води 

Община Антон се водоснабдява от повърхностни водоизточници, което е отразено в 

ОУП и са предвидени мерки за тяхното опазване и реновиране.  

На територията на общината е каптираният извор “Въртопа”, чието разрешително за 

водовземане от подземни води е изтекло. Водата се използва за водоснабдяване на 

община Копривщица. Необходимо е да се поднови разрешителното за водовземане 

от извор “Въртопа” с титуляр “В и К София” ЕООД, както и да се провери 

състоянието на санитарно-охранителната зона. 

Препоръчаните в ОУП мерки за реконструкция на довеждащия водопровод до НР 

160 м
3
 и възстановяването на съществуващата хлораторна станция ще доведат до 

непосредствено подобряване на качеството на питейната вода в общината. За 

намаляване на загубите на вода ще спомогне поставянето на измервателни 

устройства при водохващанията и резервоарите. С изграждането на ПСПВ ще се 

подобри качеството на питейната вода  до нива, напълно отговарящи на българския 

държавен стандарт. За това ще спомогне и реконструкцията и привеждането в 

експлоатация на вторичните утаители при напорните резервоари.  

 

Разширяване и промяна на територии 

Предвижданията на ОУП на община Антон са отражение на ресурсните и 

икономическите реалности. Предвидено е формиране на зона за производствени и 

складови функции, свързани със  селскостопански дейности и  прилагане на 

съвременни технологии при първична обработка, преработка на продукция на място, 

складово-транспортни.   

В устройствените зони за урбанизация са включени предимно вече урбанизирани 

територии. Предвижданията на ОУП са съобразени с действащите кадастрални 

планове и с. Антон се устройва като жилищна  зона с преобладаващо застрояване с 

малка височина (до  10 м), означена като (Жм). В зоната се предвиждат сгради за 

обитаване и/или вилен отдих, както и обекти с нежилищни функции, като се 

предвижда включване в регулация на следните зони: 
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- жилищна устройствена зона с ниско застрояване (Жм) северно от  Антон, 

местност „Над село”  с обща площ на зоната  13,2 ха, за сметка на пасища, мери, 

ливади; 

- жилищна устройствена зона с ниско застрояване (Жм) западно от  Антон в 

местността  „Тифула“, с обща площ на зоната  1.6 ха, за сметка на ниви; 

- разширяване на съществуващите складово – производствени зони и  

включването им в регулация - 21,9 х;а 

- зона Ок (за курорт и допълващи функции), северно стадиона с площ около 

6,2 ха; 

- изолационно озеленяване в зона (Оз) около стадиона  с обща площ 5,6 ха; 

- включване в регулация на терна за стадион с площ около 1,1 ха. 

В непосредствена близост до селото се намира гробището (Тгр) което с настоящия 

проект се предвижда възможност за разширение на север с 0,6 ха за сметка на 

обработваема земя - нива. 

Предвиждат се и терени за съществуващи  животновъдни ферма (Тжф), разпръснати 

в землището на селото. 

Предвидените с ОУП разширения и устройване на територии в с. Антон не създават 

опасност от замърсяване на подземните води в района. 

 

 

4. Почви 

В общината не е разработена стратегия за опазване на почвите. Стремежът е да се 

запазят качествените земеделски земи, както и подобряване на използваните 

земеделски техники при обработка на почвите. Макар в плана за развитие на община 

Антон да не се споменава за замърсявания на почвите, предполага се, че високата 

замърсеност на почвите в Златишко-Пирдопската котловина е обхванало и 

територията на община Антон. Имайки предвид затворения геоморфоложки тип на 

котловината не може да предположи, че община Антон е извън границите на 

замърсявания на почвите с мед, цинк, арсен, олово над пределно-допустимите 

концентрации.  

Както е отбелязано и в самият план с него се цели запазване на макар и слабото 

почвеното разнообразие в общината, като в максимална степен се опазват 

характеристиките на отделните почвени типове, както и тяхното плодородие. С 

увеличаване доходите на земеделските стопани се очаква и прилаганите в 

земеделието практики да са по-екологично насочени и щадящи както почвите, така и 

останалите компоненти на околната среда. Вземайки предвид и тенденциите в 

сферата на подпомагане на земеделските дейности, макар с предложения план да се 

предлага намаление в размера на земеделските площи, не би трябвало да се очаква 

застрашаване състоянието на почвените ресурси в общината, а напротив, ще се 

стимулира прилагане на щадящи околната среда земеделски практики и намаляване 

използването на торове и препарати за растителна защита и трябва да се стимулират 

опитите за очистване на почвите от натрупаните тежки метали в тях, както и 

намаляване киселинността на почвите. С цел опазване и подобряване на почвеното 

плодородие в община Антон се препоръчва строго спазване на предложения проект 
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на ОУП и прекратяване практиката за застрояване на земеделски територии, извън 

предвидените за целта отредени терени с предложения проект на ОУП, както и 

прекратяване на практиките свързани с промяна на предназначението на 

земеделските земи. С цел намаляване замърсяването на почвите с тежки метали и 

други опасни вещества привнасяни в почвата включително чрез напояване със 

замърсени води, се препоръчва земеделците да бъдат обучавани и да им бъде 

напомняно да не използват замърсени водоизточници при развиваното от тях 

поливно земеделие. 

 

5.Ландшафт  

При ландшафтните комплекси, формирани и функциониращи на територията на 

община Антон, значителни въздействия от страна на предложените изменения с 

проекта на плана на общината не се очакват. Също така с предложените за 

увеличаване територии на антропогенните ландшафти не се създават обстоятелства 

застрашаващи здравето на населението в близост до тези ландшафтни комплекси. 

Ландшафтното разнообразие в община Антон не е голямо, поради относително 

малката територия на общината, слабото почвено разнообразие, големия дял на 

горската растителност в площния баланс на общината и др. Терминът ландшафт е с 

различно звучене в отделните научни направления. В науките за Земята ландшафта 

се разглежда като характерна система от взаимовръзки между природните 

компоненти на околната среда и човешката дейност. В инженерните научни 

направления ландшафта се възприема като характерна визуална характеристика на 

дадена територия. Поради тази причина се появяват и някои разлики при 

разглеждане на ландшафтите от една или друга научна гледна точка. Урбогенният 

ландшафт на община Антон заложен в предварителния проект на ОУП на общината 

няма да окаже сериозно влияние върху ландшафтния облик на територията, поради 

факта, че повечето от тези територии отдавна са загубили своя първоначален 

ландшафтен вид и урбанизирането им е протекло в големи периоди от време. За да 

се намали въздействието от разширяването на урбогенния ландшафт община Антон 

трябва да осъществява постоянен контрол над извършваните и предвидени за 

извършване строителни дейности в зоните предвидени за разширение на този тип 

ландшафт, както и да възпрепятства опитите за нарушаване или разрушаване на 

ландшафтните системи извън обсега на отредените с настоящия план зони за 

разширение на населените места. При определяне на подробните устройствени 

планове на отделните устройствени структури, зони и терени със самостоятелен 

устройствен режим, община Антон да се съобразява със спецификата на 

ландшафтната система и чрез индивидуален подход да се подбира такова инженерно 

решение, което няма да застраши съществуването на системата или да позволи 

внасянето в нея на несвойствени и застрашаващи функционирането й елементи. С 

голямо човешко влияние се отличават и Агрогенния ландшафт на равнинни 

интензивно-обработваеми земи, Антропогенно-аграрния ландшафт на земи за 

алтернативно земеделие, където се осъществява земеделската дейност в община 

Антон. Макар в последно време същите тези ландшафти да не понасят голям 
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антропогенен натиск, свързан с осъществяване на земеделска дейност, поради 

изоставяне на земеделски земи, свързано с раздробяване на собствеността и 

утежнените поземлени отношения, както и поради слабото плодородие на земите в 

общината като цяло, все пак община Антон трябва да следи развитието на 

селскостопанския сектор на територията си, да възпрепятства превръщането на 

горски територии в земеделски и да стимулира, чрез обучения и други добри 

практики, земеделците си да използват в практиката си екологосъобразни методи за 

земеделска дейност, опазващи характеристиките на ландшафтите в общината. 

Имайки предвид замърсеността на почвите в общината предимно с тежки метали, 

препоръчва се общината, чрез своите отговорни служители и заедно с научни и 

екологични институции в страната да извършват периодични срещи – консултации 

със земеделците, на които да им бъдат представяни иновативни земеделски методи и 

практики за борба със замърсявания на почвите, както и за опазването им от 

неблагоприятните въздействия на ветровата и водоплощната ерозия. С предложения 

предварителен проект на ОУП, ландшафтните структури на общината не се 

застрашават от разрушаване или дестабилизиране.  чрез рекултивация, тези площи с 

несвойствен природен профил ще бъдат максимално приобщени към ландшафтаната 

система на община Антон. С предложенията залегнали в проекта на ОУП не се 

забелязват предпоставки, които да доведат до застрашаване здравето на жителите на 

общината. При изпълнение на предложените мерки предвидени за предотвратяване, 

намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия 

от осъществяването на плана върху околната среда и човешкото здраве ще се 

предотвратят очакваните въздействия върху компонентите на околната среда и щесе 

намали въздействието на факторите, които я увреждат. 

 

 

6. Биологично разнообразие – растителност, животински свят, защитени зони 

и защитени територии  

 

Флора и Растителност 

От извършените теренни проучвания от предвижданията на плана са 

идентифицирани полигони, в които се очаква значително въздействие върху 

местообитанията и видове в обхвата на проучването. Предложени са конкретни 

мерки и възможно най-рестриктивните за намчаляване на очакваното въздействие, а 

именно изключване на конкретни имоти от проектиране и устройство. 

Полигон AN2 (имоти с № 00504.152.11, 00504.300.1, 00504.152.12, 00504.152.10, 

0050.0.700, 00504.152.3, 00504.152.51, 00504.152.9, 00504.151.19, 00504.152.2) 

включва имоти, които се разполагат в най-източната част в земл. на с. Антон, между 

Подбалканската пътна линия и пътното отклонение за гр. Копривщица и е предвиден 

Терен за животновъдни ферми (Тжф). В границите на полигона попадат 

съществуващи селскостопански постройки, пасища, както и горски и храстови 

съобщества. Имоти с № 00504.152.11, 00504.300.1, 00504.152.12, 00504.152.10, 

00504.152.51, 00504.152.9, 00504.152.3 изцяло или частично са картирани към 

природно меснообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) по проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
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местообитания и видове - фаза I“. В състава на тази растителност се срещат видове, 

като Festuca valesiaca agg, Danthonia alpina, Trifolium repens, Agrostis capillaris и др. 

Навлизат и някои рудерални видове, като Urtica dioca, Sambucus ebulus, Verbascum 

longifolium, чието разпространение е резултат от продължителната и интензивна 

паша в района. Според данните от същия проект в имоти с № 00504.0.700, 

00504.152.3, 00504.152.1, 00504.152.3, 00504.151.19, 00504.152.2 изцяло или 

частично са картирани към природно меснообитание 6230*Богати на видове 

картълови съобщества върху силикатен терен в планините. 

През този терен преминава река Въртопа (имот № 00504.152.1), но тя не се включва 

в проектното устройство на територията. Растителността около реката може да се 

отнесе към природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnoion incanae, Salicion albae), като в състава му 

участват Alnus glutinosa, Salix sp., Fraxinus excelsior, Rubus sp., Sambucus nigra, Urtica 

dioica, Dactylis glomerata, Mentha spicata, Agrostis stolonifera и др. Същото 

съобщество не се засяга от предвижданията на ОУП. 

Мерки, които да бъдат предприети за опазване на биологичното разнообразие: 

С цел опазване на природни местообитания 6210 Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на 

орхидеи) и 6230*Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в 

планините предлагаме следните промени в проекта на ОУП:  

(1) изцяло отпадане на имоти с №№ 00504.151.19, 00504.152.11 и 00504.300.1; 

(2) отпадане на югозападната част на имот № 00504.152.3, достигаща навътре до 75 

м от югозападната граница на имота; 

(3) отпадане на южната част на имот № 00504.152.10, достигаща навътре до 14 м от 

югозападната граница на имота. 

За постигане на необходимия процент територия в устройство е разработен 

алтернативен вариант, в който, на тяхно място се включват следните имоти: 

- целият имот № 00504.151.13; 

- целият имот № 00504.151.14; 

- северната част на имот № 00504.151.12, достигаща навътре до 45 м от северната 

граница на имота; 

- северната част на имот № 00504.151.23, достигаща навътре до 75 м от северната 

граница на имота. 

Същите имоти са със съществуващо застрояване и се добавят към Терена за 

животновъдни ферми (Тжф), който е с най-източно местоположение в земл. на с. 

Антон, между Подбалканската пътна линия и пътното отклонение за гр. 

Копривщица. 

 

Извод: В границите на този полигон попадат 3 природни местообитания (6210 

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco 

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 6230*Богати на видове картълови 

съобщества върху силикатен терен и 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnoion incanae, Salicion albae), които  са под защита 

на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. 
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Полигон AN7 (имоти № 00504.168.1, 00504.165.118, 00504.166.104)  е разположен в 

югоизточна посока от с. Антон, като в границите на полигона попада незаконно 

сметище около геграфски координати 42.72771N/24.29145E с площ около 2 дка.  

Извод: Предлагаме включването на този полигон в проекта на ОУП с цел 

рекултивация на незаконното сметище. 

Полигон AN19 (имот № 00504.100.94, 00504.100.80, 00504.100.79, 00504.100.10, 

00504.100.82, 00504.100.83, 00504.100.85, 00504.100.97, 00504.100.91, 00504.100.100, 

00504.100.78, 00504.100.88, 00504.296.25, 00504.296.28, 00504.296.27, 00504.296.22, 

00504.296.29, 00504.296.21, 00504.296.20) е разположен в западния край на 

землището на с. Антон и е предвиден за Вилно устройствена зона (Ов). В границите 

на полигона попадат съществуващи постройки и дворни места. Част от територията 

по поречието на реката  е заета от горска растителност, която се отнася към 

природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnoion incanae, Salicion albae), като в състава й участват Alnus 

glutinosa, Salix sp., Crataegus monogyna, Urtica dioica и др.  

Мерки, които да бъдат предприети за опазване на биологичното разнообразие: 

(1) С цел опазване на природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus 

glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnoion incanae, Salicion albae) предлагаме 

да не се допуска изсичане и унищожаване на съществуващата горска и храстова 

растителност на разстояние 15-20 m от речното корито на реката.  

 

Животински свят 

Според Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие (1994) 

основните заплахи за биологичното разнообразие в България като цяло са 

разделени в следните основни групи: 

І. Загуба и разрушаване на местообитания. Пряката загуба и деградацията на 

земни и водни местообитания съставлява най-значимата заплаха за биологичното 

разнообразие на България, засягаща всички екосистеми. 

1. Унищожаване на типични горски местообитания. Въздействията са от 

бракониерски и/или планирани сечи, вследствие на което протича смяна на 

естествените гори с изкуствени насаждения с различен от автохтонния вид и 

генетичен материал. Незаконните сечи засягат голяма част от горските 

местообитания дори в границите на защитените територии и зони, а 

некомпетентното и варварско извеждане на планираните такива води до 

обезлесяване на големи площи на територията на цялата страна. Недопустимо е 

провеждането на интензивна сеч в старите гори. 

2. Унищожаване на крайречните местообитания. Крайречните гори по 

поречието на реките в равнинните райони постепенно се изсичат, което може да 

доведе до пълна загуба на това местообитание и нарушаване на водния режим, в това 

число и наводнения, засягане на местообитанията на хидробионтите. 

3. Унищожаване на ливади, пасища и крайречни необработваеми земи. 

Въздействието е от директно унищожаване на съществуващите местообитания при 

разораването на територии за усвояване на нови площи за интензивно земеделие. 

Извършване на „почистване” на речните корита. Териториите като цяло са малки по 

площ, поради което загубата им има особено отрицателно въздействие. Загубите 

засягат редица видове с високо консервационно значение. 
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4. Добив на инертни материали от поречията на реките. Изгребването на 

пясъчните наносни острови се предхожда от изсичане и пълно унищожаване на 

естествената растителност. Изцяло се променя характера на речното корито, речния 

отток и коридорното значение на реката за видовете риби. 

5. Изграждане на ветроенергийни паркове. Те затрудняват свободното 

придвижване на птиците (особено хищните) и водят до унищожаване и 

фрагментация на местообитанията. 

6. Изграждане на водноелектрически централи. Веднъж изградени, те ще 

отнемат до 90% от водата и това води до силно негативни промени в реката и 

крайречните местообитания. Реките в региона са важни екологични коридори за 

видовете и такива конструкции ще ограничат или дори прекъснат миграцията на 

рибите. Ще настъпи промяна на хидроложките характеристики на реките, което ще 

се отрази на състоянието на крайречните гори. 

7. Заплахи, свързани с управлението на водите. Свързани са основно с 

коригиране на коритата на реките и отводняването на околните територии. Това води 

до влошаване на влажните местообитания, задълбочаване на нивото на 

подпочвените води и допълнително отводняване на района. 

8. Антропогенни въздействия от друг характер – умишлени пожари 

(опожаряване на стърнища, пасища); интензивен туризъм; масов транспорт, вкл. 

офроуд трафик на моторни превозни средства. Прекомерното развитие на туризма би 

могло да доведе до негативни последици за биоразнообразието, ако процесът не се 

регулира. Развитието на инфраструктурата, включително рехабилитация на 

пътищата, ще увеличи антропогенния натиск в района. 

ІІ. Замърсяване на околната среда. Замърсяването на въздуха, почвата, 

подпочвените води, питейната вода и крайбрежните води в много страни, в това 

число и България нараства и представлява значителна заплаха биологичното 

разнообразие и човешкото здраве. 

ІІІ. Прекомерна експлоатация. Свръхескплоатацията на различни стопански ценни 

видове засяга много екосистеми, местообитания и отделни таксони. 

Преки заплахи за птиците са бракониерството и вземане на малки и на яйца от 

гнездата, стрелбата по хищни птици. Умишленото обезпокояване и убийството на 

рибоядните птици и на видрата в съществуващите влажни зони (предимно 

рибовъдни басейни), бракониерството на мечки и събирането на сухоземни 

костенурки за храна са много големи проблеми. 

ІV. Въвеждане на инвазивни и интродуцирани видове. Широко разпространен 

чуждоземен вид е аморфата, която е много агресивна, особено върху влажни низини 

на речните тераси, и е сериозна заплаха за естествените екосистеми. 

V. Интензификация на селското стопанство. 

1. Интензивно земеделско стопанисване. Въздействието е от увеличеният 

коефициента на използване на земята, при което се изисква интензивното използване 

на напояване, торене, обработка на почвата, ползване на пестициди. 

2. Премахване на естествената растителност и превръщането на 

пасищата и храстовите местообитания в обработваеми земи. 

3. Интензивно животновъдство. Може да има отрицателно въздействие 

основно от отпадъчните продукти при отглеждане на животните в случаите на 

отглеждане в затворени пространства. Друг аспект е преизпасването и отъпкването 

на територията. 

VІ. Промяна на собствеността върху земята. Промените във владеенето на земята 

и процесът на реституция представляват пряка потенциална заплаха за 

биоразнообразието в България. 
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VІІ. Глобални екологични промени. Ускорените глобални промени на климата 

могат да имат и по-далечни последици за биологичното разнообразие на България, 

като се има предвид преходното положение на страната между три главни 

биоклиматични региона. 

 

VІІІ. Липса на познания и ефективна управленска политика. Съществуват 

празноти и слабости в научната информация за биологичното разнообразие по 

отношение на видовото богатство, разпределението и разпространението на някои 

видове, както и по отношение на популационната динамика и тенденции при много 

таксономични групи. Недостатъчна е информацията за специфични географски 

райони и по отношение на различните антропогенни въздействия, методите за 

тяхното смекчаване и ограничаване и процедурите и начините за възстановяване на 

биоразнообразието. 

Налице е неадекватно разбиране и познаване от страна на обществеността относно 

значението на биологичното разнообразие и заплахите за него. Съществуват 

празнини в достъпността и надеждността на информация, а от там и в нагласата и 

съзнанието на обществеността. 

Прилагането на природозащитното законодателство и спазването на екологичните и 

природосъобразни административно-правни мерки и разпоредби е слабо. Налице е 

неефективно стопанисване и управление на защитените територии. На практика 

прилаганите наказания, глоби и санкции са неефективни или несъществуващи. 

Липсва регистрация и ефективен контрол върху добива и ползваните биологични 

ресурси. 

При подготовката на настоящата част, могат да се разграничат две фази на работа – 

камерална и теренна. 

ОУП не предлага устройствени решения, засягащи местата с висока концентрация на 

биологично разнообразие. 

Като цяло предвижданията на проекта за ОУПО Антон не представляват пряка 

опасност за съществуването на фауната и зооценозите и състоянието на техните 

местообитания на територията на общината. С ОУП не се предвижа устройство, 

което да предполга дейности, които биха възпрепятствали нормалното развитие на 

популациите на видовете, защитени според националното и международно 

законодателство или включени в различни консервационни списъци. Не се очаква 

възпрепятстване на миграционни коридори и засягане на убежища и ловни 

територии на различни видове птици и бозайници или летателни пътища на 

прилепната фауна. 

ОУП Антон осигурява устройствени условия за опазване на водните течения и 

крайбрежията им и запазва всички естествени обраствания – зелени структури в 

обхвата на принадлежащите земи на реките и принадлежащите земи на 

водохранилищата по смисъла на Закона за водите и предвижда тяхното опазване, 

доколкото не възпрепятстват естествения отток, и поддържане при бъдещото 

управление на устройствения процес. 

В предвидените устройствени зони за урбанизация са включени предимно вече 

урбанизирани територии или територии с висока концентрация на поземлени имоти 

с променени предназначения. 

С ОУП не се предвижда интензивно развитие на жилищните територии. Частични 

разширения при населеното място се предвижда само за зоните, в които има 

поземлени имоти с променено предназначение или заявени такива намерения. С 

проекта за ОУП се потвърждават вече извършените намеси в териториалната 
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структура и се ограничава по нататъшна промяна на предназначението на поземлени 

имоти. 

Общият план отразява защитните режими за онези от тях, които са обхванати в 

екологичната мрежа Натура 2000, като не предвижда допълнителна урбанизация на 

прилежащите им територии, респ. строителната намеса. 

ОУП предвижда в защитените зони извършването на такива мерки, които са 

препоръчани в стандартният формуляр по Натура 2000. Ефективното изпълнение на 

направените препоръки и мерки за предотвратяване, намаляване и отстраняване или 

компенсиране на отрицателното антропогенно въздействие в екологичната част на 

плана би довело до създаване на условия за съхраняване и възстановяване на 

местообитанията, структурата и динамиката на популациите на видовете, както и до 

опазване на защитените видове и местообитания, дивата флора и фауна, състоянието 

на природния ландшафт, биологичното разнообразие като цяло, както и елементите 

на националната екологична мрежа, и до развитие на регионалната такава. 

 

8. Защитени територии 

Проекта за общ устройствен план на община Антон не предвижда и не обособява 

устройствени зони и терени в границите на защитена територия по ЗЗТ –НП 

„Централен Балкан“ и ЗМ „Въртопа”. 

 

9.Защитени зони 

ЗЗ „Средна гора” с код BG0001389 по Директивата за хабитатите – 1.34% от 

общата площ на зоната попада в границите на общ. Антон. 

 

В обхвата на конкретната защитената зона се устройват следните видове зони и 

територии: 

ЗЗ НМ Устройствена зона Площ, дка 

Средна гора Извън НМ Общо предназначение (без промяна) 14730.99 

    Терен за животновъдни ферми 77.51 

 

От цялата площ на зоната попадаща в общ. Антон 0.52% са обособени в 

устройствени зони, групи устройствени зони и самостоятелни терени. 

В таблицата е представено разпределението на проектните устройствени зони, 

терени и територии по НТП, съгласно данни отразени в картата на възстановената 

собственост (КВС) и кадастралната карта и регистри (КККР): 

НМ НТП по КВС Проект на ОУП на общ. Антон Площ, дка 

Извън НМ гори Общо предназначение (без промяна) 7028.83 

  гори в земеделски територии Общо предназначение (без промяна) 93.65 

  дворове за стопанска инициатива Общо предназначение (без промяна) 16.13 

    Терен за животновъдни ферми 35.3 

  дерета, оврази, пясъци и скали Общо предназначение (без промяна) 57.46 

    Терен за животновъдни ферми 3.74 

  инженерна инфраструктура Общо предназначение (без промяна) 0.44 

    Терен за животновъдни ферми 0.08 
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  ливади Общо предназначение (без промяна) 2063.54 

    Терен за животновъдни ферми 4.73 

  местни ведомствени пътища/ 

второстепенна улична мрежа 

  

Общо предназначение (без промяна) 120.49 

  Терен за животновъдни ферми 0.48 

  неизползваеми земеделски земи Общо предназначение (без промяна) 59.56 

  обработваеми земи - ниви Общо предназначение (без промяна) 630.76 

  пасища и мери Общо предназначение (без промяна) 4350.36 

    Терен за животновъдни ферми 33.18 

  реки, езера и рибарници Общо предназначение (без промяна) 22.59 

  територии на водостопанската система Общо предназначение (без промяна) 90.25 

  транспортна инфраструктура Общо предназначение (без промяна) 196.94 

 

С цел намаляване на отрицателното въздействие върху картирани природни 

местообитания 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) и 6230* Богати на 

видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините, и намаляване на 

отрицателното въздействие върху картирани местообитания на: Видра /Lutra lutra/, 

Кафява мечка /Ursus arctos/, Рис /Lynx lynx/, Пъстър пор /Vormela peregusna/, 

Европейски лалугер /Spermophilus citellus/, Жълтокоремна бумка  /Bombina 

variegatа/, Голям гребенест тритон /Triturus karelinii/,  

Предлагаме от окончателния проект на ОУП да бъдат изключени следните имоти и 

части на имоти, попадащи в Теренът за животновъдни ферми (Тжф), които изцяло 

или частично попадат в изброените местообитания: 

 (1) изцяло имоти с №№ 00504.151.19, 00504.152.11 и 00504.300.1; 

 (3) югозападната част на имот № 00504.152.3, достигаща навътре до 75 м от 

югозападната граница на имота; 

 (4) южната част на имот № 00504.152.10, достигаща навътре до 14 м от 

югозападната граница на имота.  

 

10.Устройство в горски територии 

Основа за анализа на състоянието на горските ресурси в община Антон е 

действащият лесоустройствен план на Държавно горско стопанство  “Пирдоп” от 

2010 г. Горското стопанство включва територията на Държавния горски фонд в 

общините Антон, Пирдоп, Златица, Чавдар, Мирково и Челопеч. 

С ОУП се сменя предназначението на 3,49 ха горски територии. 

В останалите горски територии не се допуска строителство с изключение на 

описаното в чл. 54, ал. 1 от Закона за горите, а именно: 

 стълбове за въздушни електропроводи;  

 стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно 

разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения 

на техническата инфраструктура;  
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 сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и 

опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост; 

 нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и 

подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на 

електрическа енергия; 

 надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и 

канализации с диаметър над 1500 мм; 

 станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими 

строежи по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на 

основен ремонт, реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 

години. 

Временни горски пътища, временни въжени линии и складове за дървесина,  технико 

укрепителни съоръжения за борба срещу ерозията и пороите, временни 

пожаронаблюдателни кули,  ловно- и рибностопански съоръжения, архитектурни 

елементи за обслужване на отдиха и туризма, съоръжения, осигуряващи опазването 

на културни ценности, стационари за мониторинг не смятат за строителство и могат 

да се изграждат, съгласно чл. 153 от Закона за горите. 

В Таблица е посочено, засегнатите горски територии предвидени за промяна на 

предназначението по ОУП на Община Антон 
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Устрой

ствена 

зона за 

курорт 

и 

допълва

щи 

функци

и 00504.139.38 

стопанс

ки гори Частна 

Горско 

стопанство 0.19 

за устройсвтена 

зона Ок 

Оз 

Устрой

ствена 

зона за 

озеленя

ване 00504.139.43 

стопанс

ки гори Частна 

Горско 

стопанство 0.40 за озеленяване 

Оз 

Устрой

ствена 

зона за 

озеленя

ване 00504.139.46 

стопанс

ки гори 

Стопанисва

но от 

общината 

Горско 

стопанство 0.19 за озеленяване 

Оз 

Устрой

ствена 

зона за 

озеленя

ване 00504.139.48 

стопанс

ки гори Частна 

Горско 

стопанство 0.51 за озеленяване 

Оз 

Устрой

ствена 

зона за 

озеленя 00504.139.64 

стопанс

ки гори Частна 

Горско 

стопанство 0.37 за озеленяване 
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ване 

Оз 

Устрой

ствена 

зона за 

озеленя

ване 00504.139.65 

стопанс

ки гори Частна 

Горско 

стопанство 0.62 за озеленяване 

Оз 

Устрой

ствена 

зона за 

озеленя

ване 00504.139.66 

стопанс

ки гори Частна 

Горско 

стопанство 0.22 за озеленяване 

Оз 

Устрой

ствена 

зона за 

озеленя

ване 00504.285.2 

стопанс

ки гори 

Държавна 

частна 

Горско 

стопанство 0.83 за озеленяване 

Оз 

Устрой

ствена 

зона за 

озеленя

ване 00504.285.3 

стопанс

ки гори 

Държавна 

частна 

Горско 

стопанство 0.10 за озеленяване 

Псп 

Складо

во 

произво

дствена 

устройс

твена 

зона 00504.122.5 

стопанс

ки гори 

Общинска 

публична 

Селско 

стопанство 0.05 

За складово - 

производствена 

зона 

Общо 3.49   

 

10.Културно-историческо наследство 

Изготвянето на Концепция за развитие и опазване на КИН в Община Антон, следва 

да е базирана на пространствената характеристика на територията. Предвижда се с 

плана създаване на условия за пълноценно и адекватно включване на богатото 

културно-историческо наследство в система от територии за паметници на 

Културно- Историческото Наследство.  

Обектите на недвижимото наследство са важен елемент на материалната жизнена 

среда, и в частност – на селищната среда, и в този смисъл са сред факторите, 

определящи качеството на живот на населението. В общината културно-

историческото наследство все още не е добре проучено, археологическите обектите, 

които са декларирани, са разкрити инцидентно. Системата от недвижими културни 

ценности не е достатъчно пълна, нейния потенциал не е разкрит. В този смисъл все 

още няма достатъчно предпоставки за определяне на цялостни културни ландшафти 

по смисъла на чл. 47, т. 6 от Закона за културното наследство. Много важни със 

своята научна значимост са праисторическите селища, но тъй като тяхната среда в 

течение на хилядолетията е променена, те не биха могли да съставят пълноценен 

културен ландшафт. Към момента няма добре социализирани недвижими културни 

ценности и няма обект, който да изисква съставянето на План за опазване и 

управление по чл. 78 и чл.81от ЗКН. 
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Насоки за  опазване, експониране и социализиране: 

11. Необходимо е по-цялостно проучване и изследване, маркиране и приобщавне 

към системата на отдиха и туризма.   

12. След проучването им, на археологическите обекти трябва да бъдат определени 

охранителни зони и режими за тяхното опазване, да се усъвършенства 

юридическата защита за всички НКЦ в общината. 

13. Обектите, представляващи научна и обществена ценност трябва да бъдат 

консервирани, реставрирани и удачно експонирани. 

14. След проучване, консервация, реставрация и социализация на някои от 

археологическите обекти в общината може да се създаде система от вътрешни 

културни маршрути. 

15. Една от насоките за опазване, експониране и социализране на културното 

наследство е свързаността с другите общини чрез общото им историческо 

минало и общо наследство. Граничността с Еленската базилика – недвижима 

културна ценност с висока значимост, е потенциал, който трябва да бъде 

разработен. 

16. Необходимо е да се насочат услия за съчетаването на природен и културно-

исторически туризъм. 

17. Необходими са допълнителни проучвания за изявяване на исторически места, 

археологически обекти и характерни обекти, както и за развитие на музейната 

мрежа. 

18. Да се разработи цялостна информационна система. 

19. Да се стимулира привличането на общесвеността, НПО, подрастващите и 

младите в изучаването, опазването, поддържането и популяризирането на 

културно-историческото наследство. 

20. Като се отчете културно-историческия потенциал, в системата „Отдих и 

туризъм” да се заложи развитие, свързано с опознавателния, природния и 

културно-историчеки туризъм, развитие на легловата база. 

 Правила и нормативи за устройство на защитените територии за 

недвижимото културно наследство и за дефиниране на специфични устройствени 

режими  за тях към общия устройствен план на община Антон: 

Археологическо културно наследство 

5. Опазването на недвижимите археологически културни ценности да бъде изцяло 

съобразено с изискванията на ЗКН и границите и режимите им, определени от 

МК по реда на ЗКН. 

6. За могилите, които се намират в земеделски територии се прилагат изискванията 

на глава 9, чл.35 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ – забранява се риголване на 

почвата и дълбочинна обработка на повече от 25см дълбочина, както и 

засаждане на дървета и култури с дълбока коренова система. Забраняват се 

всички строителни, добивни, мелиоративни и други дейности, които увреждат 

могилния насип. 

7. Преди издаване на виза за проектиране на застрояване в имоти, попадащи в зона 

с НАКЦ, да се извършат предварителни археологически проучвания. 
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8. За устройството и опазването на териториите на селищни и надгробни могили и 

средновековни отбранителни валове – всички искания за намеси в недвижимите 

културни ценности се съгласуват по реда на ЗКН. 

Устройството и опазване на територията на НАКЦ: 

5. Опазването на недвижимите археологически културни ценности (НАКЦ) да бъде 

изцяло съобразено с изискванията на ЗКН и границите и режимите им, 

определени от МК по реда на ЗКН. 

6. За могилите, които се намират в земеделски територии се прилагат изискванията 

на глава 9, чл.35 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ – забранява се риголване не 

почвата и дълбочинна обработка на повече от 25см дълбочина, както и 

засаждане на дървета и култури с дълбока коренова система. Забраняват се 

всички строителни, добивни, мелиоративни и други дейности, които увреждат 

могилния насип. 

7. Преди издаване на виза за проектиране за застрояване, за имоти,  попадащи в 

зона с НАКЦ, да се извършат предварителни археологически проучвания. 

8. За устройството и опазването на териториите на селищни и надгробни могили и 

средновековни отбранителни валове – всички искания за намеси в недвижимите 

културни ценности се съгласуват по реда на ЗКН. 

Режим на ползване на охранителната зона на НАКЦ: 

 Разрешава се ниско застрояване 

 Инвестиционните проекти за обектите на ниско и подземно строителство се 

съгласуват с МК 

 

В резултата на прилагането на плана не се очакват значителни отрицателни 

въздействия върху обектите на културно – историческото и археологическо 

наследство, при спазване на мерките и приложимото законодателство. 

 

11. Отпадъци 

С разработването на екологична ачаст а плана са дадени насоки за включване на 

конкретни терени з арекултивация, на които е установени нерегламнтиране 

площатка за отпадъци.  

Много е важно да бъде ускорено изграждането на регионалната система за 

управление на отпадъците. След финализирането на изграждането, ще се пристъпи 

към закриването на старите депа. Така наречените сметища са предмет на съдебна 

процедура в Европейския съд. 

 

 

12. Вредни физични фактори 

ОУП не създава предпоставки за шумовото замърсяване и не изменя в отрицателна 

посока съществуващото положение.  
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ОУП не се предвижда разполагането на производства, които са източник на вредни 

въздействия. 

Няма да настъпят изменения и по отношение въздействията от йонизиращи и 

нейонизиращи лъчения, тъй като източниците им вече са ситуирани на територията 

на общината, във връзка с обезпечаване на съобщителната комуникация. 

 

13. Материални активи  

С реализирането на плана, броя и стойността на материалните активи в 

разглежданата територия ще се увеличат, тъй като към устройствените зони се 

добавят средствата на труда, сгради, машини, съоръжения, елементи на инженеранат 

инфраструктура. 

Според предназначението и особеностите на функционирането материални активи 

са: материални активи, които ще участват непосредствено и пряко в производството 

на определен продукт, които създават условия за ефективното използване и 

функциониране и които са свързани с организацията, управлението и тяхното 

усъвършенстване.  

Реализирането плана е свързано с благоприятно от икономически аспект 

въздействие, тъй като води до увеличаване на материалните активи, стойността им и 

броя на притежателите им. 

 

14. Население и човешко здраве  

Община Антон в Софийска област е една от макар и малкото общини в Златишко –

Пирдопския регион без действащ Общински управленски план (ОУП) в годините от 

своето обособяване. 

Отсъствието на ОУП на община Антон от здравно –екологични позиции налага 

извода, че липсва обоснована база за провеждане на общинската политика по 

управление и устройство на териториите, по опазването на околната среда и 

реализирането на важни за общината инвестиционни инициативи, както и за 

гарантиране устойчивото развитие на териториите ѝ. 

Отчита се като положителна и своевременна инициатива на Общината възлагането и 

изработването на добро професионално ниво на ОУП, като са спазени законовите 

изисквания. 

Територията, върху която е разположена община Антон е благоприятна от хигиенни 

позиции и в много голяма степен предопределя създаването на условия за 

подходяща жизнена среда, като отделните елементи на общината се характеризират 

със свои специфични от хигиенна гледна точка особености и функционални 

предназначения. Според определението на Световната Здравна Организация: 

“Градовете и селата трябва да предлагат физическа и социална среда, която да 

отговаря на здравните потребности на техните жители чрез определяне и провеждане 

на национална жилищна политика; благоустрояване и рационално изграждане на 

различните териториални единици и развитие на комуналното стопанство; и чрез 

определяне на зоните за отдих и курортолечение”. 
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В настоящия проект за ОУП са въведени възможни нови предложения за 

организация на работната и жилищната среда, очаква се постъпване на финансови 

средства (както национални, така и на ЕС) за провеждане на силна местна политика 

със съответно максимално мобилизиране на собствените сили и ресурси в условията 

на прогнозите за социално –икономическо развитие в община Антон. 

В Проекта за ОУП на община Антон, която е неделима част от района се отчита като 

положителен факта от проявеното разбиране за задължителното условие за нейното 

адекватно планиране и ограничаване на регионалните различия. От здравни позиции 

положително се оценява препоръката за разработване общ концептуален документ с 

обхващане на регионалната проблематика. 

Положителна от здравно-екологични позиции е предложената в ОУП  структура на 

територията на общината. Запазва се облика на община Антон, като земеделски и 

културен център, без значимо намаляване на земеделската територия за сметка на 

жилищни и излишни промишлени зони. Плановите предвиждания за земеделския 

фонд незначително намаляват дела му. Проектът за ОУП сочи известно увеличение 

на урбанизираните територии, което е предназначено основно за изграждане на 

инфраструктура на производствено –складови и обслужващи дейности, 

стимулиращи социално –икономическото развитие на общината. Благоприятна 

особеност е, че ОУП запазва всички горски и локални обраствания –зелени 

структури по протежение на водните течения и предвижда тяхното опазване и 

поддържане при бъдещото управление на устройствения процес. 

От хигиенни позиции инициативата за изготвяне на ОУП на общ. Антон може да се 

оцени като изключително навременна и съобразена с изискванията за периодично 

подобряване на комунално –хигиенните условия за живот в общината. Първият ОУП 

има изключително важно значение за определяне насоките на развитие с оглед 

промените в селищната среда. 

По отношение развитието и устройството на село Антон, следва да се има предвид, 

че жилищните територии се застрояват като жилищни устройствени зони с 

преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), което е обосновано по 

отношение особеностите на населените места и изпълнява комунално –хигиенните 

изисквания. Предвиждат се сгради за обитаване или като обекти с нежилищни 

функции, съгласно чл. 17 от Наредба № 7/2003г. на МРРБ.  

В Проекта за ОУП аналитично се разглеждат възможностите на селското стопанство 

в Общината с определяне на приоритети за развитие. 

Животновъдството все още е далеч от оптималния си капацитет. Съществуват 

възможности за развитие на планинско пасищно животновъдство на базата на 

значителния размер пасища. 

Хигиенната оценка на водния ресурс в землището на общ. Антон е за сравнително 

ограничени по количество, но със запазено добро качество повърхностни води и 

позволява да се обезпечава качествено водоснабдяване на село Антон и на 

новопредвидените жилищни УС тройствени зони и зони за курорт и рекреация, 

спорт.  

С оглед опазване на човешкото здраве, от съществено значение са зоните, които по 

силата на съответните наредби или конкретни здравно-екологични проучвания, 
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следва да бъдат спазвани в процеса на планиране и разработване на ОУП. От 

здравни позиции това се отнася за санитарно-охранителните зони и хигиенно-

защитени зони, като вододайните системи за питейно водоснабдяване. 

В Проекта за ОУП на общ. Антон в достатъчен обем и аналитично от здравни 

позиции се разглеждат почвите, като важен ресурс за развитие на земеделието и най-

вече на животновъдството. 

С прилагането на първия за общ. Антон ОУП и развитите в него правила от здравно-

хигиенни позиции положително в настоящата ЕО се разглежда състоянието на 

основните компоненти на околната среда – атмосферен въздух, почви, повърхностни 

и подземни води и, в определен обем, и проблематиката за събиране и третиране на 

битовите отпадъци. В ОУП се определя водещото значение на екологичното 

състояние на Общината, като пряко свързано с урбанизацията на територията, 

развитието на селското стопанство, развитието на инфраструктурата и др.  

От здравни позиции се отчитат, на база множество проучвания и анализи, 

тенденциите за намаляване на SO2 и SO3 и емисии, съдържащи тежки метали, и 

постепенно понижаване на съдържанието им в атмосферния въздух и почвите, като в 

растителната продукция в момента са в определените норми за безопасно 

съдържание за човешкото здраве. Тази даденост се разглежда в ОУП с препоръки и 

за следващ контрол на съответните характерни емисии и имисии и на територията на 

общ. Антон. 

Състоянието на инженерната инфраструктура е на регламентираното комунално-

хигиенно ниво, като в Проекта на ОУП на общ. Антон се представя реалното 

положение на водоизточниците за питейна вода, канализационна мрежа, ПСОВ.  

Водните запаси към момента са в нормите и са достатъчни за обслужването на 

населението, като същевременно в Проекта се обръща внимание на съществуващите 

загуби на питейната вода и причините за това. Канализационната система в 

общината има важно значение за поддържането на благоприятна и здравословна 

жизнена среда, опазване на водните ресурси от замърсяване и поддържане на 

екологичното равновесие. Системата обезпечава необходимостите от нея в село 

Антон и се определя последващо оптимизиране с намерение за изграждане на 

пречиствателна станция за отпадни води. 

 По отношение транспортната инфраструктура, от хигиенни позиции тя най-вече 

засяга състоянието и планирането на пътната мрежа в общината. Като цяло, пътната 

мрежа е добре развита. Пътищата от националната мрежа като цяло са в добро 

състояние, но преобладаващата част от общинските и местни пътища са в 

неудовлетворително състояние, с потенциал за генериране на повишен прах, газови 

емисии и шум от ДВГ при експлоатацията. Достъпността до общинския център 

Антон е добра, което е благоприятно от комунално-хигиенни позиции. 

С ОУП, правилно от хигиенни позиции, се определят следните допълнителни 

изисквания към бъдещото планиране и управлението на устройствения процес: 

• По отношение опазване качеството на атмосферния въздух: изискване към 

последващия подробен устройствен планов (ПУП) на община Антон - гъстотата на 

разположението на предвижданото ново застрояване да осигурява достатъчни 

свободни пространства; газификация на жилищни и производствени зони; 
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стимулиране ползването на алтернативни екологосъобразни енергийни източници - 

«зелена енергия»; обходни пътни трасета. 

• По отношение акустичната среда и управлението на шума: запазване на 

съществуващите крайпътни озеленени площи с изолационни и защитни (в т.ч. ветро- 

и снего- защитни) функции; изграждане за залесени крайпътни изолационни площи 

по съществуващи и нови трасета. При необходимост - изграждането на изкуствени 

шумозащитни екрани. 

• Подобряване на екологичната обстановка в района около село Антон с цел 

да се създадат благоприятни условия за живот на населението и за развитие на 

екологичен туризъм и привличане на инвестиции. Използване на интегрирани 

действия съвместно с съседните общини и определяне на съвместни възможности за 

развитие на рекреационни зони в района.  

• По отношение нарастване на видовете и броя на източниците на 

електрически и магнитни полета, използвани за лични, промишлени и търговски 

цели, включване в проекта за ОУП  на общ. Антон, анализ и прогнози за безопасното 

им приложение. 

• По отношение безопасност на живота и здравето на населението на 

Общината от здравни позиции следва да се разработят мероприятия за ограничаване 

освен на различните аварийни ситуации, предвидени в Проекта за ОУП и 

профилактика на риска при наводнения. 

От здравни позиции в първия ОУП на община Антон се регламентира нова и 

съвременна териториална планова основа за дългосрочно устойчиво и 

екологосъобразно устройствено развитие, в съответствие с приетите стратегически 

документи за регионално развитие и със специфичните за община Антон природни, 

културно-исторически, туристически и други дадености. Предвидени са 

необходимите мерки за гарантиране и в бъдеще на здравословни условия за живот на 

територията на общината, при прилагането, на които не се очакват значителни 

въздействия върху човешкото здраве. 

 

15. Опасни химични вещества 

На територията на община Антон се намира съоръжение на ТД “ДЪРЖАВЕН 

РЕЗЕРВ” - ГР. СОФИЯ, ДА “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ 

ЗАПАСИ” , Петролна база Антон, което е класифицирано като съоръжение с нисък 

рисков потенциал.  

В предварителния проект на плана, най-близкият проектен елемент е Псп- складово-

производствена зона на разстояние около 300 м по въздушна и Жм- жилищна зона на 

около 400м. Устройствената зона се създава като описва съществуващи сгради – 

стопанки дворове и залага проектна зона около тях, като голяма част от имотите са с 

променено предназначение. 

Съгласно доклада за политика за предотвратяването на големи аварии са 

инднетифицирани случаите, в които могат да възникнат големи аварии, водещи до 

последствия за околната среда и живота и здравето на населението. 
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При разглеждането на различните сценарии са установени зони на въздействие в 

радиус от 520 и 221м. При преобладаващи ветрове север, северозапад, въздействието 

е извън обособените проектни елементи. Засягането на хора ще е на тизи намиращи 

в близките земеделски земи, в обхвата на въздействието. 

С цел избягване „ефекта на доминото”, както и предизвикване на големи аварии се 

препоръчва в проектната зона Псп, североизточно от Тсп-терен за складово-

производствени функции, обособен за съществуващото хранилище на държавния 

резерв, да не се допуска изграждане на производствени предприятия и/или 

съоръжения, в които се очаква съхранението, използването и/или производството на 

опасни химични вещества и смеси. 

Като превантивна мярка, авторски колектив препоръчва, при бъдещо изменение на 

ОУП да се допуска създаване/обособяване на устройствени зони, терени със 

самостоятелен устройствен режим в близост до съоръжението, единствено след 

извършен задълбочен анализ на силните и слабите страни и необходимостта от 

устройство, с цел гарантиране безопасна експлоатация на съоръженията, както и 

защита на човешкото здраве и околната среда. 

При подробно устройственото планиране и инвестиционно проектиране, с цел 

защитата на населението и околната среда, както и недопускане на големи аварии и 

ограничаването на последствията от тях е необходимо да се отчетат: 

- бъдещото разположение на нови предприятия и/или съоръжения; 

- съществени изменения в съществуващи предприятия и/или съоръжения; 

 

VІІ. Трансгранични въздействия върху околната среда на други държави 

Предвижданията на плана по характер, същност и мащабност на предвидените 

дейности не предполагат възникване на трансгранични въздействия върху 

компонентите на околната среда на други държави. 

 

VІІІ. Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-

пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на 

плана върху околната среда и човешкото здраве  

Въз основа на резултатите от извършените анализи и оценки на вероятните 

значителни въздействия върху околната среда в резултат на реализирането на плана 

са препоръчани мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху 

околната среда и човешкото здраве. Приложена е таблица с предвидените мерки за 

предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на 

неблагоприятните последствия върху околната среда от прилагането на ОУП на 

община Антон ПРИЛОЖЕНИЕ №1.  
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ІХ. Мотиви за избор на разгледаните алтернативи  

Основно е направено сравнение на „нулева алтернатива”, представляваща отказ от 

реализирането на плана, спрямо алтернативата ОУП да се реализира в предложения 

си вид.  

Оценката на алтернативите е на база извършената до тук оценка на обхвата, степента 

на въздействията и възможностите за прилагане на мерки за предотвратяване, 

ограничаване или компенсиране на въздействията.  

В процеса на разработката на ОУП  са разгледани и оценени варианти  на: 

Балансирано развитие. Оразмеряване на населените места съгласно нормативите и 

оразмеряване на устройствените зони предвид техния капацитет-социално 

икономически, природен. Предвиждане на нови територии за озеленяване в 

урбанизираните територии. Създаване на локални производствени и складови зони. 

Въвеждане на режими с възможна промяна на предназначението. За земеделските 

територии с голяма концентрация на имоти с променено предназначение, спазвайки 

принципа на прекъсната урбанизация (редуване на урбанизирана с неурбанизирана 

територия), създаване на нова водоснабдителна и канализационна мрежа, 

изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води на населените места. 

Интегриран модел за устройство на територията. Създаването на адекватен модел 

за организация на пространството на общината, който от една страна да способства 

за ефективното усвояване на предимствата на територията, нейните потенциали и 

ресурси, а от друга - да допринесе до решаването/смекчаването на някои от най-

съществените проблеми, които лимитират нейното развитие. При разработването на 

бъдещия интегриран модел за устройство на територията, чрез настоящият ОУП, са 

взети предвид нейните възможности за икономическо развитие.. 

Нулева алтернатива. При „нулевата алтернатива” биха се запазили 

съществуващите граници на урбанизирана територия, на производствените, складово 

- производствените зони без разширение, забрана за промяна на предназначението, 

използване на наличната ВиК мрежа, с възможности само за реконструиране и 

модернизиране. Ще продължава да се заустват отпадъчни води без пречистване в 

повърхностните водни обекти, което крие рискове за почвите, подземните води и 

биологичното разнообразие. Ще останат нерекултивирани стари замърсявания с 

битови и други отпадъци, стари кариери и други обекти подлежащи на 

рекултивация. Ще липсват всякакви възможности за съвременно устройствено 

планиране и устойчиво развитие на разглежданата територия. Без ОУП ще се забави 

икономическото развитие на общината и района, както и ще се влоши качеството на 

живот на населението. Ще се ограничи възможността за постигане на поставените 

приоритети и цели на стратегически документи, което от своя страна ще доведе да 

неизпълнение на поети ангажименти на страната ни като членка на Европейския 

съюз. 

Пространствената свързаност е приоритет на всички европейски и национални 

програми, тъй като това е едно от условията и за социално приобщаване, за 

подобряване на достъпа до услуги, за намаляване на различията между добре 

развития център и изоставащата периферия. Пространствената структура на Община 

Антон се определя, както от релефа и от природо-географските характеристики, така 

и от близките населени места, обвързани от републиканска и общинска пътна мрежа. 
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С ОУП се обръща внимание за реконструкция и модернизация на съществуващата 

пътна мрежа. Това неименуемо ще доведе до подобрявана на качеството на околната 

среда, като се намали запрашаването на атмосферния въздух, намаляване на 

въздействието върху долните течения на повърхностните води, намаляване на 

въдействието върху подземните водни с нефтопродукти и въглеводороди, както и с 

продукти от разпадането им, намаляване на шумовото натоварване. В случай че не се 

реализират предвижданията на ОУП по отношение на пътната инфраструктура, ще 

се нарушат комуникационните връзки между населените места, ще се възпрепятства 

бързия и удобен достъп както на продукция, така и на хора.  

Обектите на недвижимото наследство са важен елемент на материалната жизнена 

среда и в частност на селищаната среда. При неконтролирано строителство в 

границите на обявените паметници на културата и архитектурните обекти ще доведе 

до тяхното разрушение, загуба на важни обекти и възпрепятстване на гледката към 

тях. За това основната задача на ОУП във връзка с културно – историческото 

наследство е създаване на организация и контрол върху новото строителство. Да се 

определи система от територии за паметниците на КИН. Чрез системата се въвеждат 

забрани за временно строителство, разполагане на преместваеми търговски 

съоръжения, временна художествена украса, реклама, всички видове дейности с 

изключение на тези свързани с проучването консервацията, експонирането  и 

опазването на паметниците на културата. В случай че ОУП не се реализира ще 

продължи масовия туристически достъп на превозни средства до паметниците на 

културата, археологическите и религиозни обекти. Ще продължи 

неконтролируемото строителство, промяна на предназначението на земи за ново 

строителство, без провеждането на задълбочени проучвания, включително инжиниро 

– геоложки и несъгласуването на проекти с НИПК. От съществено значение за 

развитието на системата на КИН е обвързването на територията с културните 

коридори на Югоизточна Европа. 

Липсата на ОУП ще влоши състоянието на околната среда и всички нейни 

компоненти. Реализирането му ще доведе до подобряване на качеството на средата, 

без да води след себе си необратими промени в околната среда и значителни 

негативни въздействия, при стриктно спазване на мерките за намаляване, 

ограничавае и компенсиране на очакваното въздействието и провеждане на котрол и 

наблюдение чрез индикаторите за установяване на въздействието.  

Оценката на алтернативите показва, че приемането на «нулева алтернатива» не е 

добро решение нито от икономическа нито от екологична гледна точка. Досегашното 

развитие на територията налага приемането на нов ОУП като удачен компромис 

между необходимостта от нарастващо антропогенизиране от една страна и 

съхраняването и обогатяването на природните дадености и културните ценности от 

друга.  

 

Х. Методи за извършване на ЕО и трудности при събиране на информацията  

Основната цел на оценката и разработването на екологичната част на плана е 

интегриране на въпросите на околната среда при подготовката на плана, 

осигуряването на високо ниво на опазване на околната среда и постигане на 

устойчиво развитие. Основен подход, който е следван при изпълнението на 

поръчката, е изготвяне на документацията в екологичната част на плана при 

изпълнение на законовите и подзаконови нормативни изисквания по екологична 
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оценка, както и наличните указания, ръководства и препоръки за извършването й на 

национално и европейско ниво.  

Приложени са следните методически принципи: 

 Принцип на териториалност, съгласно който територията е 

интегрираща категория, степента на усвояване, на която определя характера на 

съществуването и развитието й, включително и на съседни или отдалечени, но 

интегрирани в определено отнношение територии; 

 Принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като 

част от единна система, независимо от водещата или подчинената му роля; 

 Принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната 

среда са предмет на внимание във всички фази на планиране, проектиране, 

строителство и експлоатация; 

 Принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението 

на околната среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на 

урбанистично развитие с капацитета на природните ресурси и условията за живот на 

населението; 

 Принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор 

има предимствена роля пред останалите; 

 Принцип на предпазването, при който, ако за дадено въздействие няма 

достатъчно информация, то се приема най-лошия възможен сценарий.  

    Използвани са следните методически подходи: 

 При проучване на съществуващото състояние на компонентите на 

околната среда да се прилагат основно аналитичните подходи; 

 Системно-структурния подход при оценка на състоянието на околната 

среда; 

 Прогнозата за компонентите и факторите на околната среда да се 

базира на сценариите за развитие; 

Приложени следните методи на работа: 

  Събиране на необходимата информация и данни за съществуващото 

състояние-литературни справки, проучване на документи, изследвания, измервания, 

нормативни документи, посещения на терена от експертите (подробоно описна по-

долу). 

 Систематизиране и анализ на събраната информация и на основните 

проблеми на района чрез анализ и оценка на състоянието на средата и на възможните 

последствия от приложението на плана на община Антон;  

 Съответствие на целите на ОУП с други програми, планове и 

стратегически документи; 

 Описание на целите за опазване на околната среда. 

 Оценка на очакваното въздействие на предвиденото с плана върху 

компонентите на околната среда; 

 Предлагане на мерки за предотвратяване и ограничаване на вредните 

въздействия на ОС; 
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Отделни фази на работа: 

 Камерална фаза 

По време на камералната работа беше проучена публикуваната информация 

разглеждаща флористичното и растително разнообразие в границите на общината, 

която е обобщена на по-ранен етап. 

Също така беше анализирана подготвената карта на Общия устройствен план на 

Община Антон във връзка с локализацията на различните типове устройствени 

структури и зони, терени със самостоятелен устройствен режим и територии с общо 

предназначение. Набелязани бяха подходящи маршрути за достигане до отделните 

обекти, с цел максимално покриване на засегната територия. 

Като част от камералната фаза се определят и събранните при теренните проучвания 

растения. Определянето на висшите растения (без мъховете) е по следва Делипавлов 

& Чешмеджиев (2003). Местообитанията от Директива 92/43 на EEC (1992) са 

определени в съответствие с Interpretation Manual of European Habitats (2007),  

Кавръкова и др. (2009) и Законът за биологичното разбооразие (2007). 

Изготвянето на настоящия доклад и обобщаването на теренните данни са крайния 

етап на тази фаза. 

 Теренни проучвания 

Теренните проучвания се проведоха през месеците май, юни и юли, когато е 

оптимума на развитие на храстовите, тревните и горските съобщества в района на 

изследване. С помощта на изготвената карта на Общия устройствен план на Община 

Антон, както и на GPS (Garmix eTrex) местата, в които се предвижда антропогенно 

въздействие са локализирани. След обхождане на засегната територия е направен 

кратък списък на разпространените висши растения, като основен акцент е отделен 

на консервационно значимите видове. В случаите когато се засяга природно 

местообитание от Директива 92/43 на EEC (1992) е направено и фитоценотично 

описание по метода на Браун-Бланке (Braun-Blanquet 1965, Westhoff & van der Maarel 

1973).  

Пробните площадки са поставяни в хомогенни и представителни за растителните 

съобщества участъци. В европейската фитоценология липсва общоприето 

стандартизиране на размера на пробните площадки в зависимост от растителността, 

която се изследва (Dengler et al. 2009). Приема се, че размерът на пробната 

площадка, трябва да е “минималната територия за проявление на растителното 

съобщество” (minimal area), т.е. най-малката територия, в която се срещат всички 

видове разпространени в него или поне 90 % от тях. 

Размерът на пробните площадки е стандартизиран според Chytrý & Otýpková (2003), 

като за тревните съобщества е 16 m
2
. 

В случаите, когато има ясен доминиращ вид в съобществото той също е посочен. 

Специално внимание е отделено на оценката на антропогенното въздействие, което е 

оценявано в зависимост от навлизането на рудерални видове, замърсеността с 

битови отпадъци, отдалечеността от селища, сметища и др.  

Снемани са също така и GPS координати и снимки за повечето терени, които се 

предвижда да бъдат засегнати. Тези данни са предоставени в допълнителни файлове 

към настоящия доклад.  
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Провеждани се и теренни проучвания и пробонабирания за установяване 

структурата, числеността и биомасата на макрозообентосните съобщества, са 

използвани два метода: 

Качествени проби, взети с ритаема мрежа с размер на рамката –  30х30 cm и размер 

на отвора на мрежата – 0,58 mm, стандартизиран по БДС ISO 10870:2012. Освен за 

състава на макрозообентосната фауна, този метод се счита и за относително 

количествен и може да даде представителни данни и за отношенията на числеността 

между отделните групи организми. Методът е широко използван за проучвания на 

места с дълбочина на водата до 1,5 m (DAVIES  2001) във всички европейски държави 

и е основен начин за събиране на биологични данни за определяне на екологичното 

състояние на реките в ЕС (Директива 60/2000/ЕС). Данните, събрани по този начин 

са използвани основно за определяне на екологичното състояние, а пробонабирането 

е осъществено по мултихабитатния подход (БДС EN 16150). 

Количествени проби – събрани бяха с помощта на рамка на Hess. Използва се на 

места със скорост на водата над 0,1 m.s
-1

 и дълбочина до 50 cm (DAVIES 2001). 

Размерът на рамката е 30х230 cm, а размерът на отвора на мрежата – 0,58 mm. 

Методът е стандартизиран по БДС ISO 10870:2012. Данните са използвани основно 

за количествени анализи (численост, плътност, биомаса), а за събирането им също е 

приложен мултихабитатния подход (БДС EN 16150). 

Пробите бяха фиксирани с 95% разтвор на етилов алкохол или със слаб разтвор на 

формалдехид (4%). 

Материалът от наземни безгръбначни животни е събиран чрез утвърдения 

стационарен метод с почвени капани от типа „pitfall“ (DAHL 1896; HERTZ 1927; 

BARBER 1931). Този метод е пригоден за екологично изследване на възрастни 

индивиди, като отразява главно тяхната активност (LÖVEI, SUNDERLAND 1996). Няма 

разумни алтернативи на този тип капани при изучаването на епигейните артроподни 

съобщества (SPENCE, NIEMELA 1994). Счита се, че прилагането на този метод 

позволява около 95% от видовете, активни в радиус 50 m около капаните, да бъдат 

уловени (BAARS, VAN DIJK 1984). 

Земните капани могат да бъдат модифицирани по най-различни начини в зависимост 

от местонахождението на пробните площи, особеностите на терена и изследваната 

група. Използват се различни цилиндрични или конични контейнери с височина не 

по-малка от 20 cm. За целите на изследването бяха използвани двулитрови 

пластмасови бутилки с изрязано гърло. Капаните се заравят целите в почвата така, че 

в тях да не се изсипва пръст. Дупките имат размери около 20/10 cm. В тях се 

поставят пластмасовите бутилки, а извадената пръст се използва за уплътняване. На 

разстояние около 5 cm от повърхността на земята се пробиват дренажни дупчици, 

необходими за оттичане на дъждовната вода в почвата. По този начин капаните и 

биологичният материал в тях се предпазват от унищожаване. Капаните се запълват 

до ¼ от обема с 4% разтвор на формалдехид. С оглед предотвратяване изчерпването 

на популациите (WARD et al. 2001), капаните са разположени през 10 – 20 m, в 

зависимост от спецификата на терена и конкретните особености на конкретното 

местообитание. Заложени са по определена схема, така че лесно да могат да бъдат 

откривани при събирането на материала. 

Използвани са още методите на ръчен сбор и стръскване на клони. Безгръбначната 

авифауна е изследвана с помощта на стандартен ентомологичен сак. 

При проучването на орнитофауната е приложено както директно наблюдение, така и 

разпознаване по вокални сигнализации. 

Основният метод за извършване на теренните проучвания на бозайната фауна е 

трансектният – обходени бяха отделните части на територията по предварително 
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определени маршрути с ширина 5 – 10 метра. Маршрутите са определени 

предварително, като отговарят на условията да бъдат обхванати различни, 

представителни типове местообитания и да бъде покрита максимално територията 

предмет на ппроучване. По така определените трансекти се извършва: регистрация 

на следи и екскременти, остатъци от жизнена дейност, наличие на леговища, 

наличие на части от самите бозайници (козина, кости и др.). 
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ХІ. Мерки по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда по 

време на прилагането на плана 

Качеството на околната среда е трудно да бъде измерено пряко, поради 

изключителната сложност природните явления и на нейните елементи с 

анализирането на много променливи, които трябва да се вземат предвид. За 

развитието на системата могат да се използват индикатори, които отразяват нейното 

състояние.  

Те могат да бъдат измерими елементи, количествени показатели, които показват 

дали една система се подобрява, влошава или остава без промяна. Използват се за 

информация и като инструмент за планиране и управление. 

Индикаторите, основаващи се на икономически, културни, социални и екологични 

аспекти се наричат индикатори на «устойчивост» и в практиката на Европейския 

съюз са диференцирани до голяма степен на съществени и базисни.  

Съществените индикатори са набор от основни мерки за устойчивост като 

здравословен въздух, безопасна среда, зелени площи, съвместимост с околната 

среда, устойчиви ресурси.  

Базисните индикатори са допълнение към съществените:  

-свързани със «здравословен въздух» – средноденонощна концентрация на 

различните замърсители на въздуха;  

-безопасна среда –шумово натоварване, безопасни технологии, 

предотвратяване риск от инциденти;  
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-зелени площи – площ на човек;  

-съвместимост с околната среда – дейности на територията без негативно 

въздействие върху компонентите на околната среда;  

-устойчиви ресурси – количество и качество питейна вода, пречистване на 

отпадъчните води, предотвратени, рециклирани и оползотворени отпадъци. 

На базата на идеята, че устойчивостта обхваща качеството на околната среда, 

социалното развитие и общия просперитет е възможно разработването и прилагането 

на различни системи от индикатори, за ефективното й управление в  обхвата на 

общината. 

След предоставяне от възложителя на документацията по чл.20, ал. 3 компетентният 

орган или оправомощено от него длъжностно лице съгласува писмено с органа по 

прилагането на плана или програмата мерки за наблюдение и контрол при 

прилагането на плана или програмата по отношение на околна среда и човешко 

здраве, като определя срок за отговор до 14 дни. 

 

Подземни води 

В плановете на БДУВИБР на територията на община Антон  не са предвидени 

пунктове за мониторинг върху химичното и количественото състояние на 

подземните. Причините за това са следните: 

1) Не се наблюдава антропогенно въздействие, което да повлияе върху 

количественото и химично състояние на подземните води. 

2) В действащите програми за химичен мониторинг на Басейновата 

дирекция присъстват пунктове за мониторинг в други подземни водни тела, сходни 

по произход и състав,  информацията от които може да бъде представителна и да се 

съотнесе за състоянието на това водно тяло. 

Тъй като предвидените в ОУП дейности не създават опасност от замърсяване на 

подземните води на територията на община Антон, то съществуващите в съседни 

общини пунктове за мониторинг на тяхното качествено и количествено състояние са 

достатъчни.  

Препоръчва се създаването на пункт за собствен мониторинг върху качеството на 

подземните води на територията на Петролната база за държавен резерв. 
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ХІІ. Заключение  

Екологичната част на предварителния проект на общ устройствен план на община 

Антон е изготвена в съответствие с разпоредбите на Глава Шеста на Закона за 

опазване на околната среда и  Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми. Постигнато е интегриране на 

екологичните цели в процеса на планиране, разработване и одобряване на плана по 

Закона за устройство на територията.  

 

При спазване на ограничинията поставени в екологичната част на 

предварителния проект на Общия устройствен план, авторския колектив 

разработил еклогичната част на плана на община Антон, предлага на Експертния 

екологичен съвет при РИОСВ – София, да приеме следното решение: 

 

СЪГЛАСУВА 

Предварителният проект на Общия устройствен план на община Антон и да разреши 

преминаването му за разработване на окончателен проект, като при съставянето му 

се вземат предвид и се отразят направените анализи, синтеза на съществуващите и 

очакваните проблеми и мерките предложени за преодоляването им. 
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ХІІІ. Източници на информация  
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1. Справочник здравеопазване НСИ, 2013 -2014г. 
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ХІV. Нормативна база  

 Директиви, регламенти, решения и препоръки на Европейския съюз. 

 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 

година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху 

околната среда 

 Директива 2000/60/ЕС 2005 Рамковата директива за водите; 

 Директива 96/61/ЕС относно интегрирано предотвратяване и контрол на 

замърсяването; 

 Протокол за Стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка на 

въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (в сила от юли, 2010 

г.); 

• Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за 

консумация от човека; 

• Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници ; 

• Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води 

от населени места; 

• Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни 

вещества; 

• Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 

година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа ; 

• Регламент 601/2012/ЕС на Комисията от 21 юни 2012 година относно 

мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 

2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; 

• ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА № 92/43/ЕИО за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна ; 

•  ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА относно опазването на дивите птици; 

• Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 

година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО); 

• Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно 

депонирането на отпадъци; 

• Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 

1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки;   

• Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 

септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства;    

• Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда;  

 Международни конвенции, по които Република България е страна. 

• Конвенция за биологичното разнообразие/Протокол от Картахена за 

биосигурност - пълен текст на Конвенцията - пълен текст на протокола от Картахена;  

•  Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата 

флора и фауна (CITES);  

• Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни -  Рамсарска 

конвенция за влажните зони;   

http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/SEA/Directive200142EO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/SEA/Directive200142EO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/SEA/Directive200142EO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/SEA/protokol_SEA.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/SEA/protokol_SEA.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1998-83.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1998-83.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1991-676.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1991-676.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1991-271.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1991-271.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1980-68.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1980-68.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2008_50_EC_bg.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2008_50_EC_bg.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Climate/Climate_Change_Policy_Directorate/IECCP/EU_ETS/EU_ETS_III_Period/Monitoring_Reporting_Verification/Reg_601_2012_bg.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Direktivi/92-43-EIO-BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Direktivi/92-43-EIO-BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Direktivi/2009-147-EC-BirdDirective-BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Direktivi/2009-147-EC-BirdDirective-BG.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0031:20081211:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0031:20081211:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20090420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20090420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0053:20110420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0053:20110420:BG:PDF
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/EU%20Legislation/Noise/Direktiva_2002_49_BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/Biodiversity%20Convention.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/Biodiversity%20Convention.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/palni%20tekstove%20konv/ConvBIO_palen_text.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Tatiana/1._Protokol_ot_Kartagena_po_biobezopasnost.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/CITES-short_info.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/CITES-short_info.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/Bonn_Convention.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/Ramsar%20Convention.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/Ramsar%20Convention.doc
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• Европейска конвенция за ландшафта ;  

• Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство. 

• Закон за опазване на околната среда;  

• Закон за устройство на територията;  

• Закон за чистотата на атмосферния въздух;  

• Закон за водите;  

• Закон за горите;  

• Закон за защита на растенията;  

• Закон за биологичното разнообразие;  

• Закон за почвите;  

• Закон за защита от шума в околната среда;  

• Закон за управление на отпадъците  

• Закон за защитените територии;  

• Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;  

• Закон за опазване на земеделските земи и Правилник за прилагането му;  

• Закон за културното наследство;  

• Закон за защита при бедствия;  

• Закон за здравето;  

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд;  

• Закон за опазване на земеделските земи 

• Закон за здравето 

 

• Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми;  

• Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. 

• НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 

степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 

показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ 

бр. 58/2006г.). 

• Подзаконови нормативни документи по опазване на околната среда, в т.ч. Наредби, 

Заповеди, Постановления;  

 

ХV. Приложения 

 Приложение № 1 Таблица Мерки, предвидени за предотвратяване, 

намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните 

последствия от осъществяването на плана върху околната среда и човешкото 

здраве; 

 Приложение № 2  

http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/Landscape%20Convention.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/World_Heritage_Convention_BG.pdf
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Таблица 1. Списък на висшите растения (без мъховете) на територията на 

община Антон 

 Приложение № 3   

Таблица 1. Списък на включените в Стандартните формуляри на защитените 

по Натура 2000 зони безгръбначни животни  

Таблица 2. Видов състав и природозащитен статус на гръбначната фауна от 

територията на община Антон 

 Приложение № 4 - Списък на видовете, включени в Приложение I на 

Директива 79/409/EEC и Приложение II на Директива  92/43/EEC 

 Списък на имотите в защитени зони по Директивата за местообитанията, 

попадащи в устройствени зони от проекта за ОУП на община Антон 

 Списък на имотите в защитени зони по Директивата за птиците, попадащи в 

устройствени зони от проекта за ОУП на община Антон 

 Приложение № 5 - Списък на експертите, изготвили екологичната част на 

плана и Декларации по чл.16, ал.1 от Наредбата за ЕО на експертите, дипломи 

за завършено образование   

 Приложение № 6 - Графични материали; 

 

 

 

 

 

 


