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           Настоящото задание за определяне на съдържанието и обхвата на доклад за 
екологична оценка касае на „Подробен устройствен план – План за застрояване“ на  
поземлени имоти №№10286.82.9, 10286.82.448, 10286.84.6, 10286.84.8, 10286.84.488, 
10286.84.489, 10286.85.379, 10286.86.10, 10286.86.490, 10286.86.491, 10286.89.456, 
10286.89.457, 10286.104.605, 10286.108.461, 10286.110.463, 10286.110.464, 10286.111.478, 
10286.123.378, обща площ 798,528 дка, землище на село Васково, община Любимец, 
област Хасково, възложител: „Пи Ви Кънект“ЕООД. То е изготвено съгласно 
изискванията на чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 
оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” и на основание постановено Решение 
№ ХА -33/ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична 
оценка с преценка „да се извърши ЕО“ на директора на РИОСВ-Хасково и приложено в 
/Приложение 1/. 

Основната цел на заданието е да определи обхвата на Доклада за екологична 
оценка.  Със заданието за обхват се определят всички компоненти и фактори, които ще 
бъдат оценени и анализирани в Доклада за ЕО. То дава рамката на изследването, както по 
отношение на околната среда така и здравето на хората. 

Целта на настоящата разработка касаеща Подробен устройствен план /ПУП/ - План 
за застрояване /ПЗ/ за „фотоволтаична централа“ е да отчете екологичните проблеми на 
най-ранен етап за вземане на решение и да направи процеса на оценяване на екологичните 
последствия от предложения план по - прозрачен посредством консултации с държавни 
ведомства, неправителствени организации и участие на широката общественост.  

Заданието за обхват на ЕО е съобразено с действащото законодателство в областта 
на опазването на околната среда и ще отрази спецификата на територията предмет на 
ПУП-ПЗ. 

 
 
 
 

 
1.1. Възложител на ПУП-ПЗ:  

     “ПИ ВИ КЪНЕКТ” ЕООД, ЕИК 2062277127; 
 

1.2. Със седалище и адрес на управление:  
Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Изгрев, п. код 1172,  
ж.к. Дианабад, ул. „Тинтява“ 15 Г, ет. 3 
 

1.3. Адрес за кореспонденция: ул. „Тинтява“ 15 Г, ет. 3, гр. София 
 

1.4. Управител: г-н  Ивайло Главинков 
 

1.5. Лице за контакти: г-н  Ивайло Главинков 
 

1.6. Телефон за връзка и електронна поща:  
            GSM 0887 211 772, е-mail: ibiserov@yahoo.com 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ПЛАНА 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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1.7. Информация за процедурата по извършване на екологична оценка (ЕО) 

 
За ПУП-ПЗ е изпълнена процедурата по чл. 8а от Наредбата за условията и реда 

за извършване на екологична оценка на планове и програми, за преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична оценка.  

Издадено е Решение № ХА -33/ЕО/2021 г. на компетентният орган – директора на 
РИОСВ-Хасково, с характер „да се извърши екологична оценка на „Подробен устройствен 
план – План за застрояване“ за „фотоволтаична централа“ в  поземлени имоти 
№№10286.82.9, 10286.82.448, 10286.84.6, 10286.84.8, 10286.84.488, 10286.84.489, 
10286.85.379, 10286.86.10, 10286.86.490, 10286.86.491, 10286.89.456, 10286.89.457, 
10286.104.605, 10286.108.461, 10286.110.463, 10286.110.464, 10286.111.478, 10286.123.378, 
обща площ 798,528 дка, землище на село Васково, община Любимец, област Хасково, 
възложител: „Пи Ви Кънект“ЕООД. 
 
 
 
 

2.1. Цели на екологичната оценка  

Общите цели на екологичната оценка са насочени към по-добро обвързване на 
плана към опазването на околната среда, увеличаване на участието в процеса на вземане 
на решение на представители на различни заинтересовани групи и институции, чрез 
запознаване с плана и неговата оценка.  

Главната цел на екологичната оценка на ПУП-ПЗ за „фотоволтаична централа” е да 
анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи 
мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и 
здравето на хората.  

По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото 
здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на 
окончателния проект.  

   Основната цел на плана е урегулиране и застрояване на територията с 
фотоволтаични панели. От друга страна, с проекта на ПУП се цели ефективно използване 
на територията, като се даде възможност за сериозна инвестиционна инициатива, а също и 
условия за развитието на общината, при ефективно и природно съобразно ползване на 
даденостите на терена с гарантиране на висок естетически и природен комфорт.  
           Друга основна цел е и да се поддържа в добро състояние качеството на 
компонентите на околната среда и осигуряването на природосъобразен живот на 
населението. Тази цел не противоречи на дългосрочната цел на България в областта на 
околната среда, а именно: подобряване качеството на живот на населението на 
страната чрез осигуряване на благоприятна околна среда и запазване на богата природа 
на основата на устойчиво управление на околната среда.  

     Общите цели на екологичната оценка са насочени към по-добро обвързване на 
плана към опазването на околната среда, увеличаване на участието в процеса на вземане 
на решение на представители на различни заинтересовани групи и институции, чрез 
запознаване с плана и неговата оценка.  
           Като екологична цел с процедирането на  плана се осигурява устойчиво развитие на 
тази територия. 

II. ОПИСАНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА И 
ВРЪЗКАТА С ДРУГИ СЪОТНОСИМИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 
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             ПУП за фотоволтаична централа, отговаря на изискванията на Закона за 
устройство на територията и Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.  
             Плана е съобразен с приоритетите и целите на стратегиите, плановете и 
програмите на национално, регионално и общинско ниво. 
             Съгласно изискванията на Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и  
Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и 
планове към ЗУТ с Подробния Устройствен План (ПУП) се определят: 

• Общата структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото 
предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и 
границите й. 

• Общият режим на устройство на територията, който включва най-общи цели, 
мерки и изисквания за опазване, използване, изграждане и развитие; 

• Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 
територията и връзките с общината и съседните общини с инфраструктурни 
мрежи, съоръжения и обекти от национално значение. 
 
 
2.2. Доказване на необходимостта от плана 
Светът е изправен пред предизвикателствата от промените на климата, 

предизвикани от нарастването на обема на емисиите от парникови газове. Основен 
източник на емисии от парникови газове е потреблението на енергийни ресурси. Поради 
това намаляването на емисиите на парникови газове, е изведено като център на 
енергийната политика.  
             След 2007 г., България допринася за общите цели на ЕС за 20 процентно 
намаляване на емисиите на ПГ, 20 процента дял на енергията от възобновяеми източници 
в брутното крайно енергийно потребление и 20 процента увеличение на енергийната 
ефективност до 2020 г. Страната е на път да постигне своя индивидуален дял от тези цели 
и се ангажирала също така с общата цел на ЕС за намаляване на емисиите на ПГ с 40 
процента до 2030 г., следвайки прилагането на новите пакети за климата и енергетиката. 
Енергийният сектор в България е от голямо значение от гледна точка на приноса му към 
икономиката, като секторите на промишлеността и енергетиката съставляват около 20 
процента от брутния вътрешен продукт (БВП). Производството на енергия е силно 
зависимо от местното производство на въглища, което допринася за половината от 
първичното енергоснабдяване, следвано от ядрената енергия – 34 процента. България 
обаче е силно зависима от вносни енергийни ресурси (природен газ, суров петрол и 
ядрено гориво). В средносрочен план се очаква топлоенергията, както от 
топлоелектрически централи (ТЕЦ), така и от ядрената електрическа централа (АЕЦ) да 
бъде основен фактор за производството на електрическа енергия в България и въпреки 
бързите темпове на растеж на енергията от възобновяеми източници, през 2024 г. се 
очаква тя да е около 80 процента от производството на електрическа енергия в България. 1 
            Основните цели на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, 
България 2020-2030 г. 2са: 
             Обща цел 1 (2020): Да се постигнат целите за ВЕИ съгласно законодателството на 
ЕС (пакет 2020 за опазване на климата и енергията);  

 
1 Национална Стратегия за адаптация към изменението на климата план за действие до 2030 г. 
2 Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, България 2020-2030 г. 



“Подробен устройствен план – План за застрояване“ на  поземлени имоти №№10286.82.9, 10286.82.448, 10286.84.6, 10286.84.8, 
10286.84.488, 10286.84.489, 10286.85.379, 10286.86.10, 10286.86.490, 10286.86.491, 10286.89.456, 10286.89.457, 10286.104.605, 

10286.108.461, 10286.110.463, 10286.110.464, 10286.111.478, 10286.123.378, обща площ 798,528 дка, землище на село Васково, община 
Любимец, област Хасково 

 
 

Версия 1-2021 год. 

4 

• Да се осигурят условия делът от енергията от възобновяеми източници в общото 
национално брутно крайно потребление на енергия през 2020 г. да бъде равен на 
или по-голям от националната обща цел за тази година, посочена в третата колона 
на таблицата в част А от приложение I към Директива 2009/28/ЕО. Такива 
задължителни общи национални цели да отговарят на целта за поне 20% дял на 
енергия от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия на 
Общността през 2020 г. 

• Националната обща цел на България за дяла на енергията от възобновяеми 
източници в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. е:  
- Целеви дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 
потребление на енергия, 2020 г. (S2020) – 16.0% ; 
- Да се предприемат мерки делът на България от енергия от възобновяеми 
източници във всички видове транспорт през 2020 г. да бъде над 10% от крайното 
потребление на енергия в транспорта (Директива 2009/28/ЕО);  
Обща цел 2 (2030): Посрещане на целите за ВЕИ съгласно законодателството на ЕС 

(пакет за климата и енергетиката за 2030 г.):  
• Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 

2018 г. относно насърчаването на използването на енергия от възобновяеми 
източници постановява, че държавите-членки колективно ще предприемат мерки с 
цел делът на енергията от възобновяеми източници в брутното потребление на 
енергия на Съюза през 2030 г. да бъде над 32%. Съществува и клауза за 
преразглеждане и завишаване на % до 2023 г. Държавите-членки следва да 
определят своя национален принос, за да изпълнят колективно общата цел на ЕС 
като част от интегрираните национални енергийни и климатични планове в 
съответствие с чл. 3-5 и 9-14 от Регламент (ЕС) 2018/1999.  

       Развитието на сектора на възобновяемите енергийни източници придобива все по-
основна роля за достигане политическите цели на ЕС.  

       Използването на ВЕИ се разглежда като един от основните фактори за 
преминаване към ниско въглеродни икономики, за осигуряване сигурност на енергийните 
доставки, за развитие на нови високотехнологични производства и осигуряване на 
работни места. Ускореното развитие на всеки нов индустриален сектор е съпроводено с 
необходимостта от създаване на благоприятна среда за управление и намаляване на 
рисковете от евентуални неблагоприятни въздействия върху околната среда и здравето на 
хората.  

 Националната цел трябва да бъде постигната чрез увеличаване на производството 
на електрическа енергия от ВЕИ, на крайното потребление на енергия от ВЕИ за 
отопление и охлаждане и на потреблението на ВЕИ в транспорта. С оглед създаване на 
необходимите условия за устойчивото развитие на ВЕИ секторите в България и достигане 
и преизпълнение на националната цел, предстои процес на усъвършенстване на 
провежданите в момента политики и съществуващата нормативна база.  

Предвидено е увеличение на дела на възобновяемата енергия в брутното крайно 
потребление на енергия до 2030 г. на 27%.3 

Вредните емисии във въздуха са причината за киселинните дъждове, 
замърсяването на почвата и повърхностни и подземни води. За решаването на тези 
проблеми в световен и национален мащаб алтернативно като решение е избрано 
производството на енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/. Слънцето е 
неизчерпаем източник на енергия  и не води до замърсяване на околната среда. При 
използването на ВЕИ като енергиен ресурс се предотвратява изхвърлянето в атмосферата 

 
3 Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. 
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на вредни вещества. Плана отговаря на поетите от Р България задължения по протокола 
от Киото за намаляване емисиите на парникови газове, както и ще допринесе до 
намаляване въздействието/рискът за орнитофауната, дължащ се на ефекта от глобалното 
затопляне и изменението на климата, респ. промяната  на местообитанията на птиците и 
хабитатите. 
  Със Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и 
биогоривата и Закона за енергията от възобновяеми източници се определя държавната 
политика по отношение на насърчаване на реализацията на такива източници. 
 
 

2.3. Основания за проектиране/разработване на ПУП-ПЗ 
                  Община Любимец към настоящия момент има  действащ общ устройствен план 
/ОУП/. 
                  Одобряването на ОУП на общината във фаза окончателен проект е прието с 
Решение №359 на Общински съвет на община Любимец и протокол №38 от 05.06.2018 г. 
Към настоящия момент територията предмет на плана е земеделска. Територията на плана 
трябва да бъде съобразена с йерархичната последователност на изискващите се планове, 
проучвания и проекти. 

         Проектът за Частично изменение на Общ устройствен план на Община 
Любимец, попада в обхвата на чл. 85, ал. 2 от ЗООС и за него е проведена процедура по 
преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

        Частичното изменение на ОУП и проектът за ПУП по смисъла на Закона за 
устройство на територията, попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с 
ал. 1 от ЗООС и в позиция на т. 9.1. от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми, "Наредба за ЕО ”. 

         Когато за реализирането на намерението и/или свързаните с него съпътстващи 
обекти и дейности се изисква най-напред да бъде изготвен самостоятелен устройствен 
план /евентуално подробен устройствен план - ПУП, устройващ само конкретното 
намерение/ или изисква изменение на устройствен или друг план от по-високо ниво 
/например Общ устройствен план - ОУП и/или ПУП с по-голям териториален обхват от 
този, необходим за реализирането на конкретното намерение/ по реда на 
специализираната нормативна уредба /ЗУТ или друг закон/, процедирането по реда на 
глава шеста от ЗООС трябва да бъде съобразено с йерархичната последователност на 
изискващите се планове, проучвания, проекти. 

        Общите и подробните устройствени планове /ОУП и ПУП/ и техните изменения 
са включени в обхвата на приложения №1 и 2 на Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми.  

         ПУП са включени в Приложение №2 на Наредбата за ЕО и за тях се предвиждат 
описаните по-горе дейности, на основание чл. 2. ал. 2, т. 4 от тази Наредба за ЕО, 
плановете следва да са предмет на преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка. 

        В конкретния случай за намерението се налага най-напред да бъде изменен ОУП, 
то на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО, изменението на ОУП също е предмет 
на преминала процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична 
оценка. 

        ОУП на Община Любимец  е приет с Решение №359 на Общински съвет на 
община и протокол №38 от 05.06.2018 г. 

       От друга страна с Решение №249 от заседание на Общински съвет Любимец с 
протокол №25 от 29.09.2021 г. е допуснато Частично изменение на ОУП и проект за ПУП-
ПЗ в обхвата на поземлени имоти №№10286.82.9, 10286.82.448, 10286.84.6, 10286.84.8, 
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10286.84.488, 10286.84.489, 10286.85.379, 10286.86.10, 10286.86.490, 10286.86.491, 
10286.89.456, 10286.89.457, 10286.104.605, 10286.108.461, 10286.110.463, 10286.110.464, 
10286.111.478, 10286.123.378, землище на село Васково, община Любимец, област 
Хасково на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 
134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ. /Приоложение 2/ 

       Съгласно чл. 134. ал. 3 от ЗУТ - „Когато изменението на подробния устройствен 
план налага и изменение на действащ общ устройствен план, първо се изменя общият 
устройствен план. Компетентния орган по ЗУТ, който разрешава изработването на 
проекта за изменение на общия устройствен план, може да допусне двата плана да се 
изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, 
като изменението на подробния устройствен план се одобрява след одобряване 
изменението на общия устройствен план". 

    Съгласно т. 21 от ДР на ЗООС - "Възложител на план или програма" е лицето или 
органът, който е оправомощен да възложи изготвянето на плана или програмата. 
               В ЗУТ не е регламентирана възможност разрешение за изработване на изменение 
на ОУП да се даде по искане и за сметка на заинтересувани лица - собственици на 
поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата 
на закон, или други лица, определени в закон, каквато възможност е дадена с чл. 124а, ал. 
5 от ЗУТ за изработване на подробни устройствени планове. 
             Следователно възложител на общ устройствен план или негово изменение може да 
бъде само общината, респективно министъра на регионалното развитие и 
благоустройството в предвидените от закона случай. 
             В конкретния случай изменението на ОУП в обхвата на имотите е с възложител 
Община Любимец и за него е проведена процедура по преценяване необходимостта от 
ЕО. 

 Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и 
начин на устройство на отделните поземлени имоти, в обхвата от плана.    

 Възложител на ПУП-ПЗ в обхвата на имотите предмет на плана е „Пи Ви Кънект“ 
ЕООД. 

 За територията предмет на плана са разработени проекти за ПУП-ПЗ. Схематични 
части и задания на плана са представени в  / Приложение 3/. 

 ПУП- Планове за застрояване на гореописаните поземлени имоти в землище на 
село Васково, община Любимец са изработени с цел променя предназначението на  
земеделската земя за неземеделски нужди, като и се определя ново предназначение – за 
„фотоволтаична централа“. 

 С ПУП-ПЗ са определени допустимите дейности и допустимото застрояване на 
площадката и устройственият й режим.  
             С плановете за застрояване се предвижда промяна на устройственото 
предназначение на площадката, образувана от поземлени имоти: 10286.82.9, 10286.82.448, 
10286.84.6, 10286.84.8, 10286.84.488, 10286.84.489, 10286.85.379, 10286.86.10, 
10286.86.490, 10286.86.491, 10286.89.456, 10286.89.457, 10286.104.605, 10286.108.461, 
10286.110.463, 10286.110.464, 10286.111.478, 10286.123.378 землище на село Васково, 
община Любимец. 

 С Плановете за застрояване територията на площадката, с предназначение  "за 
фотоволтаична централа" е отнесена към устройствена зона –  (Т6).   

 Съгласно Правила и нормативи за прилагането на ОУПО и по конкретно чл. 29, ал. 
1 от същите самостоятелните терени за добив на електрическа енергия от възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ), са означени с „Т6“. 
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Режимът на застрояване Пп определя стойности на показателите за застрояване в 
диапазона: 

 
Таблица 2.3-1 Показатели за застрояване 

Устройствена 
зона 

плътност на 
застрояване 
Пзастр. 

интензивност 
на 
застрояване 
Кинт. 

минимална 
озеленена 
площ  Позел. 

начин на 
застрояване 

височина 

Т6 80 % 2.5 20% свободно (10) 
 
 
Плановете не са във взаимодействие с други такива, но са във взаимодействие с 

предвижданията на устройствените планове от по-високо ниво, уредени от  ЗУТ  и към 
настоящия момент се налага изменение на устройствените планове от по-висока йерархия. 

Съгласно изискванията на чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми още в началния етап на 
започване на процедурата възложителя е предложил схема за съвместяване на процеса на 
планиране на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтачна централа с основните етапи на 
екологичната оценка за пълното взаимодействие между проектанската фирма и екипа 
разработващ доклада за екологична оценка представена в табл. 2.3-2. 

 
Табл. 2.3.-2 Начини на съвместяване на процеса на изработване на ПУП-ПЗ с 

основните етапи на екологичната оценка 
 

Етапи на планиране/изготвяне на ПУП-ПЗ Етапи на изготвяне на екологичната 
оценка 

Изготвяне на Задание за проектиране на 
ПУП-ПЗ, съгласно 124а, ал. 1 и 5 и чл. 16 
от ЗУТ 

ПУП-ПЗ попада в обхвата на т. 9.1 от 
Приложение 2 на Наредбата за ЕО и 
подлежи на основание чл. 2, ал. 2, т. 4 от 
същата наредба и подлежи на 
 преценяване необходимостта от ЕО  

Изпращане на писма до всички 
заинтересовани страни и обществеността, 
които има вероятност да бъдат засегнати. 

Изпращане на писма до всички 
заинтересовани страни и обществеността, 
които има вероятност да бъдат засегнати. 

Провеждане на консултации с 
обществеността, заинтересувани органи и 
трети лица, които има вероятност да бъдат 
засегнати от плана 

Изготвяне на схема за провеждане на 
консултации и задание за обхват и 
съдържание на екологичната оценка 

Разработване на ПУП-ПЗ  
 Провеждане на консултации по схемата за 

провеждане на консултации и заданието 
за обхват и съдържание на екологичната 
оценка 
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Провеждане на процедура по оценка на 
съвместимостта на плана с предмета и 
целите на опазване на защитените зони 
Консултации по изготвения доклад за 
екологична оценка ще се извършат след 
положителна оценка на ДОСВ 
Отразяване на резултатите от 
консултациите в доклада за ЕО 
Изготвяне на доклад за екологична оценка 
Консултации по изготвения доклад за 
екологична оценка  
Отразяване на становищата и мненията, 
получените в резултат от проведените 
консултации с компетентния орган, други 
заинтересовани органи, обществеността, и 
трети лица, които могат да бъдат 
засегнати от ПУП-ПЗ 

 Съгласуване на мерки по наблюдение и 
контрол на въздействието на ПУП-ПЗ 
върху околната среда с РИОСВ 
Издаване на становище на 
Директора на РИОСВ за съгласуване на 
плана 

Решение на Общински съвет на община 
Любимец 
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Табл. 2.3.-3 Схема за съвместяване на процеса на планиране на ПУП-ПЗ за изграждане на плана с основните етапи на 

екологичната оценка за пълното взаимодействие между проектанската фирма и екипа разработващ доклада за екологична оценка 
 

№ Етапи Експерти 
разработващи 
доклада за ЕО 

Проектанти 
разработващи 
ПУП-ПЗ 

Взаимодействие между екипите Срок 
поставен от 
възложителя 

1 Преценяване 
необходимостта от 
екологична оценка 

Представяне на 
компетентния 
орган на искане, 
съгласно чл. 8а от 
Наредбата за ЕО 

Задание за 
проектиране, 
съгласно 124а, 
ал. 1 и 5 от ЗУТ 

Среща за спазване на нормативната уредба по околна среда и ЗУТ  30 дни 

2 Консултации по 
Задание за обхват на 
доклада за 
екологична оценка  

консултации 
съгласно чл. 19а, т. 
1, т. 2 и т. 3 от 
Наредбата за 
условията и реда за 
извършване на 
екологична оценка 
на планове и 
програми 

 На този етап се провеждат както Вътрешни консултации, така и консултации с 
идентифицираните като засегнати от плана общественост, заинтересовани органи и 
трети лица.  

1. Възложителят на плана дава бележки, препоръки и изисквания. 
2. Провеждат се консултации по подготовка на плана 
3. По заданието за обхват и съдържание  на доклада за екологична оценка се провеждат 
консултации със: 
- компетентният орган – РИОСВ; 
- съответните специализирани компетентни органи - РЗИ относно съдържанието и 
обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за 
човешкото здраве; 
- други специализирани ведомства и заинтересованата общественост съгласно схемата 
за провеждане на консултации и местното население.  
4. Консултациите се провеждат като на определените по-горе засегнати общественост, 
заинтересовани органи и трети лица се изпратят официални писма, с които: 
• се предоставят схемата за провеждане на консултации и заданието за обхват на 
всички определени като засегнати органи и лица за изразяване на становище; 
• се посочва 30 дневен срок за изразяване на становище; 
се посочи бележки по съдържанието и обхвата на доклада за екологична оценка, 
препоръки за включване разглеждането на определени аспекти, предложения за 
разширение обхвата на оценката. Получените в срок становища се отразяват от екипа по 
екологична оценка, съгласувано с Възложителя, при изготвяне на доклада за екологична 
оценка. 

30 дни 

3 Доклад за оценка на 
съвместимостта 
(ДОСВ) 

  В случай, че компетентния орган е изискал изработване на доклад по оценка на 
съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, 
консултациите по ДЕО, се извършват, след положителна оценка на ДОСВ. 

30 

4 Изготвяне на 
доклада за ЕО 

  Среща за запознаване с основните аспекти при разработката на доклада за ЕО и 
предложения от еспертите по доклада за разработване на инфраструктурната част и на 

60 дни 
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ПУП на плана от екологична гледна точка. Взети предвид от проектантите за 
разработката им. 

5 Провеждане на 
консултации с 
обществеността, 
заинтересувани 
органи и трети лица, 
които има 
вероятност да бъдат 
засегнати от плана 

Изпращане на 
писма до всички 
заитересовани 
страни и 
обществеността, 
които има 
вероятност да 
бъдат засегнати. 
Провеждане на 
срещи от страна на 
възложителя – 
експерти и 
проектанти със 
специализирани 
ведомства и 
институции. 

 Предложения от страна на проектантите за консултации с органите по реда на ЗУТ. Взети 
предвид при провеждане на консултациите  по доклада за ЕО от експертите. 

На този етап се провеждат консултации по доклада за екологична оценка с 
определените по-горе засегнати общественост, заинтересовани органи и трети лица. 
Консултациите се провеждат по следните начини и последователност: 
1. Предоставяне на документацията по екологична оценка (доклад за екологична оценка 
с приложенията към него и нетехническо резюме на доклада за екологична оценка) и 
проекта на плана за обществен достъп за период от 30 дни. Този етап включва:  
1.1. Публикуване на съобщение на интернет страницата на Възложителя, което включва: 

• информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за ЕО; 
информация за одобряващите и прилагащите плана органи; 
• място с публичен достъп и време за запознаване с проекта на програмата, доклада за 
екологична оценка с всички приложения и материалите към него; 
• срок за изразяване на становище (30 дни от публикуване на съобщението); 
• начин на изразяване на становище. 
1.2. Осигуряване на: 
• достъп до документацията на хартиен носител на адреса на Възложителя и в община 
Любимец и село Васково, община Любимец; 
• експерти от екипа, изготвящи плана и/или доклада за ЕО, отговорни да предоставят 
допълнителни разяснения на място; 
• приемането на изразените в срок становища. 

1.3. За провеждането на консултации с определените като засегнати общественост, 
заинтересовани органи и трети лица (по чл. 20, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми) ще се извърши следното: 
• съобщението по т. 1.1. ще бъде изпратено на засегнатите страни; 

1.4. За провеждане на консултации с компетентния орган по околна среда (на 
основание чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО), ще бъдат предоставени официално: 
• съобщението за провеждане на консултации и 
• проекта на плана, доклада за екологична оценка с всички приложения и материалите 
към него. 

1.5. Провеждане на обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ЕО): 
/в случай на получени две отрицателни становища/ 
• За датата, часът и мястото на общественото обсъждане ще бъдат уведомени всички 
заинтересовани страни със съобщението по т. 1.1. по-горе; 
• Срещата ще се проведе след 30-дневния срок за обществен достъп; 
• Срещата се ръководи от Възложителя на плана; 
• На срещата ще присъстват представители на екипа, изработващ плана, и представител 
на екипа, извършващ екологичната оценка на плана; 
• За общественото обсъждане ще се води протокол от лице, посочено от Възложителя на 

40 дни 
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плана; 
Резултатите от консултациите и срещата за обществено обсъждане ще се отразят в 
документацията по екологична оценка от екипа, извършващ екологичната оценка, 
съгласувано с Възложителя на плана. 

6 Отразяване на 
резултатите от 
консултациите в 
доклада за ЕО 

Взети предвид при 
разработката на 
доклада 

Взети предвид и 
съобразени с 
изискванията на 
ЗУТ. 

  

7 Определяне на 
мерките за 
наблюдение и 
контрол при 
прилагане на плана  

Представени мерки 
в доклад а за ЕО 
съобразени с 
екологичното 
законодателство 

Представени 
мерки от 
проектантите по 
реда на ЗУТ 

Среща за обсъждане на предложените мерки от двете страни и за съгласуване на 
отговорностите на проектантите и възложителя. 

20 дни 
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2.4.  Местоположение и територии, необходими за реализиране на плана 
 
2.4.1. Област Хасково 

           Географско положение 
           Област Хасково е разположена в централната източна част на Южния централен 
район за планиране и нейната територия се простира на 5543 кв.км. или 5% от 
територията на Република България. Областта включва 261 населени места, организирани 
в 11 общини – Хасково, Димитровград, Свиленград, Любимец, Харманли, Маджарово, 
Симеоновград, Ивайловград, Тополовград, Минерални бани и Стамболово. Хасковска 
област е разположена в централната част на Южна България. Географското и 
местоположение е изключително благоприятно и ключово. На територията на Хасковска 
област се кръстосват два от изключително важните за България и Европа 
трансконтинентални пътища. Първият е от Западна и Централна Европа през София - 
Пловдив - Свиленград за Истамбул, Близкия Изток, Азия и Северна Африка. Вторият е от 
Северна Европа през Русе – Горна Оряховица - Хасково за Средиземноморието. Това е 
коридор номер 9. Освен изгодното транспортно-географско положение Хасковска област 
се отличава и с изключително благоприятното си природно-географско и икономо- 
географско положение, което е оказало влияние върху икономическото развитие на 
територията. В геополитически план област Хасково се намира на прехода между 
Европейския съюз и южната ни съседка Турция, на прехода между две култури, които от 
векове живеят заедно и намират общи пътища за развитието си. Геополитическото 
положение е оказало влияние и върху целия социално-икономически живот в областта. 
Преплитането на европейската и близкоизточната икономика е дало силно отражение 
върху пазарните механизми и процеси в областта. В бъдеще, след присъединяването на 
България към Европейския съюз, тези процеси ще придобият и европейски характер. 
Уникалната симбиоза между европейския и близкоизточния тип икономика, съдържа в 
себе си огромен икономически потенциал, който ако бъде използван оптимално и 
балансирано, ще преобрази коренно икономическия облик на областта в близките 20 
години. Геополитическото положение оказва благоприятно влияние върху развитието на 
транспортната и съобщителна инфраструктура и в бъдеще ще оказва огромно влияние 
върху темповете на изграждане на трансконтиненталните коридори. Тази тенденция ще 
продължава да се засилва от процесите на европеизация и глобализация на икономиката в 
световен мащаб. Като важен елемент на тези процеси и тенденции е трансграничното 
сътрудничество, което в нашия регион е свързано със засилване на икономическия и 
културен обмен с южните ни съседки – Гърция и Турция. 
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Фиг. 2.4.1 – 1 Област Хасково 
 

 
Природни ресурси  
С географската диференциация на своите елементи: релеф, минерално-суровинни, 

климатични, водни, горски и поземлени ресурси, природната среда е оказала съществено 
влияние върху социално-икономическото развитие на областта и териториалната 
организация на промишленото и селскостопанско производство, върху гъстотата на 
транспортната мрежа, обема и конфигурацията на товаропотоците в отделните части на 
района. Със своята лимитираща функция природо-ресурсният потенциал на Хасковска 
област е предопределил отрасловата специализация на промишленото и селскостопанско 
производство и в социален аспект се е отразил върху териториалното разпределение на 
човешките ресурси и качеството на живота в отделните части на областта. 
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Релефът  

            В областта е твърде разнообразен. Северната и централната част е заета от 
Горнотракийската низина (Старозагорското поле), характерни с обширните приречни 
ниски земи и високи подпочвени води, които благоприятстват интензивното използване 
на селскостопанските площи. Равнинният характер на релефа и плодородните почви 
влияят положително за развитието на всички отрасли и подотрасли на селското 
стопанство, изграждането на напоителни системи и транспортни артерии. На юг обширна 
територия от областта е заета от ниските разклонения на Източните Родопи и западните 
склонове на Сакар планина. Големи пространства от тези планински области са покрити с 
бедни скелетни почви и са обезлесени. Изградени от неустойчиви седиментни и 
вулканични скали, те се характеризират с интензивно протичащи ерозионни процеси. 
Орографските условия, съчетани с характерните за тях почви, предопределят твърде 
бедния видов състав на селскостопанските култури – главно тютюн и много малко други 
растителни видове. Специфичният характер на релефа в отделните части на района и 
неговото съчетание с другите компоненти на природната среда (климат, води, почви) 
оказват силно влияние върху мащабите на развитието и насоките за формирането на 
отрасловата и териториална структура на стопанството, неговата производствена 
специализация и комплексното му развитие. В низинните части на областта са 
концентрирани 83%, а в планинските 17% от икономическия му потенциал. 
 

Полезните изкопаеми  
Те са представени от горивно-енергийни ресурси, руди на цветните метали и 

нерудни изкопаеми. В Хасковска област се намира Маришкия басейн, в който геоложките 
запаси от лигнитни въглища представляват 18,3% от тези на страната. Лигнитните 
каменни въглища, разположени между Димитровград и Меричлери са с по-дълбоко 
залягане и могат да се добиват само подземно и то при доста трудни условия, което 
значително оскъпява тяхната себестойност. Oт рудните изкопаеми най-голямо значение 
имат полиметалните руди, от които сега се извлича основно олово, цинк, сребро и някои 
други редки метали. Находищата на тези руди обаче са със сравнително ниско метално 
съдържание, което прави техния добив неефективен и той може да съществува при 
наличие на сериозни държавни дотации. В областта има разкрито находище на олово- 
цинкови полиметални руди в района на Маджарово и Тополовград. Настъпилите промени 
в икономиката на страната доведоха до стагнация на рудодобива в региона. Бе намалено 
производството на цветни метали и някои от рудниците бяха закрити. Находища на 
полиметални руди с добро процентно съдържание 
на редки метали - злато и сребро има разкрити край с. Спахиево (община Минерални 
бани). С по-голямо значение в икономически аспект са източниците на нерудни 
изкопаеми. Областта разполага с доказани запаси на нерудни полезни изкопаеми: варовик, 
азбест, мрамор и глини. Най-голямо значение и запаси имат мраморите и варовиците. 
Мраморите в Източните Родопи и Сакар по своите качества превъзхождат дори и 
прочутите италиански Карарски мрамори. С най-добри качества се тези, разположени на 
дълбочина 50-100 метра. 
           Находища на висококачествен мрамор с големи запаси има на територията на 
общините Тополовград и Ивайловград. Разработването на тези находища и намирането на 
пазари за красивите, близки по свойства до италианските мрамори, ще окаже влияние 
върху икономическото развитие на двете общини. По поречието на р. Марица има 
разкрити находища от глини, от които се произвеждат тухли с много добри качества в 
Харманли и Нова Надежда. 
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 Климатичните условия  
 С многоцелевото си предназначение са много важна предпоставка за 

осъществяване на многообразна икономика в региона. Със специфичната териториална 
проява на своите основни елементи – температури и валежи, климатът оказва най-
съществено въздействие при отглеждането и териториалното разпределение на 
селскостопанските култури и животните. В сравнение със съседните области тук по-силно 
се проявява средиземноморското климатично влияние. То се изразява предимно с по- 
високите средни годишни температури и по-чувствителното преместване на главните 
валежни минимуми и максимуми. Абсолютната стойност на максималните температури 
се оценяват като една от най-благоприятните за страната. Средната годишна температура 
на въздуха на равнинните и низини участъци варира от 12,2 до 12,8 градуса целзий, а за 
Източните Родопи и Сакар планина от 12,6 до 13,5 градуса. Топлинният потенциал на 
района с неговата териториална диференциация дава отражение върху видовата структура 
на отглежданите култури, между които има и силно топлолюбиви – памук, тютюн, грозде 
и др. Главният валежен максимум е различен за отделните части: по поречието на река 
Марица той е октомврийско-ноемврийски. Тогава падат 11- 12% от валежите, а в 
Източните Родопи е декемврийски – 11-13% от валежите. Главният валежен минимум е 
през летните месеци - от юни до август, което е показателен факт, че през вегитационния 
период се наблюдават значителни, продължителни засушавания. Сезонното и 
териториално разпределение на валежите, съпоставено с изискванията на отделните 
селскостопански култури индикира необходимостта от повсеместно изкуствено напояване 
в равнинните и низини части на областта. Климатичният потенциал като цяло 
благоприятства за развитието на различните стопански отрасли – строителство, транспорт 
и др. В съчетание с другите природни условия и ресурси – релеф, почви, води, флора и 
фауна, климатът оказва съществено влияние върху селскостопанската специализация и 
профилираност на отделните части на Хасковска област. Горно-тракийската низина е 
специализирана в отглеждането главно на зеленчуци (домати, пипер), плодове (ябълки, 
круши, грозде), технически култури (памук, слънчоглед, захарно цвекло, тютюн), а 
Източните Родопи и Сакар планина в отглеждането предимно на тютюн. Съществуват и 
изключително благоприятни почвено- климатични условия за създаването на лозови 
масиви, като потенциал за развитие на лозарството и винопроизводството в региона в 
бъдеще. 
 

Водните ресурси  
В Хасковска област се формират главно за сметка на оттока на река Марица и 

нейните притоци – Харманлийска, Върбица и Бяла река. Този воден оток представлява 
5,8% от речния отток на страната без река Дунав (за средносуха година). Сезонната 
неравномерност в речния отток налага необходимостта от изграждане на съответната 
водно-стопанска инфраструктура за регулирането му и рационалното му използване за 
напояване и промишлено водоснабдяване. За съжаление изградената напоителна система, 
строена за нуждите на едрото кооперативно селскостопанско производство днес се оказва 
неефективна, нерентабилна и не може да се използва поради високата себестойност на 
подаваната за напояване вода. В тази насока е необходимо да бъде изградена модерна 
напоителна система в районите на зеленчукопроизводство, която да съответства на 
изискванията и да е адекватна с нуждите на дребното частно селскостопанско 
производство. Това би довело и до намаляване себестойността на водата, предназначена 
за изкуствено напояване. Друг източник за формиране на водно-ресурсния потенциал са 
подземните грунтови води, които представляват 7,3% от общия им количествен обем за 
страната. Те са акумулирани главно в речните тераси на Марица и притоците и. Използват 
се за питейно и битово водоснабдяване.     За формирането на приходната част на баланса 
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на водните ресурси, определено значение имат и възвратните води – 6,8% от всички водни 
ресурси на областта. Наличието на значителни запаси от водни ресурси е допринесло за 
отглеждането на богата гама от водолюбиви селскостопански култури (зеленчуци, 
царевица и др.). Те са изиграли активна роля в процеса на формиране на отрасловата и 
териториална структура на района и специфичния производствен облик на съставните му 
части. На територията на областта съществуват няколко минерални извора – при с. 
Минерални бани, с. Долно Ботево общ. Стамболово, гр. Меричлери, с. Троян общ. 
Симеоновград и др. Водите на тези находища са с изключителни качества и състав. В 
Минерални бани има изградена санаториално-курортна база, която през последните 
години се използва в ниска степен. Минералната вода в този извор е близка по състав и 
лечебни свойства до водата в известния чешки балнеолечебен курорт – Карлови Вари. За 
съжаление повечето от тези находища не са достатъчно разработени и не се експлоатират. 

 
2.4.2. Община Любимец 

 
           Община Любимец е административно-териториална единица съгласно Закона за 
административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ), част от 
област Хасково, и статистическа териториална единица от ниво LAU 2 (община) по 
Номенклатурата за статистически териториални единици (NUTS) на ЕС. 
Административен център на общината е град Любимец. Съгласно Закона за регионалното 
развитие (ЗРР) област Хасково, респективно община Любимец, се включва към Южен 
Централен район, в който попадат пет области - Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и 
Кърджали.  
          В северната си част, граничи със Северен централен район, където главното било на 
Стара планина е естествена природна северна граница на района. На юг граничи с Турция 
и Гърция, което представлява силно стратегическо предимство на общината, на изток с 
Югоизточния район за планиране, а на запад – с Югозападния район за планиране.  
         В съседство на община Любимец на изток са община Свиленград и Република 
Гърция, на юг - община Ивайловград, а на запад - с общините Маджарово и Харманли.  
        Община Любимец има стратегическо географско положение не само за страната, но и 
за ЕС, тъй като е гранична територия, включително за ЕС. Разстоянието до гръцката 
граница е 9 км., а до турската граница - 12 км. Спрямо общата площ на ЮЦР (22,365 кв. 
км) общината заема 344,27 кв. км, или 1,54% от територията. По своята територия, 
община Любимец се нарежда на шесто място в областта. 
        По брой на населението към 31.12.2019 г. общината наброява 9085 души (НСИ). В 
административно отношение община Любимец се състои от 10 населени места – 1 град 
(административния център – град Любимец) и 9 села - Белица, Васково, Вълче поле, 
Георги Добрево, Дъбовец, Йерусалимово, Лозен, Малко Градище, Оряхово и едно 
ваканционно селище, което няма статус на населено място (град или село) - Арда.  

Мнозинството (6859 души) от жителите на общината живеят в градския център – 
град Любимец, а останалите 2226 души в 9-те села. Съгласно заповед № РД-02-14-2021/14 
август 2012 г. (обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г.) на МРРБ за категоризацията на населените 
места, Любимец HKV17 е определен за 4-та категория община.4 
           Общината е разположена в югоизточната част на област Хасково. С площта си от 
344,27 km2 заема 7-о място сред 11-те общини на областта, което съставлява 6,22% от 
територията на областта.  
 
 

 
4 План за интегрирано развитие на община Любимец 2021-2027 г. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82)
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      Фиг. 2.4.2 - 1 Община Любимец 
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2.4.3. Село Васково 

            Село Васково е най-отдалеченото село в източна посока от общинския център. 
Първите исторически данни за селото сочат, че той е възникнало през периода 1923-1925 
г., когато родените в Беломорска Тракия българи напускат родните си места и се заселват 
на гола поляна. Тогава селището се е наричало Ишебигли, а малко по - късно е 
преименувано и до 1935 г. носи името Зафирово - на местността "Зафирова могила". 
           Днешното си име Васково е получило в памет на тракийския войвода Петър 
Васков, който дълги години се е борил за национално обединение на българските земи. 
След преустановяване на революционна си дейност, той се е установил да живее в този 
край и е работил като учител в Свиленград.  
           Въпреки че селото е сравнително младо, землището му крие богати исторически 
следи от миналото. Архиелогически и исторически данни сочат, че тук са открити следи 
от времето на траките. В Древността, в съседство със селото, се е намирал византийския 
град Агатоники. В района на землището историците доказват, че е минавала границата на 
държавата на хан Крум (Сюлейманкьойски надпис на хан Омуртаг).5 
 

 

 
 

               Фиг. 2.4.3.-1 Село Васково 
 
 

2.5. Характеристика на плана 

„Подробен устройствен план – План за застрояване“ за „фотоволтаична централа“ 
ще се реализира в  поземлени имоти №№10286.82.9, 10286.82.448, 10286.84.6, 10286.84.8, 
10286.84.488, 10286.84.489, 10286.85.379, 10286.86.10, 10286.86.490, 10286.86.491, 
10286.89.456, 10286.89.457, 10286.104.605, 10286.108.461, 10286.110.463, 10286.110.464, 
10286.111.478, 10286.123.378, обща площ 798,528 дка, землище на село Васково, община 
Любимец, област Хасково, възложител: „Пи Ви Кънект“ЕООД. 

Съгласно издадените скици /Приложение № 4/ предназначението на имотите са 
земеделски земи и начи на трайно ползване – овощни градини и лозе.  

 
5 План за интегрирано развитие на община Любимец 2021-2027 г. 
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Имотите са собственост на възложителя. Нотариални актове са приложени в 
Приложение № 5.  

Имотите не попадат в защитените територии по смисъла на Закона за защитените 
територии /ЗЗТ ДВ,бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г./ . 

  Територията на ПУП попада в защитена зона от НАТУРА 2000 - ЗЗ ”Сакар”, с код  
BG 0000212, определена, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното 
разнообразие за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна,  
утвърдена с ПМС № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр.85/2007) и обявена със Заповед №РД-
313/31.03.2021 г.     на министъра на околната среда и водите.  

   При извършената проверка от компетентния орган по околна среда за допустимост 
по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 37, ал. 2 от наредбата за ОС е установено, че ПУП-
ПЗ за имотите предмет на плана е допустим спрямо режима на ЗЗ ”Сакар”, с код  BG 
0000212 при спазване на забраните определени със заповедта за обявяването й. 

Съгласно удостоверение на „Напоителни системи” ЕАД клон Хасково имотите 
предмет на плана са неполивни /Приложение № 6/. 

До обекта има лесен достъп по действащ общински път, който свързва селата 
Васково и Оряхово. 

Спазени са изискванията на чл. 135 от  Наредба № 14/2005 г. за технически 
правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и 
съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа 
енергия. 

Всички имоти в обхвата на плана са представени в Таблица 2.5 – 1. 
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Таблица 2.5 – 1. Имоти предмет на плана 
Номер 
по ред 

имот Стар номер Площ по 
КАИС 

Населено 
място 

НТП Вид територия местност категория възложител 

1.  10286.82.9 082009 
 

11,001 с. 
Васково 
община 
Любимец 

Лозе Земеделска Санър кая 7 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 

2.  10286.82.448 082001, 
082006, 
082007, 
082013, 
10286.82.1, 
10286.82.6, 
10286.82.7, 
10286.82.13 
 

39,845 с. 
Васково 
община 
Любимец 

Лозе Земеделска Санър кая 7 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 

3.  10286.84.6 084006 
 

2,539 с. 
Васково 
община 
Любимец 

Овощна 
градина 

Земеделска Санър кая 10 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 

4.  10286.84.8 084006 
 

19,998 с. 
Васково 
община 
Любимец 

Овощна 
градина 

Земеделска Санър кая 10 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 

5.  10286.84.488 084001, 
084002, 
084003, 
084004, 
10286.84.1, 
10286.84.2, 
10286.84.3, 
10286.84.4 

29,987 с. 
Васково 
община 
Любимец 

Овощна 
градина 

Земеделска Санър кая 10 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 

6.  10286.84.489 084009, 
087010, 
10286.84.9, 
10286.84.10 

16,458 с. 
Васково 
община 
Любимец 

Овощна 
градина 

Земеделска Санър кая 10 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 

7.  10286.85.379 085001, 
085002, 
085004, 

79,898 с. 
Васково 
община 

Лозе Земеделска Габрова язва 7 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 
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085006, 
085008, 
10286.85.1, 
10286.85.2, 
10286.85.4, 
10286.85.6, 
10286.85.8 

Любимец 

8.  10286.86.10 086010 4,999 с. 
Васково 
община 
Любимец 

Лозе Земеделска Габрова язва 10 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 

9.  10286.86.490 086001, 
086002, 
086003, 
086004, 
086005, 
094001, 
094002, 
094003, 
094004, 
094005 

70,428 с. 
Васково 
община 
Любимец 

Лозе Земеделска Габрова язва/ 
Санър кая 

10 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 

10.  10286.86.491 000451, 
086006, 
086007, 
086008 

72,593 с. 
Васково 
община 
Любимец 

Лозе Земеделска Габрова язва 
 

10 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 

11.  10286.89.456 000451, 
085012, 
10286.89.12, 
10286.89.452 

18,777 с. 
Васково 
община 
Любимец 

Лозе Земеделска Габрова язва 
 

7 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 
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12.  10286.89.457 000451, 
089001, 
089002, 
089003, 
089004, 
089005, 
10286.89.1, 
10286.89.2, 
10286.89.3, 
10286.89.4, 
10286.89.5, 
10286.89.454 

56,767 с. 
Васково 
община 
Любимец 

Лозе Земеделска Габрова язва 
 

7 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 

13.  10286.104.605 000451, 
104003 

26,663 с. 
Васково 
община 
Любимец 

Лозе Земеделска Габрова язва/ 
Санър кая 

10 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 

14.  10286.108.461 стар номер 
000460, 
108001, 
108002, 
108003, 
108004, 
108005, 
108006, 
108007, 
108008, 
108009, 
10286.108.1, 
10286.108.2, 
10286.108.3, 
10286.108.4, 
10286.108.5, 
10286.108.6, 
10286.108.7, 
10286.108.8, 
10286.108.9, 
10286.108.46 

79,483 с. 
Васково 
община 
Любимец 

Лозе Земеделска Момковски път 7 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 



“Подробен устройствен план – План за застрояване“ на  поземлени имоти №№10286.82.9, 10286.82.448, 10286.84.6, 10286.84.8, 10286.84.488, 10286.84.489, 10286.85.379, 10286.86.10, 10286.86.490, 
10286.86.491, 10286.89.456, 10286.89.457, 10286.104.605, 10286.108.461, 10286.110.463, 10286.110.464, 10286.111.478, 10286.123.378, обща площ 798,528 дка, землище на село Васково, община Любимец, 

област Хасково 
 
 

Версия 1-2021 год. 

15.  10286.110.463 000461 4,200 с. 
Васково 
община 
Любимец 

Лозе Земеделска Коджа орман 10 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 

16.  10286.110.464 000461, 
110001, 
110002, 
110003, 
110004, 
110005 

165,161 с. 
Васково 
община 
Любимец 

Лозе Земеделска Коджа орман 10 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 

17.  10286.111.478 111001, 
111002, 
111003, 
111004, 
111005, 
111006, 
111007, 
111009, 
111010 

56,814 с. 
Васково 
община 
Любимец 

Лозе Земеделска Коджа орман 10 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 

18.  10286.123.378 123001, 
123002, 
123003, 
123005, 
123006, 
10286.123.1, 
10286.123.2, 
10286.123.3, 
10286.123.5, 
10286.123.6 

42,917 с. 
Васково 
община 
Любимец 

Лозе Земеделска Габрова язма  7 „Пи Ви 
Кънект“ЕООД 

   798,528       
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2.5.1. Описание на съоръжението 
 
Мощност  на проекта:  
Възложителят е проовеждал консултации за предварителни проучвания за 

възможностите за присъединяване на обект на производител към електропреносната 
мрежа ЕСО. 

Съгласно изискванията на Наредба  № 6 от 9 юни 2004 г. за Присъединяване на 
производители и потребители на електрическа енергия към преносната и 
разпределителните електрически мрежи /изм. ДВ. бр.25 от 5 Март 2008г./ и по конкретно 
чл. 2 , ал. 2 от горецитираната  наредба Искането за присъединяване на обект за 
производство или потребление на електрическа енергия се подава към съответния 
мрежови оператор, на чиято лицензионна територия ще бъде обектът. Предварителният 
договор за присъединяване се сключва преди изготвянето на инвестиционния проект за 
изграждане или преустройство на присъединявания обект и  във връзка с чл. 5, ал. 1 и 2 от 
същата наредба окончателните мощности ще бъдат разрешени от ЕСО на етап виза за 
проектиране и влязъл в сила подробен устройствен план. 

     Електроцентралата ще преобразува слънчевата радиация в електрическа енергия 
чрез фотоволтаични модули. 

    За постигане на обща инсталирана мощност 70 002kWp, ще бъдат монтирани 116 
670 бр. фотоволтаични модули генериращи постоянно напрежение. Всеки от модулите ще 
е с мощност 600 Wр. За повишаване на общата ефективност на електроцентралата, 
фотоволтаичните модули ще са свързани последователно в стрингове. Общо 3 889 стринга  
с по 30 модула всеки. Полученото постоянно напрежение от фотоволтаичните модули 
1061 V при температура на клетките от 20°C (1372 V при -10°C) се преобразува в 
променливо напрежение на 20kV от 15 броя централни инверторни станции (инвертор, 
трансформатор и КРУ) с мощност 5000  kVA (Siemens, Sinacon PV), всяка.  

    Инверторните станции ще се присъединят в ново изградена подстанция с 
напрежение от 20/110kV. Подстанцията ще е позиционирана в имот с идентификатор 
10286.110.463.  с. Васково,  община Любимец.  

    Централата ще бъде разделена на два етапа (Етап I и Етап II). 
- Етап I ще е с инсталирана мощност от 50 MWp, като срока за изграждането и 

ще е до 05.2024 г. 
- Етап II ще е с инсталирана мощност от 20 MWp, срока за изграждането и ще е 

до 05.2026 г. 
 

  Модули: 

              При така описания обект и с оглед постигане на оптимална производителност, 
фотоволтаичната инсталация ще се състои от 116 670 броя фотоволтаични модула, всеки с 
мощност 600Wр. Разположението на ФЕЦ е представено в Приложение 9. 
              Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани върху носещи стоманени 
конструкции, разпределени в паралелни редове. Конструкцията ще се състои от типови 
маси с наклон 20° градуса. Ще има два типа маси. Единия тип маси е 3 редова маса с по 
30 модула на ред, другия тип маса е 3 редова с 10 модула в ред. Модулите са разположени 
портретно. 
             За преобразуване на произведената от фотоволтаиците електрическа енергия в 
такава с подходящи параметри, ще бъде използван 15 броя инверторни станции . 
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            Инверторните станции са съставени от: инверторен блок, който преобразува 
напрежението от модулите от 1061 V dc, (напрежение на постоянен ток) в 0,6 kV ac, 
(напрежение на променлив ток) трансформатор, който преобразува напрежението от 
инверторния блок 0,6kVac в 20kVac; комплексна разпределителна уредба 20kV. 
            В 14 бр. инверторни станции има 56 бр инверторни блока (инвертори), което е по 4 
инвертора на станция, всеки от който е с мощност от 4360 kW. 
            В 1 бр. инверторна станция има 3 бр. инвертора, всеки с мощност от 3270 kW. 
Инверторните станции ще се обединят в новоизградена подстанция, която ще бъде 
снабдена с два силови трансформатора и мощност от 50 MVA и 20 MVA, като 
напрежението ще се повдигне от 20 kV на 110kV. Подстанцията ще е в имот 
10286.110.463. 
             Подстанцията ще бъде свързана към точката на присъединяване, определена от 
ЕСО, чрез въздушна линия 110kV. 
 
             Монтаж на фотоволтаичните модули: 

      Електрическите изводи на фотоволтаичните панели са на гърба на модулите и са 
изолирани. От изолираната клемна кутия на гърба на модула излизат изолирани соларни 
кабели, завършващи със специални накрайници. Накрайниците са със степен на защита 
IР67. Свързването на отделните модули последователно в стрингове се извършва без 
допълнителен кабел. Кабелите, с които е оборудван всеки панел, са с необходимата 
дължина и вид на конекторите /мъжки-женски/, позволяващи последователното им 
свързване. Допълнителен соларен кабел е необходим за удължаване двата края на 
получения стринг до свързването му към разпределителните табла. Тези едножилни 
гъвкави соларни кабели с каучукова изолация притежават: 
- гъвкаво медно жило - клас 5; 
- изолация на жилата от ПВХ пластификат; 
- външна обвивка от ПВХ пластификат; 
- условия на експлоатация - от -40°С до +90°С; 
- устойчивост на UV лъчи; 
 
           Електротехническа безопасност: 
     С цел електротехническа безопасност всяка отделна конструкция носеща 
фотоволтаичните модули ще се заземява в общ заземителен контур според всички 
нормативи и изисквания за електротехническа безопасност и мълниезащита. При монтажа 
на носещите конструкции е задължително да се спазват изискванията за техническа 
безопасност, изрично упоменати в техническата документация. 
 
          Част прав ток: 

   Всеки фотоволтаичен модул генерира постоянно напрежение от 34.4 V. 
Инверторния блок, стартира при минимално входно напрежение от фотоволтаичните 
модули 875 V, а максималното му входно напрежение е 1550 V. За постигане на 
оптимално напрежение на инверторния блок, група от модули се свързват 
последователно. В случая ще бъдат свързани последователно 30 бр. фотоволтаични 
модули, които ще образуват един стринг с напрежение от 1032 V. Общо за проекта ще 
има 3889 стринга с по 30 бр. последователно свързани модула. Общия брой модули ще е 
116 670. 

    Стринговите ще се обединят в събирателни стрингови кутии.  
    Събирателните стрингови кутии ще са 3 типа: 

- Кутия с 66 бр. паралелно свързани стринга. Общо 56 броя. 
- Кутия с 64 бр. паралелно свързани стринга. Общо 2 броя. 
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- Кутия с 65 бр. паралелно свързани стринга. Общо 1 брой. 
             Събирателните стрингови кутии ще се свържат към инверторните станции, както 
следва: 

- 56 броя кутии (с 66 бр. паралелно свързани стринга) – ще се свържат към 14 
инверторни станции, с по 4 броя инвертора всяка 

- 3 броя кутии (с 64 бр.  и 65 бр. паралелно свързани стринга) – ще се свържат към 1 
инверторна станция, с 3 броя инвертора. 

             Разпределението на стринговете е съобразено с маскималния входен ток за 
инверторните блокове. Всеки вход на инверторния блок е с максимален входен ток от 
1200А. 
             В два от имотите 10286.82.9 и 10286.82.448 няма да бъдат разположени 
фотоволтаици те са с обща площ 50,846 дка. 
 

 
              Таб. 2.5.1 - 1Технически параметри на фотоволтаичната централа 

Месторазположение: с. Васково  
Климатични данни: с. Васково  
PV изходна мощност: 70 002  kWp 
Заета площ от соларните модули: 746,723  декара 
 Облъчване на PV инсталация:   115 078    МWh 
Произведена енергия от PV инсталация (AC):  102 503  МWh 
Енергия подавана на електрическата мрежа: 101 153  МWh 
Производителност:  84,79  % 
Ефективност на инверторната станция:  98.8   % 
Специфичен годишен добив:  1 445  

kWh/kWp 
 

- Максимална DC мощност – 70 002 kWp 
- Максимална АС мощност – 64 310 kWac 
- Номинално изходящо напрежение от инверторната станция – 20kV AC 
- Номинално изходящо напрежение от подстанцията – 110kV AC 
- Брой на фазите – 3 бр. 
- Честота – 50Hz 
- Контрол на параметрите на мрежата – непрекъснат 

            Автоматично изключване при: 
- Отпадане на мрежовото напрежение 
- При повишаване на напрежението над 1,15Uн с време 0,5s; 
- При понижаване на напрежението под 0,85Uн с време 1,5s; 
- При повишаване на честотата над 50,5Hz с време 0,5s; 
- При понижаване на честотата под 47,5Hz с време 1,5s; 
- Претоварване; 
- Късо съединение. 
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       Принцип на действие на фотоволтаичната инсталация, граничните режими и 
функционирането на системата 
 

   Фотоволтаичните модули преобразуват слънчевата радиация, чрез моно кристални 
силициеви клетки в постоянно напрежение. Полученото напрежение се трансформира в 
променливо, чрез инвертори. Модулите се свързват последователно в стрингове за да се 
получи необходимото напрежение за инвертора. Стринговете могат да се свържат 
успоредно и да се обединят в събирателни стрингови кутии, ако това е необходимо. 

     Напрежението от инвертора се повишава, чрез трансформатори на 20kV. 
            За постигане на желаната мощност от 70 002kWp ще бъдат монтирани 116 670 броя 
фотоволтаични модули, всеки с пикова мощност от 600Wp.  

      Модулите ще се монтират на нoсеща стоманена (поцинкована) наземна 
конструкция (маса).  

     За тази фотоволтаична централа, ще бъдат монтирани 2 типа маси. 
- Маса съставена от 3 реда фотоволтаични модули, монтирани портретно и 30 бр. 

модули в ред. Общ бр. маси 1162. 
- Маса съставена от 3 реда фотоволтаични модула, монтирани портретно и 10 бр. 

модули в ред. Общ бр. маси 403. 
      Модулите се захващат с клеми (щипки) за профил монтиран към масата. 

            За постигане на оптимално напрежение спрямо техническите параметри на 
инверторни станции (SINACON PV Series), 30 модула се свързват последователно и 
образуват 1 стринг. За обекта ще има общо 3889 бр. стринга. 
            Инвертотните станции са комплекси устройства, включващи в себе си 
инвертори(0,6kV), трансформатори (0,6kV/20kV), разпределителна уредба 20kV. 
           Инверторите са с по един вход от постоянно токова страна. За тази цел стринговете 
ще се обединят по групи в събирателни стрингови кутии. 
           На обекта ще бъдат монтирани общо 15 бр. инверторни станции. 14 от тях ще имат 
по 4 инвертора, а 1 ще е с 3бр. инвертори. Инверторните станции ще се присъединят на 
ниво 20kV, в ново изградена подстанция. Подстанцията ще има 2 силови трансформатора 
20/110kV, 50MW и 20MW. 

 
          Кабели 
          DC окабеляване 

   Свързването на отделните модули един към друг в стринг се осъществява 
посредством готови връзки на модулите (фабрично модулите са оборудвани с кабели и 
конектори). Удължаването на крайните кабели на така получените отделни стрингове се 
осъществява посредством специален DC кабел с UV защита и двойна изолация. 

  Отделните стрингове се свързват чрез соларен кабел 2х1x6мм2 към инвертора.  
  Соларните кабели се полагат по носещата конструкция на панелите, като се укрепват 

механично. Тъй като фотоволтаичната инсталация е на открито (под непосредствено 
атмосферно въздействие) укрепването на кабелите трябва да осигурява достатъчна 
механична якост. Кабелите, кабелните канали и пътища, както и всички крепежни 
елементи за кабелите да са устойчиви на атмосферни влияния (прах, вятър, висока 
влажност, дъжд, сняг, слънчева радиация). 

   Към краищата на кабела да се остави резерв от същия с дължина до 1 м от страната 
на инвертора, като се постави във вид на ухо. От страната на фотоволтаичните модули - 
резерв от 0,5 м. Вътрешният радиус при извиване на кабела да не бъде по-малък от 15 
пъти външния му диаметър. Задължително да се спазва правилото „Не се допускат 
радиуси на огъване на кабелите по-малки от минимално допустимия радиус за съответния 
кабел". Да се следи внимателно за допирните точки между кабелите и всякакви предмети 
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и конструкции. Не се допуска прекия допир до конструкции, които могат да наранят 
изолацията на кабелите. 
 
                АС окабеляване 

         Електрическите връзки между инверторите – трансформатора- 
разпределителната уредба СрН, ще бъдат направени от производителя на инверторните 
станции – Сименс.        
 
               Обединителен контур, заземителна инсталация 

        За да е защитена фотоволтаичната система от пренапрежения е необходимо 
качествено и стриктно спазване на описанията за изграждане на обединителния контур и 
заземителната инсталация. 

        Всички метални части се свързват в един контур, чрез заземителна шина 40 мм/4 
мм, като връзките трябва да са изключително електрически надеждни. На практика се 
формират няколко контура, които по звездообразна схема се свързват в една обща шина. 
Към тази шина се свързват и корпусите на инверторите. Към същата шина се свързва 
контурът от външните метални съоръжения - модули (металните им части) и металните 
крепежни конструкции. 

         Така описаната звездообразна схема на обединителния контур, който се занулява 
и заземява, осигурява еквипотенциалност и надеждна концепция за защита от 
пренапрежения. Към заземителния контур се присъединяват всички метални 
нетоководещи части на фотоволтаичните модули, инверторите и таблата за разпределение 
и управление. След изпълнение на заземителната инсталация да се измери 
съпротивлението й и да се състави протокол. 

 
               Система за мониторинг 

        Към фотоволтаичната централа ще бъде реализирана информационна 
магистрала, чрез която може да се извършва диагностика, управление, събиране и 
архивиране на данните от фотоволтаичната централа ( произведена, консумирана и 
ограничена електроенергия и други технически параметри). 

        Инверторите станции ще са снабдени с комуникационен блок, чрез който се 
предават данни за тяхната работа по комуникационна линия, към контролер, който следи 
подаваната електроенергия от соларната инсталация и параметрите на електроенергията 
подавана към разпределителната мрежа. 

        Данните  ще се подават към контролера в табло „Мониторинг“ и чрез 
комуникационна връзка ще се подават към ЕСО в реално време. 

       Информацията от контролерите в табло „Мониторинг“ може да бъде предадена 
по един от следните начини (в зависимост от изискванията на възложителя): 
- USB порт за връзка с компютър; 
- LAN интерфейс тип Ethernet към локална компютърна мрежа; 
- Използване на отдалечен достъп до централата през Интернет. 

Данните за параметрите на мрежата ще се получават по комуникационна линия, в 
реално време по протокол IEC60870-5-104 към съответното ЕРП. 
 

       Фотоволтаичната централа е организирана на наличната земя. Осигурени са 
вътрешни пътища и площадки за поддръжка и обслужване на централата. Пътищата и 
площадките ще бъдат изградени от допълнително уплътнен съществуващ земен почвен 
слой, както и нов слой, състоящ се от 350 mm добре уплътнен зърнест материал: трошен 
камък и пясък. 
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           Достъпът до обекта ще бъде осъществен през съществуващи пътища в 
местностите, в които са разположени имотите. 

          Оградата по периметъра на централата ще е изработена от метална мрежа и 
стоманени стълбове. 

 
2.6. Изисквания към обхвата и съдържанието на Екологичната оценка 

 
 Съгласно изискванията на чл. 86 от Закона за опазване на околната среда, Докладът 
за екологичната оценка /ДЕО/ включва информация, съответстваща на степента на 
подробност на плана и използваните методи за оценка. 

Задължително, ЕО трябва да съдържа информация, анализи и коментар по 
отношение на: 
1. описанието на съдържанието на основните цели на плана или програмата и 
връзката с други съотносими планове и програми; 
2. съответни аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално 
развитие без прилагането на плана или програмата; 
3. характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат 
значително засегнати; 
4. съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи 
отношение към плана или програмата, включително отнасящите се до райони с 
особено екологично значение, като защитените зони по Закона за биологичното 
разнообразие; 
5. целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, 
имащи отношение към плана и програмата, и начинът, по който тези цели и всички 
екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето на плана 
или програмата; 
6. вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително 
биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, 
въздух, климатични фактори, материални активи, културно-историческо 
наследство, включително архитектурно и археологическо наследство, ландшафт и 
връзките между тях; тези въздействия трябва да включват вторични, кумулативни, 
едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, 
положителни и отрицателни последици; 
7. мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-
пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на 
плана или програмата върху околната среда; 
8. описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите на 
извършване на екологична оценка, включително трудностите при събиране на 
необходимата за това информация, като технически недостатъци и липса на ноу-
хау; 
9. описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на 
прилагането на плана или програмата; 
10. нетехническо резюме на екологичната оценка. 
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3.1. Атмосфера. Атмосферен въздух. Качество на въздуха.6 
 

     Имотите предмет на плана, на който ще се  реализира фотоволтаичната централа се 
намират в землището на с. Васково, община Любимец, област Хасково. Районът на плана 
попада в Източнородопско-Странджанска област, Сакарска подобласт. Областта включва 
ниската част на Родопите, Хасковската хълмиста земя, Сакар, Дервентските възвишения, 
както и част от долините на р. Тунджа и р. Марица. Разглежданият терен е разположен в 
северната част, в землището на с. Доброселец, община Тополовград. Преобладава 
хълмистият и нископланински релеф със средна надморска височина от 150 до 300 м.  

     Съгласно климатичното райониране на България, теренът попада в Климатичния 
район на Източно родопските речни долини на Южнобългарската климатична подобласт 
от Континентално-средиземноморската климатична област.  

      Климатът е преходно-континентален със средиземноморско влияние, което 
обуславя сравнително меките зими и ранната пролет. Общината попада в северо-
тунджанската и сакаро-дервенската средноморска област. Пролетта е ранна и започва от 
първата половина на месец март; есента е по-топла от пролетта, а лятото е сухо и горещо, 
като най-безводен месец е август. Зимата е с обилни снеговалежи и навявания като 
снежната покривка по северните склонове се задържа продължително. 

       Климатичните и метеорологичните характеристики на района са първостепенен 
фактор от гледна точка на възможността в него да се произвежда електрическа енергия от 
възобновяеми източници на енергия. Те имат и съществено значение за състоянието на 
отделните компоненти на околната среда, както и за условията на разпространяване и 
устойчивостта на различните замърсители на средата.  

       Климатичните особености на района влияят и върху температурния режим. 
Средногодишната температура на района е 13.25 °С и е с повече от 1 °С по-висока от 
средната за страната. Средногодишната максимална температура е 19.4 °С и е значително 
по висока от средната за страната. Максималната годишна температура достига 41.4 °С, а 
минималната достига до минус 24.6 °С.Зимата в района (особено в низините на реките) е 
мека със средни януарски температури между 1.0 до -1.5°С. Зимни застудявания с 
температури под -10 / -12°С са рядкост. Зимните суми на валежите са едни от най-
големите в страната – 170 - 180 мм, особено по високите части на района, където по 
орографски причини те значително се увеличават. Пролетта е топла и настъпва твърде 
рано. Средната температура на въздуха се задържа устойчиво над 5°С в края на март, а 
през април – над 8 °С. Пролетните валежи са все още значителни – средно между 140 и 
190 мм. Лятото в Източно родопските речни долини е доста горещо и сухо, като средната 
температура през юли достига 22.0 – 24.5°С, а максималните температури в по-високите 
части обикновенно са между 34.0 – 36.0°С. Летните валежи са едни от най-малките – 
средно 120 - 160 мм. Есента е топла, като средната температура за октомври е с около 1.5 
– 2.0°С по висока от априлската. Забелязва се увеличаване на есенните валежите, особено 
през втората половина на сезона, като през ноември, валежните суми стават максимални, 
което е свързано със зачестяването на средиземноморските циклони. Годишната сума на 
валежите е около 690 - 700 мм.  
 

 
6 Източник НИМХ 

III. СЪОТВЕТНИТЕ АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
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Климатична характеристика по метеорологични данни  
 
Слънчево греене  
Районът се характеризира е с една от най-високите за България (около 2250 часа) 

годишна продължителност на слънчево греене с голям процент при средна 
продължителност на температура на въздуха над 10°С. В Южен централен регион 
ресурсът наслънчевото греене е повече от 4.25 kWh/m2 дневно или 1550 kWh/m2 годишно, 
като средната годишна продължителност на слънчевото греене е над 1750 часа (за сезона 
31.03. – 31.10) и над 500 часа (за сезона 31.10. – 31.03). 

 
       Табл. 3.1.-1 Продължителност на слънчево греене в часове  
 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
79 109 146 191 225 261 322 318 250 167 103 78 2249 
 
 

Облачност  
       Облачността пряко влияе върху поетата от земната повърхност слънчева радиация. 
Степента на покритост на небето с облаци се оценява по десетобална скала (бал 0 - чисто 
небе, бал 10 - покрито с облаци). 
 

Табл. 3.1.-2   Средна месечна обща облачност по месеци в балове  
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
7.0  
 

6.3 6.0 5.3 5.1 4.0 2.7 2.3 3.0 4.8 6.8 7.0 5.2 

 
Топлинни условия  
Характеризира се с мека зима, като средномесечните температури за зимните месеци 

са над нулата. Пролетта е топла, а лятото е горещо със средномесечна температура за най-
топлите месеци юли - август над 24°С. Есента е също топла, като порада 
средиземноморското влияние, средните температури пред октомври се задържат до около 
13-15 °С.  

 
       Табл. 3.1.-3   Средномесечна температура на въздуха  
 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД. 
1.1 3.7 7.0 12.8 17.8 21.7 24.5 24.1 19.7 13.9 8.9 3.8 13.2 
 

 
Влажност на въздуха, мъгла  
 
Районът е с висока влажност на въздуха 62-89%, с максимум през зимните и есенните 

месеци, и със средна честота отношение на мъглите. Средногодишната влажност на 
въздуха е 76-77% и е близка до влажността на умерените географски ширини. 
 
          Табл. 3.1.-4   Средна месечна относителна влажност в проценти  
 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
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89 85 80 74 75 71 64 62 67 76 84 89 77 
 

Мъглите са характерно явление за студеното полугодие /Х – ІІІ/, когато средният 
общ брой на дни с мъгла е между 10 до 25. Месеците декември и ноември се 
характеризират с най-голям брой дни с мъгла - до 5 дни. 

Районът се характеризира със средна честота на мъгливото време 28-30 дни 
годишно. Максимумът на мъглите е през зимата (около 27.6 дни от ноември до март), като 
през лятото пада до 0.1 – 0.3 дни месечно. 
 
          Табл. 3.1.-5   Брой на дните с мъгла по месеци  
 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
5.5 3.9 1.8 1.1 0.6 0.3 0.0 1.0 0.3 3.9 6.0 6.5 30.1 
 
 
           Валежи 
           Районът се характеризира с годишно валежно количество от 690-700 мм/год. 
Годишния ход на валежите е с максимум на валежите през зимата 178 мм, средни през 
пролетта и есента 145-153 мм, и с минимум през лятото 120 мм. 
 
        Табл. 3.1.-6   Средна месечна сума на валежите в милиметри  
 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
63 46 38 49 57 58 36 26 34 56 63 69 696 
 
 
          Вятър 
          Преобладаващите ветрове са северозападни и североизточни. През студеното 
полугодие, често духат югозападни и южни ветрове с фьонов ефект. 
          Орографските особености на региона влияят на посоката и скоростта на вятъра. 
Преобладават ветровете със северна компонента (NW, N, NE) – 43% от случаите; западна 
компонента – (NW, W, SW) – 37,6% от случаите. Честотата на ветровете с южна 
компонента (SE, S, SW) – 30,7% се увеличава най – вече през месеците април и май. 
Повторяемост на случаите “тихо време” – 23,6%. 
          Средномесечните стойности на скоростта на вятъра варират около средногодишната 
стойност – 1,6 м/сек. Най – ветровито е през пролетните месеци, март и април (2,0÷2,1 
м/сек), а най – тихо е през есенните месеци октомври и ноември (1,2 м/сек). 7 

                      

 
7 Екологична част към ОУП Община Любимец 
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                       Фиг. 3.1.-1   Средна месечна скорост на вятъра 
 

 
                               Фиг. 3.1.-2 Годишна роза на ветровете в община Любимец   
 
 

Източници на замърсяване на атмосферния въздух8 
             
            Емисии от транспорта 
            Основните интензивни транспортни потоци в община Любимец се развиват по 
Автомагистрала „Марица”. Трасето на магистралата преминава в непосредствена близост 
до общинския център, разделен от нея с река Марица. В участъка, попадащ в общинската 
територия, с дължина 6,33 км, магистралата е напълно завършена и въведена в 
експлоатация. Пътната връзка с останалата пътна мрежа е отлично решена чрез пътен 
възел „Любимец”. Разположението, както и известното разстояние от нея, няма условия за 
формиране  на замърсяване, което да засяга населените места. 

С пускането на лот 2, трафикът е увеличен, като в годишен средноденонощен 
аспект е около 7200 бр. МПС, като прогнозно до 2020 год. нарастването се предвижда да 
достигне 8200 бр. МПС. 

Първокласен път Е 80 - през общината и общинския център, преминава 
международен път Е 80 – София – Свиленград – ГКПП Капитан Андреево (Турция)/ 
Капитан Петко Войвода (Гърция). Дължината на първокласния път е 13,33 км, или 12,47% 
от общата пътна мрежа в общината. Състоянието на пътя е отлично, а извеждането на 
транзита за Турция и Гърция на автомагистралата, облекчава града от интензивния трафик 
и намалява замърсяването на въздуха.  

Второкласни пътища - Не преминават през територията на общината. 
Третокласен път ІІІ-597 - Трасето на път 597 започва от гр. Любимец до община 

Ивайловград. Общата дължина на третокласния път, до общинската граница е 34,8 км., 
или 32,57% от пътната мрежа в общината. Настилката е асфалт и, с изключение на 
отсечките в населените места, е в добро състояние. 

 
8 Екологична част към ОУП Община Любимец 
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Третокласен път  ІІІ-809 - Започва от пътен възел „Любимец” на магистрала 
„Марица”, свързва с третокласен път Харманли – Тополовград – Бургас. Настилката е 
асфалт и в сравнително добро състояние. 

Четвъртокласна пътна мрежа - Всички пътища, свързващи селата на североизток от 
р. Марица, са от ІV клас. Също четвъртокласни са пътищата от третокласния път 597 до 
селата Белица и Вълче поле в южната част на общината. Общата дължина на 
четвъртокласните пътища е 52,7 км, или 49,04% от пътната мрежа в общината. На 
територията няма пътища с паважна, трошенокаменна или баластрена настилка. 
Състоянието на четвъртокласната общинска пътна мрежа, чието поддържане е в 
прерогативите на общината, се определя от общинската администрация като 
задоволително.  
 

Железопътна инфраструктура 
През общината минава ЖП линия №1 -  ЖП - коридор №10 Югославия – Турция 

(Ниш - София – Пловдив – Истанбул). Плановете за развитие на железопътния транспорт 
на територията на общината са свързани с подобряване безопасността на движението, 
подобряване обслужването на пътниците и свързания с това екологичен ефект.  

 
            Емисии от битовия сектор 

По - голямо въздействие върху атмосферния въздух, в сравнение с траспорта, се 
формира от използваните твърди горива за битово отопление. 

Концентрациите на вредните вещества в приземния атмосферен слой са под 
пределно допустимите норми. Емисиите на вредни вещества в атмосферния  въздух могат 
да варират в денонощието, по сезони, като през зимния отоплителен период е възможно 
повишено съдържание на серен диоксид и фини прахови частици при  използваното на  
твърди горива. В топлите и сухи месеци  основният замърсител са финните прахови 
частици.  
 
          Извод 
          В района на обекта липсват големи промишлени предприятия или 
топлоелектроцентрали. Липсват и големи птице и животновъдни ферми, както и директен 
пренос на замърсен въздух от промишлените райони. 

   Местоположението на бъдещия обект, природните дадености на имотите, 
отдалечеността от по-големи населени места и др. дават възможност да се направят 
следните обобщени изводи за състоянието на атмосферата в оценявания район:  

   Районът в съседство на разглежданите площадки не е обременен с крупни 
промишлени замърсители, респ. няма източници на замърсяване на атмосферния въздух, 
тъй като липсва промишлено производство и/или експлоатация на обекти, които биха 
емитирали вредни вещества.  
          Ниската интензивност на транспортното движение в близост до територията на 
бъдещия ФВЦ и липсата на такова в района на площадката, както и отсъствието на прахо-
газови емисии и миризми от източници, характерни за селскостопанската дейност, в т.ч. и 
животновъдството, са другите предпоставки чистотата на атмосферния въздух да бъде на 
максимално високо ниво.  

Устойчивостта на атмосферата е важен фактор за разсейването на замърсителите. 
Тя зависи от: 

• механичната турболентност - функция на скоростта на вятъра и грапавостта на 
подстилащата повърхност; 

• термичната турболентност - предизвикана от конвекцията на нагретия от земната 
повърхност въздух; 
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• статичната стабилност - свързана с изменението на температурата на въздуха 
по височина. 

Индикатор за устойчивостта на атмосферата е класът на устойчивост. Съгласно 
възприетата в Западна Европа и САЩ класификация на Паскуил-Гифорд устойчивостта на 
атмосферата се определя с 6 класа: 

• клас А - силна неустойчивост; 
• клас В - умерена неустойчивост; 
• клас С - слаба неустойчивост; 
• клас D - неутрална устойчивост; 
• клас Е - слаба устойчивост; 
• клас F - умерена устойчивост. 
      В течение на годината атмосферата преминава през всички класове на устойчивост 

в зависимост от скоростта на вятъра, слънчевото греене, облачността и частта от 
денонощието. 

 
      Обща оценка на влиянието на климатичните и метеорологични особености на 

ПУП-ПЗ 
Устойчивостта на атмосферата е важен фактор за разсейването на замърсителите. 

Тя зависи от скоростта на вятъра и грапавостта на подстилащата повърхност, конвекцията 
на нагретия от земната повърхност въздух и изменението на температурата на въздуха по 
височина. В течение на годината атмосферата преминава през различни етапи на 
устойчивост, от умерена устойчивост, през слаба устойчивост и слаба неустойчивост. 

Основните метеорологични явления, които създават благоприятни условия за 
натрупване на атмосферните замърсители и намаляват самопречистващата способност на 
атмосферата са: 

• голяма честота на тихо време; 
• ниска средна скорост на ветровете; 
• ниска сума на дните с валежи; 
• значителен брой на дните с мъгла; 
• образуване на приземни термични инверсии; 
• неблагоприятно сезонно разпределение на количеството на валежите през 

студеното и топлото полугодие и др. 
Климатичните и метеорологични фактори в района на плана са благоприятни за 

разсейване на атмосферните замърсители и за самопречистване на атмосферата.  
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            3.2. Води 
Районът на плана заема части от югозападния склон на Сакар планина. Попада в 

обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район, чрез 
която се съгласуват и от която се разрешават дейностите свързани с използване на води. 
През 2016г. влиза в сила План за управление на речните басейни (2016-2021), утвърден 
със Решение № 1106/29.12.2016 г. на Министерски съвет. В този план са определени 
повърхностните и подземни водни тела, тяхното състояние и мерките за подобряването на 
това състояние. 

 
Повърхностни води 
Водните ресурси в община Любимец характеризират с малка водоносност. Това се 

дължи на малката водоностност на Сакар и Хасковска хълмиста земя, които заемат 
значителна част от нейната територия. Главна отводнителна артерия за района е р. 
Марица и по –точно тази част от поречието й означавана като водно тяло BG3MA100R001 
- Река Марица, от р. Сазлийка до граница.  

 Дължината на р.Марица на територията на община Любимец е 9,897 км. В обхвата 
на общината, реката е с широко легло, ниски брегове и със силно променлив воден режим. 
Течението е бавно, в широко легло – средно 200-250 м ширина. През летните месеци 
водите й намаляват и леглото й се изпълва с множество пясъчни острови. За 
предотвратяване на пролетното разливане на реката, в застрашените участъци, са 
изградени защитни диги. Най-големия приток на река Марица е р. Бисерска. Тя идва от с. 
Бисер, протича през земеделски земи и се влива в Марица северно от гр.Любимец. По на 
север, но от Сакар планина в Марица се влива и р. Селска река, която идва от землището 
на с. Йерусалимово и е с непостоянен дебит, зависещ от годишните сезони.   

Районът на плана се отводнява от малки временни потоци, формиращи се по 
деретата спускащи се от западните части на Сакар планина, и по-точно от местните 
височини Узун Баба (427.0 m) и Зафирова могила (366.4 m). Под разглеждания район, при 
сливането на деретата, се образува малкият поток Домуздере (Чаушоолу). Последният, в 
района на с. Момково, се влива като десен приток на малката река Каушака, която от своя 
страна зауства в р.Марица като нейн ляв приток. Характерно за притоците на р.Марица в 
разглеждания район е че те се отнасят към типа на пресъхващите реки, който е характерен 
за тази част от водосбора на реката – югозападните – южни склонове на Сакарската 
планина. 
 Имотите на предмет на плана не попадат в определените за „Източнобеломорски 
район“ район с значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) за първи (2016-2021) 
и втори цикъл (2022-2027) цикъл на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН). 
Същите не попадът в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на 
районите под заплаха от наводнения разработени за ПУРН (2016-2021).  
  

Подземни води 
Районът на ПУП се характеризира като изключително беден на подземни води. 

Последното е следствие от разпложението на района в близост до вододелни части от 
релефа и основно от вида на скалите, които се разкриват. Площта, на ИП, попада в 
обхвата на подземни водни тела (ПВТ): BG3G00000Pt045 - Пукнатинни води - 
Шишманово –Устремски масив и BG3G0000Pg2055 – Пукнатинни води-Свиленградски 
масив. 

BG3G00000Pt045 - Пукнатинни води - Шишманово – Устремски масив  
• площ на подземното водно тяло – 1416.44 km2;  
• тип – напорно-безнапорен;  
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• разкрита площ – 1357.28 km2;  
• характеристика на покриващите водното тяло пластове в зоната на подхранване –  
Амфиболити, гнайсошисти, шисти;  
• обща характеристика на потока на геоложките пластове – не е слоисто;  
• естествени ресурси – 762.07 l/s;  
• разполагаеми ресурси – 695.03 l/s;  
• разрешени водни количества – 6.39 l/s;  
• експлоатационен индекс – 1%;  
• литоложки  строеж  на  ПВТ  –  Гранити,  амфиболити,  мусковитови  и  

двуслюдени гнайсошисти, шисти, лептинити;  
• дебелина на ПВТ – 77 m;  
• коефициент на филтрация – 10-1 m/ден;  
• водопроводимост – 77-770 m2/ден;  
• пористост – 1-2%;  
• тип на водоносния хоризонт – пукнатинен средно водообилен.  
  
BG3G0000Pg2055 – Пукнатинни води-Свиленградски масив. ПВТ  е  разположено  

в  източната  част  на  Област  Хасково.  Водоносния  хоризонт  е изграден  от  мергели,  
песъкливи  мергели,  варовици,  песъкливи  варовици,  пясъчници, конгломерати - 
напукани, брекчоконгломерати. ПВТ има площ - 95,35 кв. км. 

Съгласно информацията за водите и водните тела в ПУРБ (2016-2021) за 
Източнобеломорски район, двете подземни водни тела са в добро химично и добро 
количествено състояние. 

Съгласно писмо с изх.№ЗДОИ-01-72(1)/21.10.2021 г. от Басейнова дирекция за 
управление на водите – Източнобеломорски район с център град Пловдив, в района на 
ПУП-ПЗ непопада в пояси на санитарно-охранителни зони, не граничи със СОЗ на 
водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточници на минерални 
води, както и не засяга повъхностни водни обекти. 
 

 
3.3. Почви 

 
  Според Почвено-географското райониране на България, територията на Община 

Любимец се намира в Средиземноморската почвена област - в Източнородопско-
Сакарската провинция. Почвите не са много разнообразни и богати с изключение на 
наносните (алувиално-ливадни) по реките.  

  Тя се характеризира с доминирането на плитки почви (Leptosols) – ранкери с 
литосоли, на ранкери с канеленовидни лесивирани (chromic, LVx) почви. Уникални тук са 
червените канеленовидни лесивирани почви (ferric, LVf), андосолите (Andosols) и 
планосолите (Planosols), площите на които са ограничени. Почвите на провинцията са 
предимно от ІV бонитетна група – лоши. Проблем за опазване на почвите, е ерозията. 

 Почвената покривка на територията на общината е представена  главно от три ос-
новни вида почви: 

• Канелените горски почви заемат предпланинските части на Източните Родопи. 
Тези почви се характеризират с високо съдържание на глина (до 30%) и притежават 
глинест хоризонт.  

• Богати наносни (алувиално-ливадни) почви по поречието на р. Марица. 
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• Плитки почви (ранкери, литосоли и рендзини) – на изток по ниските 
разклонения на Сакар. Тези почви се развиват върху твърди скали, които бавно изветрят и 
се характеризират с протичането на ерозионни процеси. 

  Почвеният фонд на общината, в комплекс с хидроклиматичните условия, предлага 
много добри възможности за развитие на земеделието. Съществуват добри условия за 
отглеждането на зърнени и технически култури. Зеленчукопроизводството е 
съсредоточено главно по поречието на р. Марица.  
            За непосредственият район на плана са характерни канеловидните лесивирани 
почви и плитките почви. В съответствие с класификацията на Световната организация по 
прехрана на населението (ФАО) почвите се отнасят към два почвени ордера и два типа: 
- Ордер С. Метаморфни почви с изменение на свойствата от изветряне и глинообразуване 
на място (Cambisols, CM ); 
-  Тип – канеловидни (лесивирани) почви (Chromic Cambisols). 
            Излужениите канелени почви са образувани в условията на по-топъл климат с 
преобладаваща в миналото дъбова растителност. Имат сравнително малка дълбочина (60-
70 см) на профила. По механичен състав са глинести, със здрава троховидно-зърнеста 
структура и средно съдържание на хумус (3-4 % за целините и 2-2.5 % за обработваемите 
земи). Реакцията им е неутрална в повърхностния слой и слабо алкална в дълбочина. Тези 
почви са характерни за равнино-хълмистите терени и се засягат от реализацията на 
проекта. 
- Ордер А – почви, несвързани със зонални климатични условия; 
- Тип - Плитки почви (Leptosols, LP) 
           Почвите, които са ограничени в дълбочина от непрекъсната твърда скала, се 
определят като плитки, съгласно класификацията ня ФАО. У нас тези почви са поделени 
като самостоятелни типове: тип литосоли – плитки почви на твърди скали, тип ранкери – 
слаборазвити хумусно-силикатни и тип рендзини – на карбонатни скали. 
            Тези почви са ограничени в дълбочина от скалната основа, със сравнително малка 
дълбочина на профила. Почвената покривка е с непостоянна дълбочина - не повече от 5 
см, която на много места е разкъсана от излизащите на повърхността скали. Формирани са 
върху бавно изветрящи скали на склонове с проявена денудация и ерозия. Хумусно-
акумулативният им хоризонт е с малка мощност, в по-голямата си част разкъсан от 
скалната основа. Реакцията е неутрална в повърхностния хоризонт и слабо алкална в 
дълбочина. Съдържанието на хумус е умерено 2 – 3 %. 
            Имотите в които е предвидено изграждането на фотоволтаичния парк са в 
землището на с. Васково, община Любимец. Имотите са земеделски земи – „Лозе“ и 
„Овощна градина“ десета  и седма категория, на обща площ от 798,528 дка. 
 
            Основните източници на замърсяване на почвите в общината са9: 

- газовете от изгаряне на въглища и течни горива, които попадат в почвата под 
формата на киселинен дъжд – около населените места; 

- газовете изхвърляни от дизеловите и бензинови двигатели на транспортните 
средства замърсяват горния почвен слой – около регионалната и национална пътна 
мрежа (Е 80 и АМ„Марица“); 

- изхвърляне на отпадъци на места, които не са определени за това, при което се 
замърсяват почвите и подпочвените води; 

- изсичане на горите, водещи до изтощаване на почвите и ерозия; 
- неправилна агротехническа обработка на почвите; 

 
9 Екологична част към ОУП Любимец 
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- недостатъчно прилагане ресурсите на хидромелиорациите. 
         Качеството на почвите се следи чрез мониторинг в пунктовете за наблюдение и 

контрол от подсистемата „Земи и почви“ от НАСЕМ по следните показатели: pН, олово, 
кадмий, мед, цинк, арсен въглерод, азот, фосфор и пестициди, обемна плътност, никел и 
хром. Такъв мониторингов пункт има при с. Васково (№ 326). От извършеното през 2015 
г. пробонабиране и анализ на почвите от замърсяване с тежки метали и металоиди 
пробата не е дала отклонение от нормите. Няма данни за замърсяване на почвите в 
общината с тежки метали. 
            Изградени са опорни пунктове за мониторинг от НАСМОС за вкисляване на 
почвите. Пробонабрани и анализирани са почвени проби в пункт Любимец, общ. 
Любимец. Пробонабирането се извършва от 4 точки за всеки пункт в две дълбочини – 0 
÷20 см и 20 ÷ 40 см – веднъж годишно – есен. От извършените анализи за вкисляване на 
почвите не са установени стойности застрашаващи почвеното плодородие. 
            През последните години все повече се налага тенденцията за намаляване 
деградацията и замърсяването на земите и почвите, което е гаранция и за опазване на 
подземните води в района следствие на: строг контрол на използване на торове и 
пестициди в земеделието; въведени програми за екологично земеделие и животновъдство; 
контрол за ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и 
управление на отпадъците.  
 

3.4. Геоложка характеристика. Земните недра 
            Геоложката характеристика на района на реализация на плана попада в обхвата на 
картен лист Свиленград (Геоложка карта на България, к.л. Свиленград, М 1:100 000 к-35-
077) и описанието на геоложката обстановка ще бъде направено по обяснителната записка 
на картата. 
 

 
 
             Фиг. 3.4. – 1 Геоложка карта на България, к.л. Свиленград 
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            В тектонско отношение областта попада в т.н. Странджанско-Сакарска зона в 
която са отделени две единици Сакарска и Централностранджанска. От югозапад граничи 
с Източнородопския блок. Между тези единици са разполага понижението на Долна 
Марица. 
            В геоложкия строеж на района са представени следните лито-стратиграфски 
единици: 
           Докамбрий 
           Прародопска надгрупа 
           Скалите на прародопската имат широко разпространение по южните склонове на 
Сакар планина между селата Доситеево и Студена, където се разполага и района на плана. 
           Прародопската надгрупа се състои от три групи – Стражецка, Ботурчанска и 
Арденска, като в нашия случай се разкриват части от скалите на първите две. 
           Стражецка група 
           Пъновска порфиробластова свита (pnPєA) 
            Скалите на Пъновската свита се разкриват предимно в западните части на картния 
лист между селата Доситеево и Миладиново и като малки незначителни по размери 
разкрития, между селата Пашово и Михалич и околностите на вр. Сивритепе. Тя е една от 
двете основно разпространение литостратиграфски единици в района на плана. 
           Пъновската свита е изградена от порфиробластични, предимно биотитови и по-
рядко двуслюдени гнайси, които в най-горните й отдели преминават в 
дребнопорфиробластични или едрозърнести биотитови до двуслюдени гранитогнайси. 
           Порфиробластите са от микроклин. Незкономерно на общия фон на тези скали се 
срещат различно дебели прослойки от биотитови, двуслюдени и мусковитови гнайси, 
мусковитови аплитоидни лептинити и тънкослойни или масивни биотитови амфиболити. 
           Цялата свита е неравномерно мигматизирана и гранитизирана, при което 
порфиробластите прекристализират и се удължават на места до 10-12 cm. При по-
интензивна мигматизация скалите постепенно преминават в послойни ивичести 
мигматити. 
          Дебелината на разкритите части от Пъновската свита не превишава 1000 – 1100 m. 
          Ботурчанска група (PєB) 
          Ботурчанската група в района е представена от Жълтичалската пъстра свита и 
Гнездарската амфиболитова свита. 
          Жълтичалска пъстра свита (jtcPєB) 
          Скалите на Жълтичалската свита изграждат южното бедро на Сакарската 
антиклинала между селата Богомил и Устрем и оформят бедрата на Лисовската 
синклинала между селата Младиново и Студена. 
          В разглеждания район обхващат северните и източните части, встрани от 
площадката на обекта. 
          Жълтичалската свита е изградена от двуслюдени, мусковитови и рядко биотитови 
гнайсошисти, гнайси и шисти, всред които се срещат различно дебели прослойки от 
слоисти и масивни амфиболити, аплитоидни мусковитови лептинити, дребно до 
среднозърнести амфибол-биотитови гнайси, графитоносни кварцити и кварцови шисти и 
будинирани тела и лещи от метаултрабазити, талк-хлоритови и актинолитови. 
         Скалите на Жълтичалската свита са претърпяли слаба мигматизация, вследствие на 
което на отделни места гнайсите и амфиболитите са превърнати в прослойки ивичести 
мигматити. Освен това те са пресечени от кварцови жили и лещи и от метаморфозирани 
дайки от гранитпорфир до диоритови порфирити. 
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         Дебелината на разкриващите се части от Жълтичалската свита не превишава 1200 m. 
         Гнездарска амфиболитова свита (gnPєB) 
         Скалите на Гнездарската свита изграждат централните части на Лисовската 
синклинала в областта между вр.Буюктепе и селата Лисово и Левка. В нашия случай 
заемат ограничена площ в югоизточния край. 
         Гнездарската свита е изградена от слоисти и масивни амфиболити, които съдържат 
тънки прослойки от двуслюдени шисти и гнайсошисти със и без гранат и ставролит, 
мусковитови аплитоидни лептинити и рядко амфиболови гнайси и графитоносни 
кварцити. Като обем амфиболитите представляват 80-90% от състава на свитата. 
        Разкритата дебелина на Гнездарската свита достига 800-900 m. 
        Комплекс на базични метавулканити (βPєA-B) 
        Този комплекс се представя от масивни и слоисти амфиболити, които се разкриват по 
южните склонове на Сакар планина, като съставна част на Пъновската, Жълтичалската и 
Гнездарската свита. 
            Амфиболитите са средно до дребнозърнести, слоисти. На различни стратиграфски 
нива в тях се срещат пластове и прослойни тела и лещи от по-тъмно зелени до черно 
зелени амфиболити. 
            Този комплекс е свързан с магмени прояви в скалите на Прародопската група. 
            Лесовски гнайс-гранити (legdPєB) 
            Лесовските гнайс-гранити изграждат част от южните склонове на Сакар планина.      
Контактите на Лесовските гнайс-гранити с вместващите ги скали на Жълтичалската и 
Гнездарската свита в повечето случаи са резки интрузивни, а в гнайс-гранитите се срещат 
множесто ксенолити от разнообразни гнайси, шисти и амфиболити. 
            Гнайс – гранитите са предимно среднозърнести скали, но има и дребнозърнести и 
грубозърнести разновидности. 
            Преобладават биотитовите разновидности, като се срещат и двуслюдени до 
мусковитови гнайс-гранити. 
            Палеоген 
           Теригенно-варовиково-мергелна задруга (3Pg23) 
           Това название е дадено на група седименти от Южносакарското понижение. 
           Главната скална разновидност са средно-дебелопластовите пясъчници и варовити 
пясъчници. Рядко се срещат алевритови прослойки и лещи от дребночакълни полигенни 
конгломерати. Дебелината им е между 50 и 100 m. Имат ограничено разпространение. 
            Неоген 
           Ахматовска свита (ahN1-2) 
           В разреза на Ахматовската свита се отделят две пачки – долна – песъчливо –
глинеста, с прослойки от чакъли, и горна – белезникави чакъли, пясъци и сиво-зеленикави 
глини. Дебелината на първата пачка е 100-150 m, а на втората – 20-40 m. Седиментите на 
Ахматовската свита имат сравнително широко разпространение в разглеждания район 
като част от тях попадат и в площта на плана. 
           В тектонско отношение района попада основно в т. наречена Странджанско-
Сакарска зона, в която основно преобладава Сакарската единица и в по-ограничена част 
Централностранджанската. 
 

Инженерно-геоложките условия на територията на община Любимец, са 
обусловени от природните дадености – геоложки строеж, литоложки състав и физико-
механични свойства на скалите, релеф на земната повърхност , условия на залягане, 
наличие на повърхностни и подземните води, физико-геоложките процеси и явления. 
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Геоложката основа в района на община Любимец е изградена основно от 
докамбрийски метаморфни скали, палеогенски и неогенски седиментни, седиментно –
вулкански и вулкански скали и кватернерни отложения, подробно описани в 
характеристика на геоложката основа. 

От Картата на геоложката опасност в България за територията на Община 
Любимец са характерни следните процеси с внезапно действие или с периодично 
активизиране с рисков характер: 

1) По сътресяемост за период от 10000 г районът на Община Любимец попада по 
степен на сеизмичност на границата на две земетръсни зони, едната преобладаващо 
северно от гр. Любимец със сеизмична интензивност - VIII степен по скалата на МШК-64, 
а втората преобладаващо южно от града със сеизмична интензивност – VII степен.  

2) по картата на геоложката опасност свлачищe от вида голямо, с периодично 
активизиране на отделни части от него е локализирано североизточно  от гр. Любимец. В 
общината има две свлачища, локализирани в този район:  

• с. Георги Добрево /NKV 1082 Любимец –Йерусалимово – Георги Добрево-
Момково-Свиленград II-55/, активно, асеквентно, детрузивно, съвременно, на 
речен склон  

• с. Вълче поле /улица от. 68-71/, също активно, асеквентно, детрузивно, 
съвременно, на речен склон 

От процесите и явленията с непрекъснато действие на територията на община 
Любимец10 са характерни следните процеси: 

1. Активен разлом от I ред в северно-североизточната периферна част 
2. Колебание на плитки подземни води в заливаемата и незаливаема терасата 

на р. Марица; 
3. Площна ерозия – средна в североизточната и северозападна част и силна в 

най-южните периферни части; 
4. Линейна ерозия, двустранна в южната периферна част; 

 
 

3.5. Ландшафт 
 

            Ландшафт (от немското - Landschaft) е специфична географска територия 
представляваща система от всички природни компоненти (скали, почва, въздух, вода, 
растителност и животни), която се променя във времето под влиянието на природните 
фактори и човешката дейност. Ландшафтът е неделимо цяло, възникнало в резултат от 
взаимодействието на природни и културни фактори. 

Ландшафтът способства за формирането на местните култури и е основен 
компонент на европейското природно и културно наследство, допринасящ за човешкото 
благоденствие и консолидиране на европейската идентичност. Ландшафтът е значима 
част от качеството на живот на всички хора. Развитието в икономическите сфери на всяка 
страна, както и най-общо промените в световната икономика, в много случаи ускоряват 
трансформацията на ландшафта. Ландшафтът е ключов елемент от индивидуалното и 
обществено благоденствие и неговото опазване, управление и планиране налагат права и 
отговорности на всеки. Ландшафтът е ключов елемент в процеса за постигане на 
устойчиво развитие, основано на баланс и хармония между социални нужди, 
икономическа дейност и околна среда. България, поради специфичното си географско 
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положение, разнообразен релеф и богато биоразнообразие на природни хабитати, се 
отличава и с богато ландшафтно разнообразие. 

В област Хасково се срещат ландшафти от класовете равнинни ландшафти 
(разпределени в 1 тип и 2 групи), междупланински равнинно-низинни ландшафти 
(разпределени в 1 типа и 7 групи), котловинни ландшафти (разпределени в 2 типа и 7 
групи) и планински ландшафти (разпределени в 5 типа и 18 групи).  

В разглеждания район се срещат ландшафти от класовете равнинни, 
междупланински равнинно-низинни, котловинни и планински ландшафти.  

От равнинните ландшафти се срещат:  
• Тип ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и гористи низини  

- Група ландшафти на ливадно-степните алувиални низини със средна степен на 
земеделско усвояване; 

- Група ландшафти на ливадно-блатните алувиални низини със сравнително малка 
степен на земеделско усвояване. 
 
От междупланинските равнинно-низинни ландшафти  се срещат следните типове и 

групи ландшафти: 
• Тип ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадно-степни 

междупланински низини: 
- Група ландшафти на ливадно-степните междупланински низини върху неспоени 

кватернерни наслаги с висока степен на земеделско усвояване; 
- Група ландшафти на ливадно-степните междупланински низини с плиоценски 

песъчливо-глинести наслаги и с висока степен на земеделско усвояване; 
- Група ландшафти на лесо-ливадно-степните междупланински низини върху 

масивни и метаморфни скали със средна степен на земеделско усвояване; 
- Група ландшафти на лесо-ливадно-степните междупланински низини върху 

вулкански скали със средна степен на земеделско усвояване; 
- Група ландшафти на гористите междупланински низини върху неспоени 

кватернерни наслаги сравнително с малка степен на земеделско усвояване; 
- Група ландшафти на гористите междупланински низини с плиоценски песъчливо-

глинести наслаги и със средна степен на земеделско усвояване; 
- Група ландшафти на гористите междупланински низини върху масивни и 

метаморфни скали със сравнително малка степен на земеделско усвояване. 
 
От котловинните ландшафти се срещат следните типове и групи ландшафти: 

• Тип ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и лесо-ливадно-степни 
котловинни дъна. От този тип се срещат няколко ландшафтни групи: 
- Група ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланинските котловини 

върху неспоени кватернерни наслаги с висока степен на земеделско усвояване; 
- Група ландшафти на лесо-ливадно-степните възвишения от масивни и метаморфни 

скали сред равните дъна на междупланинските котловини със сравнително малка 
степен на земеделско усвояване; 

• Тип ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадно-степни 
котловинни дъна: 
- Група ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланински котловини с 

неспоени кватернени наслаги и с висока степен на земеделско усвояване; 



Подробен устройствен план – План за застрояване“ на  поземлени имоти №№10286.82.9, 10286.82.448, 10286.84.6, 10286.84.8, 
10286.84.488, 10286.84.489, 10286.85.379, 10286.86.10, 10286.86.490, 10286.86.491, 10286.89.456, 10286.89.457, 10286.104.605, 

10286.108.461, 10286.110.463, 10286.110.464, 10286.111.478, 10286.123.378, обща площ 798,528 дка, землище на село Васково, община 
Любимец, област Хасково 

 
 

Версия 1-2021 год. 
44 

- Група ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланински котловини с 
плиоценски песъчливо-глинести наслаги и с висока степен на земеделско 
усвояване; 

- Група ландшафти на лесо-ливадно-степните възвишения сред равните дъна на 
междупланински котловини от масивни и метаморфни скали със сравнително 
малка степен на земеделско усвояване; 

- Група ландшафти на ливадно-степните дъна на вътрешнопланински котловини с 
плиоценски песъчливо глинести наслаги и с висока степен на земеделско 
усвояване; 

- Група ландшафти на лесо-ливадно-степните възвишения сред дъната на 
вътрешнопланински котловини от масивни и метаморфни скали със сравнително 
малка степен на земеделско усвояване. 
 
От планинските ландшафти се срещат следните типове и групи ландшафти: 

• Тип ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори: 
- Група ландшафти на нископланинските субколхидски гори върху неспоени 

кватернерни наслаги; 
- Група ландшафти на нископланииските ксерофитнохрастови гори върху андезити 

и риолити със сравнително малка степен на земеделско усвояване; 
- Група ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори върху 

мезозойски и палеогенни глинесто-песъчливи наслаги със сравнително малка 
степен на земеделско усвояване; 

- Група ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори върху 
метаморфни скали със сравнително малка степен на земеделско усвояване; 

- Група ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори. върху мрамори 
и варовици. 

• Тип ландшафти на умереновлажните планински гори: 
- Група ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху безкарбонатни 

седиментни скали; 
- Група ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху масивни и 

метаморфни скали; 
- Група ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху варовикови 

скали; 
- Група ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори върху 

масивни и метаморфни скали; 
- Група ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори върху 

варовикови скали; 
- Група ландшафти на високопланинските иглолистни гори върху интрузивни скали; 
- Група ландшафти на високопланинските иглолистни гори върху кристалинни 

шисти и гнайси; 
- Група ландшафти на високопланинските иглолистни гори върху мрамори; 
- Група ландшафти на високопланинските иглолистни гори върху вулкански скали; 

• Тип ландшафти на високопланинските ливади: 
- Група ландшафти на високопланинските субалпийски ливади и храсти върху 

интрузивни скали; 
- Група ландшафти на високопланинските субалпийски ливади и храсти върху 

мрамори. 
• Тип ландшафти на голите планински скали: 
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- Група ландшафти на планинските скали и сипеи в структурно-ерозионен релеф от 
вулкански скали. 

• Тип ландшафти на планинския открит (гол) карст: 
- Група ландшафти на субсредиземноморския планински открит карст в седиментни 

карбонатни скали. 
 

            Според ландшафтно райониране на България /П. Петров/, територията на община 
Любимец попада в по-голямата си част в ландшафтна област: „Междупланинска зонална 
област на южнобългарските низини у ниски планини“, в частност Долнотракийска и 
Сакаро-Дервентска подобласти и малка част в „Южнобългарска планинско-котловинна“ 
ландшафтна област, в частност Източнородопска подобласт. 
             Община Любимец11 е разположена в югоизточната част на Южен централен район 
за планиране, в област Хасково. От изток граничи с община Свиленград, на югоизток с 
Гърция, на юг с община Ивайловград, на югозапад с община Маджарово, а на запад и 
северозапад с община Харманли. Във физикогеографско отношение – на юг, обхваща 
източните склонове на Източните Родопи, в централната част – Горнотракийската низина 
– поречието на р. Марица, а на север – ниските разклонения на Сакар планина. 
           Ландшафтния облик на територията на общината е определен от хълмисто-
предпланински и равнинно-хълмист релеф. В преобладаващата си част – на юг и север, е с 
наклони и стръмни склонове и заоблени, заравнени била, а на югозапад от поречието на 
р.Марица – равнинен и с малки наклони. Районът на общината попада изцяло в Долния 
равнинно хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори. 
           Надморските височини в района са със значителни разлики. Най високата точка е 
връх св. Марина – 700 м н. в., а най ниската – 50 м н. в. – по поречието на р. Марица, 
югоизточно от град Любимец. Преобладават площите с надморска височина от 100 до 500 
м (95%). Съчетанието между хълмист, равнинен и нископланински характер на релефа, 
диференциацията на наклоните и тяхното изложение, съчетани с постилащата повърхност 
(горско дървесната растителност, в по-високите части, представлява компактен комплекс, 
който с понижаването на надморската височина става по-рехав, като в него се вмъкват все 
повече земеделски земи), са предпоставка за формирането на местни макроклиматични 
условия, характеризиращи се с различна степен на благоприятност. 
          Съвременно формиралият се ландшафт е под влияние на континентално-
средиземноморската климатична област, което определя и континентално-
средиземноморския тип климат.  Най-характерните белези на този тип климат, са топлото 
лято и меката зима (януарските температури са над 0°С), сравнително малката годишна 
температурна амплитуда, есенно-зимният максимум на валежите  и липсата на ежегодно 
устойчива снежна покривка. 
          Хидрографския режим в община Любимец е резултат от непосредственото влияние 
на река Марица и нейните притоци. В обхвата на общината, реката е с широко легло, 
ниски брегове и със силно променлив воден режим. Течението е бавно, в широко легло – 
средно 200-250 м ширина. През летните месеци водите и намаляват и леглото й се изпълва 
с множество пясъчни острови. За предотвратяване на пролетното разливане на реката, в 
застрашените участъци, са изградени защитни диги. 
          Като цяло територията на общината се характеризира с малка водоносност. Това са 
дължи на малката водоносност на Сакар и Хасковска хълмиста земя, които заемат 
значителна част от нейната територия. В общината има множество суходолия, чиито легла 
се заливат при топенето на снеговете и силни валежи, но водата в тях не се задържа 
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продължително. Водните ресурси се формират главно за сметка на оттока на р. Марица и 
нейните притоци, по значителен от които е р. Бисерска. Дължината на р. Марица на 
територията на общината е около 9,897 км. Друг източник за формиране на водно-
ресурсния потенциал са подземните грунтови води. Те са акумулирани главно в речните 
тераси на р. Марица и притоците ѝ. Използват се за питейно и битово водоснабдяване. 
Общият брой на изградените водоеми, на територията на общината е 148, с обща площ 
151,8 ха. Използват се предимно за напояване на обработваемите площи. Освен тях са 
изградени и 7 язовира с обща площ от 383,8 ха, от които частта от яз. Ивайловград, 
попадаща в общинските граници – 347 ха. 
          Земеделските земи заемащи 58,67% от общата площ са едно от богатствата на 
общината. Селското стопанство е основен икономически отрасъл. Отглеждат се 
зеленчуци, плодове, технически култури, известните в цялата страна дини и пъпеши. 
Общината е естествен център на търговия на едро с ранни и средно ранни зеленчуци. 
Почвено-климатичните условия са изключително благоприятни за създаването на лозови 
масиви, като ресурсна база за развитие на лозарството и винопроизводството.  
            Почвеният фонд на общината, в комплекс с хидроклиматичните условия, предлага 
много добри възможности за развитие на земеделието. Съществуват добри условия за 
отглеждането на зърнени и технически култури. Зеленчукопроизводството е 
съсредоточено главно по поречието на р. Марица. 
            Нарушените терени имат локален характер и се дължат основно на ерозия - ветрова 
и водна, която е сериозен проблем, от който потенциално са застрашени около 3/4 от 
площите в планинските и хълмисти южни и северни части. Делът на водната ерозия е по-
значителен от този на ветровата. На водна ерозия са подложени всички обработваеми 
земи с наклон над 6 градуса в хълмистите части. Съществена причина за нарушения на 
терена е антропогенната дейност, изразяваща се в нарушения на релефа от добивни 
дейности и изграждането на инфраструктурни обекти (пътища, външни ВиК мрежи) и др., 
но те имат локален характер. Свлачищата са също с локален характер. 
             Ветровата и водна ерозия оказват неблагоприятно влияние върху развитието на 
селското стопанство, като решението на проблема се състои в регулярни мероприятия по 
залесяване. Унищожаването на част от горите (с цел дърводобив) и превръщането им в 
обработваеми площи е довело до обедняване на фауната.  
         

        Територията предмет на плана е попада в агрогенен ландшафт. 
              Селскостопанските /агрогенни/ ландшафти имат главно присъствие в територията 
предмет на плана. Основната част от тях са: обработваеми земи (основно тук се отглеждат 
зърнени култури - пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед; зеленчукови и технически 
култури; и трайни насаждения – основно лозови масиви, но се създават и нови овощни 
масиви) и необработваеми земи (мери, пасища, ливади, които се използват за развитието 
на пасищното животновъдство). Обликът на селскостопанския ландшафт се допълва и от 
естествените водни течения (реки, дерета, оврази). 

 
 

3.6. Минералното разнообразие 
 
Минералното разнообразие има определящо значение за устойчивото развитие на 

биосферата, като субстрат за съществуването на разнообразни форми на живот. От друга 
страна минералите, рудите и скалите са основата на нашата развита технологична 
цивилизация. Важно е и обстоятелството, че за разлика от живото вещество, минералите 
не могат да се възпроизвеждат, и веднъж унищожени, те се унищожават завинаги. Под 
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минерално разнообразие на даден обект се разбира съвкупността от всички форми на 
минералното вещество, които се описват на няколко равнища – минерални индивиди и 
агрегати, минерални видове и минерални асоциации. Под съхранено минерално 
разнообразие, следвайки доктрината за устойчиво развитие се разбира тази съвкупност от 
минерали от даден обект, която следва да се съхрани в такова количество и качество, 
което да може да задоволи научните и естетични потребности на днешното и идните 
поколения. Минералното разнообразие се унищожава както от естествените геологически 
процеси, така и от мащабната миннодобивна и инженерно-техническа дейност на човека. 
В сравнение с биологичното разнообразие, което заема повърхностния слой на земната 
кора и може да бъде пълно характеризирано, минералното разнообразие е обемно и може 
да бъде идентифицирано и документирано в процеса на неговото унищожаване при 
миннодобивната дейност.  Минералното разнообразие има определящо значение за 
устойчивото развитие на Биосферата, като субстрат за съществуването на разнообразни 
форми на живот. От друга страна минералите, рудите и скалите са основата на нашата 
развита технологична цивилизация. Ето защо, при разработване на находища се 
унищожават минерали.  

За района не е характерно минерално разнообразие. Реализацията и експлоатацията 
на ПУП-ПЗ не са свързани с въздействие върху този аспект на околната среда.  

 
 

3.7. Биологичното разнообразие и неговите елементи 
 
ПУП-ПЗ попада в Община Любимец, разположена в югоизточната част на Южен 

централен район за планиране, в област Хасково. Във физикогеографско отношение – на 
юг, обхваща източните склонове на Източните Родопи, в централната част – 
Горнотракийската низина – поречието на р. Марица, а на север – ниските разклонения на 
Сакар планина.  

В геоморфоложко отношение, релефът е разнообразен и силно разчленен. 
Характеризира се като хълмисто-предпланински и равнинно-хълмист релеф. В 
преобладаващата си част – на юг и север, е с наклони, стръмни склонове и заоблени, 
заравнени била, а на югозапад от поречието на р. Марица – равнинен и с малки наклони. 

В Източните Родопи, главното било следва посоката запад-изток. Започва от връх 
св. Марина, преминава през м. Барцова чука, връх Шейновец и през м. Мандова могила 
достига границата с Гърция, формирайки вододела на реките Арда и Марица. На север и 
на юг от билото се спускат второстепенни била, по-разлати и заоблени, но с наклонени 
стръмни склонове. 

Надморските височини в района са със значителни разлики. Най-високата точка е 
връх св. Марина – 700 м н.в., а най-ниската – 50 м н.в. – по поречието на р. Марица, 
югоизточно от град Любимец. Преобладават площите с надморска височина от 100 до 500 
м (95%). Съчетанието между хълмист, равнинен и нископланински характер на релефа, 
диференциацията на наклоните и тяхното изложение, съчетани с постилащата повърхност 
(горско-дървесната растителност, в по-високите части, представлява компактен комплекс, 
който с понижаването на надморската височина става по-рехав, като в него се вмъкват все 
повече земеделски земи), са предпоставка за формирането на местни макроклиматични 
условия, характеризиращи се с различна степен на благоприятност. 
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            3.7.1 Растителен свят       
Територията предвидена за осъществяване на ПУП-ПЗ попада в Македоно-

Тракийската провинция на Европейската широколистна горска област. Обхваща 
Източните Родопи и част от Тракийската низина, като попада в Източнородопският окръг. 
Като цяло този окръг се характеризира с преобладаването на ксеротермна растителност, 
изградена от формациите на благуна (Querceta frainetto), косматия (Querceta pubescentis) и 
вергилиевия дъб (Querceta virgiliana). В най-южната и югозападна част на окръга са 
разпространени и формации на мизийския бук (Fageta moesiaca). Горите в района заемат 
почти една трета от цялата площ на общината и имат важно значение, както за 
икономиката на самата община, така и за икономиката на областта. 

Общата площ на общинските горски територии е 4 154.0 ха, от които са залесени 4 
002.4 ха, което е 96,4 %. Горските територии  на община Любимец са част от ДГС 
“Свиленград”.      

Тук попадат и всички гори собственост на община Любимец, отговарящи на 
определението за гора по Закона за горите, независимо от вида територия, върху която са 
разположени, с изключение на горите в урбанизирани територии.  

Благунът и зимният дъб са основните дървесни видове, които дават облика на 
община Любимец. Общо в пояса от 0 - 800м н.в. те заемат над 70% от залесената площ. 
Крайречните и лонгозни гори са представени предимно от бяла върба, бяла топола и по-
малко полски бряст. Други разпространени дървесни и храстови видове са клен, полски 
бряст, мъждрян, цер, зимен дъб,  косматият дъб, келяв габър, черен бор, бял бор, акация, 
сребролистна липа, благун, червен дъб, бадем, дрян, глог, драка и други. 

Според Червената книга на Република България (електронно издание от 2011г.), на 
територията на Община Любимец са установени 35 растителни вида под заплаха. От тях 9 
са с категория критично застрашен, 22 са с категория застрашен и 4 - с категория уязвим. 
В това число 7 от видовете са български ендемити, 6 са балкански ендемити и 2 са 
балкански субендемити.  

Критично застрашени растителни видове са: Дългостълбчесто винче 
(Дългостълбчесто паче гнездо), Кълбосеменно лютиче, Наделенолистно великденче, 
Опашат егилопс, Пълзящ гръмотрън, Стоянова дрипавка (Балкански субендемит), 
Странджански воден морач (Балкански ендемит), Тракийска класица (Български ендемит), 
Уроспермум.  

В категорията застрашени попадат Aзиатска каменоломка, Андрахне, Балкански 
шпорец (Балкански ендемит), Веленовскиево еньовче (Български ендемит), Гола копривка 
(Терциерен реликт), Гризебахова кутявка (Балкански ендемит), Грудков здравец,  
Елвезиево кокиче, Ехинофора, Жлезист лопен (Балкански субендемит), Зъбчата урока, 
Критски ветрогон, Кръглолистна вълча ябълка, Кълбеста детелина, Одрински лопен 
(Балкански ендемит), Плосколюспесто подрумиче (Български ендемит), Синя айважива, 
Скален лопен (Балкански ендемит), Стоянова айважива (Български ендемит), Тракийска 
овчарска торбичка (Български ендемит), Тъмнолилава самогризка,Чуждоземен шпорец.  

Уязвими растения са: Костова тлъстига (Български ендемит), Небодлива метличина 
(Български ендемит), Пърчовка, Тракийски клин (Балкански ендемит, Терциерен реликт). 

По Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (Приложение №3)  - 19 от 
гореспоменатите 35 застрашени растителни вида са със статут защитени, а 2 са под 
закрила, като са включени към видовете, чиито местообитания подлежат на опазване по 
ЗБР (Приложения №2, №2а).  

На територията на Община Любимец по-голяма част от находищата на 
застрашените и защитени видове растения попадат в защитени зони от Европейската 
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екологична мрежа НАТУРА 2000 в България, а някои от тях са в обхвата и на защитени 
територии. 

Други защитени растения по Закона за биологичното разнообразие и/или включени 
в защитени територии в обхвата на Община Любимец са Див божур (Червен божур), 
Блатно кокиче, Бодлив залист (Миши трън, Миши чемшир, Самодивски чемшир), Зайча 
сянка (Аспарагус, Лечебна спаржа, Самодивска метла). 

На територията на проучваната площ, растителните съобщества са представени с 
нищожен брой таксони и синтаксони, поради факта, че терените на ПУП-ПЗ са заети с 
трайни насаждения-лозя, собственост на възложителя, които той обработва и използва до 
настоящият момент. 

Покрай прокараните пътища и в изредени участъци се развива производна 
растителност с единично участие на дървесни, храстови и рудерални тревни видове.  

Растителността в района на ПУП-ПЗ е силно повлияна от антропогенната дейност. 
Местната растителност се е съхранила в ограничени малки територии. По голямата част от 
територията е заета от лозя. 

От естествено разпространените видове в района се среща мъждрян (Fraxinus 
ornus), благун (Querceta frainetto), обикновен горун (Qurrcus delechampii), глог (Crataegus 
monogina), дрян (Cornus mas) и шипка (Rosa canina). Естествена мезо-хигрофилна 
дървесна растителност се е запазила в доловете около терените на ПУП-ПЗ, но тяхното 
разпространение е силно ограничено. Растителността в района като цяло е силно 
променена, поради дългогодишното експлоатиране от човека. На местата на някогашните 
ксерофилни гори сега расте вторично сукцесионна тревна и храстовидна растителност или 
култури от интродуцирани дървесни видове. В други участъци, изсичането на горите е 
оказало пагубно влияние и е довело до пълна ерозия, и измиване на почвения хоризонт. 

Анализът на състоянието на флората на териториите на ПУП в района показва, 
преобладанието на насаждения от лозя и вторични и подвижни флорни елементи, като 
досега не са установени находища на редки, застрашени от изчезване и защитени 
растителни видове.  

Горските екосистеми, в зависимост от произхода, се разделят на: 
- Производни типове горски екосистеми, формирани при антропогенно 

въздействие;  
-   Вторични типове горски екосистеми, формирани при залесявания и създаване на 

различни типове горски култури. 
Храстовите и тревните екосистеми в зависимост от произхода се разделят на: 
- Производни тревни екосистеми, формирани при вторични сукцесии и 

антропогенно въздействие; 
- Краткопроизводни тревни екосистеми, формирани при вторични сукцесии, след 

деградационни процеси на ландшафта. 
                                                                                              
            3.7.2. Животински свят  

Територията на община Любимец и в частност площта на ПУП-ПЗ попадат в 
Източно-родопския подрайон на Южнобългарския фаунистичен район. Фауната в района 
принадлежи към неморалния фаунистичен комплекс и се отнася към Тракийския 
зоогеографски район, обхващащ и Източни Родопи. В зоогеографско отношение Източно-
родопския подрайон се характеризира с висок процент на медитерански, 
субмедитерански, азиатски и средноазиатски фаунистични елементи и занижен процент 
на Европейски и Евросибирски елементи. 
          Климатичните особености, съвместно с географското разположение, релефа и 
растителността, са предопределили облика на съвременната безгръбначна фауна. 
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          Месторазположението на района е част от централната част на Източни Родопи, 
която е една от най-южно разположените територии на България. Съседството на Източни 
Родопи с Бяло море и предна Азия е дало силно отражение върху сформирането на 
съвременния фаунистичен комплекс. Друг важен факт, който се е отразил върху 
сформирането на съвременната фауна, е близостта на района с реките Арда и Марица. 
Тези реки са част от Егейския водосбор на Медитеранската област. Техните долини са 
коридори и своеобразни рефугиуми, по които са навлизали топлолюбиви фаунистични 
елементи. Релефът в района също е оказал влияние при сформирането на съвременния 
облик на фауната. Той се характеризира със силна разчлененост на заоблените хълмове, 
които нямат ясно изразен планински облик. Надморската височина и денивелацията на 
терена определят ниско планинския характер на района като цяло. Някой от ридовете в 
съседство спират топлите въздушни течения от Средиземноморието, с което са повлияли 
върху климата и респективно върху фауната. Този факт обяснява занижаването на 
относителния дял на медитеранската компонента, характерна за райони с подобно 
географско разположение, каквито са долините на Струма и Места. Близостта на района с 
Източна Тракия, респ. с Предна Азия, обяснява засиленото присъствие на азиатски 
фаунистични елементи. Климатът в района е континентално-средиземноморски с 
подчертани характеристики на субмедитеранската област. Относително топлата и влажна 
зима, и сухото и горещо лято, са дали също силно отражение върху сформирането на 
фауната. 
           Този климат е характерен за субтропична Европа и Предна Азия. Топлите 
въздушни маси, навлизащи от средиземноморието на север, са една от основните причини 
за удължаването на активния вегетационен период, който също е оказал съществена роля 
при сформирането на съвременната фауна. Близостта на района с река Марица 
благоприятства овлажняването на въздуха, което е от съществено значение за фауната, 
особено през летия горещ сезон. 
            Растителността е един от основните биотични фактори на средата, които имат 
определяща роля във формирането и разпределението на животинските комплекси. 

Флората в района на община Любимец и в частност площта на ПУП-ПЗ се 
характеризира с наличието на редица медитерански и преходносредиземноморски видове, 
които са дали отражение и върху фаунистичните комплекси. 
            
            Безгръбначна фауна. 
            Зоогеографската принадлежност на таксоните безгръбначни от района на община 
Любимец е своеобразна и сама по себе си е уникална. Тази уникалност се дължи на 
географското положение, климатичните и едафични особености на района. 
            В днешно време безгръбначната фауна на буковия и иглолистния пояс на Родопите 
е с преобладание на евросибирския комплекс, а в дъбовия пояс преобладават 
медитеранските форми и комплекси. Източни Родопи попадат почти изцяло в дъбовия 
пояс и съответно в тях доминират медитеранския комплекс, а евросибирският е много 
слабо застъпен. С течение на времето ареалите на много от тези видове са се разкъсали и 
раздробили на отделни изолирани участъци. 
           Хабитатното разпределение на комплексите от безгръбначни включва две основни 
групи: терастични (сухоземни) и акватични (водни) хабитати. Терастичните хабитати се 
подразделят на две подгрупи - открити и горски. Откритите са подразделят на следните 
първично естествени, вторично сукцесионни (производни), селскостопански 
обработваеми площи. Подгрупата на горските хабитати включва следните серии: 
естествени автохтонни гори, вторично сукцесионни и дървесни плантации (култури).  
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          - първично естествени открити хабитати в общината са няколко типа: такива са 
крайречните брегове около р. Марица, горските полянки в запазените горски съобщества, 
скалните масиви и сипеи. 
         - вторично сукцесионни открити хабитати са възникнали в резултат на силна 
деградация на горски съобщества. Изсичането на горите и превръщането на големи 
територии в пасища и обработваеми площи е процес, който е известен за района от 
столетия. Обикновено тези хабитати са захрастени с червена хвойна, драка и келяв габър. 
         - селскостопански обработваеми площи.  
         Към втората подгрупа горски хабитати, сериите са представени със следните 
типове: 
          - автохтонни гори – гори с преобладаване на бук с подлес от обикновен габър. В 
тези хабитати преобладават видове от евро-сибирския фаунистичен комплекс, които имат 
предпочитания към мезофилен микроклимат. Гори с преобладаване на обикновен горун, 
на благун и цер. Тези хабитати се характеризират с мезо-ксерофилен микроклимат. В тях 
се наблюдава тенденция към увеличаване на делът на ксерофилните елементи. В 
дендроценозите с основни едификатори благун, благун и келяв габър, космат и вергилиев 
дъб, се наблюдават ксерофилни и ксеро-мезифилни комплекси, в които делът на 
Медитеранските видове нараства. 
          - вторично сукцесионни гори – такива са съобществата с преобладаване на келяв 
габър. Те са се появили в резултат на деградацията на типични горски съобщества от 
космат дъб, вергилиев дъб, благун. В тези хабитати се наблюдава тенденция към 
ксерофилизация и съответно комплексите от безгръбначни също са се променили в тази 
посока. При напреднал стадии на деградация келявият габър се подменя от главен 
едификатор червената хвойна, която заедно с ксеротермни тревни синузии, сформират 
ксеротермни хабитати. Тези хабитати се обитават както от медитерански видове, така и от 
предно-азиатски и степни видове. Към този тип хабитати се причислява и съобществото 
от драка и ксеротермни треви. 
          - дървесни плантации (култури) – такива са културите от черен бор, както и 
културите от черен и бял бор и акация. 
         Акватичните хабитати включват както надземните, така и повърхностните 
подземни води, които се обитават от различни биотични групи. Надземните акватични 
хабитати са съсредоточени главно около р. Марица и водосбора й. Реката има 
неравномерен отток през годината. Съобществата на подземните хидробионти не са 
проучвани, но те са една от основните групи, които ще реагират бързо, дори при 
незначителни промени в химизма на водата. 
 
            Гръбначна фауна. 
           Според горскорастителното райониране, територията попада в Долния равнинно 
хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0 – 900 m н. в.). По 
литературни данни, за територията на общината са посочени не по-малко от 304 вида 
гръбначни животни (тип Chordata, подтип Vertebrata), от които 22 риби, 10 земноводни, 23 
вида влечуги, 191 птици и 58 бозайници. Гръбначни видове са представители на 27 
разреда и 86 семейства. 
           Видовият състав на гръбначната фауна на територията на община Любимец може 
да бъде определен като богат. Най-голям дял за това богатство имат птиците с техните 
най-малко 191 вида, които представляват 46,02% от видовете птици у нас (по последни 
официални данни – 415 вида, т. е. почти половината. Тук се срещат повече от половината 
от нашите видове влечуги (23 от общо 36) и земноводни (10 от общо 16 вида), а също и 
повече от половината от видовете бозайници у нас (58 от общо 114 вида). 
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            Значителен е и броят на срещащите се тук видове риби (всичките сладководни). В 
количествен и в качествен аспект, гръбначната фауна на общината е отражение на 
географското положение на територията й върху територията на страната и континента 
Европа, и на останалите географски особености на района – най-вече на надморските 
височини и други особености на релефните форми на територията. От значение е и 
историческото развитие на тази територия, което обуславя и силата на антропогенния 
натиск върху природната среда. 
            Богатството на българската фауна, в т. ч. и на гръбначната, се дължи, както на 
разнообразните физикогеографски и природни условия на територията на страната, така и 
на географското й положение – тя има средищно разположение, както на Балканския п-ов, 
така и в Западната част на Палеарктическата зона – северната част на Стария свят (Европа, 
Азия, Африка), която обхваща зоните на хладния, умерения и субтропичния климатични 
пояси на Северното полукълбо. Според Симеонов, Мичев (1990) нашата орнитофауна 
показва отчетливо разграничими особености най-вече във връзка с релефа или по-точно с 
надморската височина. За фауната на територията на страната са отделени следните 5 
сухоземни фаунистични комплекси: 

- Фауна на пояса на дъба; 
- Фауна на пояса на бука; 
- Фауна на иглолистния пояс; 
- Фауна на субалпийския пояс; 
- Фауна на алпийския пояс. 

           Авторите на това издание посочват като най-богата по броя на видовете, а също и 
по броя, респ. плътността на индивидите, фауната и в частност орнитофауната на пояса на 
дъба. Практически цялата част от територията на община Любимец попада в дъбовия пояс 
и това е една от основните предпоставки, обуславящи богатството на гръбначната й 
фауна. 
           В най-общ план и във връзка с обитаваните от видовете местообитания за 5-те 
класа гръбначни, може да бъде посочено следното: 
            

Клас Риби (Pisces). 
           От рибите най-голям е броят на видовете от сем. Шаранови – 13 вида, следвани от 
сем. Щипоци – 4 и сем. Костурови – с 2 вида. Останалите семейства са представени с по 1 
вид. От видовете, 11 са характерни за течащи и също 11 – за стоящи или бавнотечащи. 
Като най-типични за бързотечащи води могат да бъдат посочени 5 от видовете (лещанка, 
маришка мряна, вардарски скобар, балкански щипок, родопски щипок). Бързотечащи води 
обитават и речният кефал, черният морунаш, кротушката, обикновеният щипок, но тези 
видове се срещат често и в бавно течащи, и в стоящи води. Типичен обитател на горни 
течения на високопланински реки е само един от видовете – лешанката, но в горни 
течения се срещат още 2 вида – маришка мряна и балкански щипок.  
             

Херпетофауна (Amfibia end Reptilia).   
Топлият средиземноморски климат е предпоставка за наличието на богата 

херпетофауна в Източните Родопи, дължащо се на мозаечното разпространение на 
природни местообитания. Установени са 11 вида земноводни и 30 вида влечуги. Срещат 
се редки и много редки видове. Районът на ПУП-ПЗ като цяло не е с високо 
херпетологично разнообразие и видове с консервационен статус.  
             

Клас Земноводни (Amfibia). 
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            При земноводните, с изключение на два вида с воден или преобладаващо воден 
начин на живот – обикновената водна жаба (Rana ridibunda) и жълтокоремната бумка 
(Bombina variegata) и един дървесно-храстов вид – жабата дървесница (Hyla arborea), 
всички останали, извън размножителния си период водят сухоземен начин на живот. 
            Доминиращи видове са зелената крастава жаба (Bufo viridis) и обикновената водна 
жаба (Rana ridibunda). 
            

Клас Влечуги (Reptilia). 
            От влечугите четири вида са свързани с водата –два вида водни костенурки (Emys 
orbicularis, Mauremys caspica) и два вида водни змии (Natrix natrix, Natrix tessellatа). Като 
горски видове могат да бъдат определени три вида – смокът мишкар (Elaphe longisima), 
медянката (Coronella austriaca) и слепокът (Anguis fragillis). Като наземно-дървесни, 
търсещи плячка не само по земята, но и по дървета и храсти, т. е. добри катерачи по тях и 
обитаващи предимно или и горски и храсталачни местообитания, могат да бъдат 
определени смокът мишкар и малкият стрелец (Coluber najadum), но добре се катерят по 
храсти и дървета и големият стрелец (Coluber jugularis) и дори пъстрият смок (Elaphe 
quatuorlineata sauromates). Типични петрофилни видове са македонският (Podarcis erhardii) 
и стенният гущер(Podarcis muralis), но скалисти и каменисти терени обитават и други 
видове. На практика напълно подземен начин на живот води змията червейница (Typhlops 
vermicularis). Предимно в постройки в населени места живее балканският гекон 
(Cyrtodactylus kotschyi). Доминиращи видове сред гущерите (разр. Sauria) са македонският 
гущер (Podarcis (Lacerta) erhardii) и зеленият гущер (Lacerta viridis), а сред змиите (разр. 
Serpentes) – големият стрелец (Coluber jugularis). От сухоземните костенурки (разр. 
Testudinata, сем. Testudinidae) са шипобедрената и шипоопашата костенурки, като 
повечето от срещнатите индивиди са от вида шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). 
От блатните костенурки (разр. Testudinata, сем. Emydidae) по-многобройният вид е 
обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis ). От сем. Отровници (Viperidae), 
срещан вид е пепелянка (Vipera ammodytes). 
                   

Клас Птици (Aves). 
           Орнитофауната на Източните Родопи включва 278 вида, от които 171 гнездящи, 82 
вида зимуващи, 154 вида преминаващи, 15 вида, появяващи се при скитания си. 
            Характерно е голямото видово разнообразие на дневните грабливи птици 
(Falconiformes). Характерно е и многообразието на южни видове. От установените птици 
за района 11 вида са включени в Световния червен списък на IUCN, 12 вида са 
застрашени, 46 уязвими, 13 редки и 32 вида намаляващи за Европа. 
           В екологично отношение гнездовата орнитофауна на района може да бъде поделена 
хабитатно на следните комплекси: 
           » комплекс на ксерофитна растителност в дъбово-габъровия пояс; 
           » комлекс на крайселищните територии; 
           » антропогенен комплекс. 
          В района на ПУП-ПЗ има представители на всички шест екологични групи птици –
дървесно-храстови, наземно-дървесни, наземни, водни, околоводни, ловуващи в или от 
въздуха. Значителен е броят на видовете характерни за горски и храстови местообитания и 
на видовете характерни в близост до водоеми и реки.  
          Спрямо отношението на видовете към дървесната растителност и нейни 
пространствени образувания, в този район на страната са налице както видове, несвързани 
или слабосвързани с дървесна растителност, така и видове, свързани в различна степен с 
такава, в т. ч. и типични горски видове, и такива жители на вътрешността на обширни и 
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гъсти горски масиви. Поради факта, че по-голямата част от територията на общината е 
заета от растителни съобщества от горски тип, броят на свързаните с дървесна 
растителност, в т. ч. горските видове, е значително по-голям от този на несвързаните или 
слабо свързаните. 
         По отношение на присъствието им в района се срещат както постоянни видове, 
така и гнездящи пролетници, преминаващи и зимуващи видове. В откритите територии с 
малко количество дървесна растителност, доминиращи видове са червеногърбата сврачка 
(Emberiza calandra) и полската овесарка (Lanius collurio), а в горски местообитания -  
обикновената чинка (Fringilla coelebs), големият синигер (Parus major), качулат синигер 
(Parus cristatus), боров синигер (Parus ater), син синигер (Parus caeruleus), авлига (Oriolus 
oriolus), планинска чинка (Fringilla coelebs), къдънка (Carduelis carduelis), елшова скатия 
(Carduelis spinus), зеленогуша овесарка (Emberiza cirlus), сойка (Garrulus glandarius), 
имелов дрозд (Turdus viscivorus), кос (Turdus merula), червеногръдка (Erithacus rubecula), 
гургулица (Streptopelia turtur), зелен кълвач (Picus viridis), сирийски пъстър кълвач 
(Dendrocopos syriacus), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), голям ястреб 
(Accipiter gentilis). В храстовите съобщества (от гъсти групи или петна от предимно ниска 
дървесна растителност – от дървета и храсти) най-често са срещани обикновената чинка 
(Fringilla coelebs), авлигата (Oriolus oriolus), косът (Turdus merula), червеногърбата сврачка 
(Lanius collurio), зеленогушата овесарка (Emberiza cirlus), на места и пъстроглавата 
овесарка (Emberiza cia), гургулицата (Strepto pelia turtur), а в някои случаи и някои други 
видове. В каменисти и скални терени, най-често срещащият се вид е обикновеното 
каменарче (Oenanthe oenanthe).  
           

Клас Бозайници (Mammalia) 
           Бозайниците са вторият по брой на видовете клас – с 58 вида, които представляват 
50,88% от всички видове бозайници у нас (114 вида). При бозайниците, както и при 
влечугите е налице и една група от видове, които водят наземно-подземен начин на живот, 
а два вида водят практически изцяло подземен – обикновената къртица (Talpa europaea) и 
белозъбото сляпо куче (Nannospalax leucodon). Тук най-многобройният разред са 
прилепите 19 и гризачите – 18 вида, следвани от хищниците – 11 и чифтокопитните – 5 
вида, докато останалите 2 разреда са съответно с 4 вида (разр. Насекомоядни) и с 1 вид 
(разр. Зайцеподобни). От насекомоядните най-често бе регистрирана обикновената 
къртица (Talpa europaea). От гризачите, особено в открити територии, най-многобройна е 
обикновената полевка (Microtus arvalis), в горите – горските мишки (Sylvaemus sp.), 
катерицата (Sciurus vulgaris), а на места горският сънлкивец (Dryomys nitedula). 
            

За района на ПУП-ПЗ няма установени постоянни миграционни коридори на диви 
животни, които да бъдат повлияни от плана. 

В района на ПУП-ПЗ вероятно се срещат: 
Сем. Таралежи (Erinaceidae) 
»Белогръд таралеж (Erinaceus concolor) 
Сем. Къртици (Talpidae) 
»Обикновена къртица (Talpa europaea) 
Сем. Мишевидни (Muridae) 
»Жълтогърла горска мишка (Sylvaemus flavicollis) 
»Обикновена горска мишка (Sylvaemus sylvaemus) 
Сем. Сънливци (Myoxidae) 
»Горски сънливец (Dryomys nitedula). 
Сем. Полевки (Arvicolidae) 
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»Сива полевка (Microtus arvalis) 
»Подземна полевка (Microtus subteraneus) 
Сем. Порови (Mustelidae) 
»Язовец (Meles meles) 
»Невестулка (Mustela nivalis) 
»Белка (Martes foina) 
Сем. Зайци (Leporidae) 
»Див заек (Lepus capensis) 
Сем. Катерицови (Sciuridae) 
»Катерица (Scirus vulgaris) 
Сем. Кучевидни (Canidae) 
»Чакал (Canis aureus) 
Сем. Свине (Suridae) 
»Дива свиня (Sus scrofa) 

 
3.8. Защитени природни територии 
 
На територията на Община Любимец се намират някои от категориите защитени 

територии - защитени местности и природни забележителности. 
Защитена местност ”Бакърлията” с площ от 387,15 ха и заема част от територията 

на община Любимец, в землището на с. Йерусалимово, в района на Сакар планина. 
Характеризира се с голямо биологично разнообразие. В местността се срещат различни 
видове птици, животни и растения. Обявена е за защитена с цел дългосрочно опазване 
популациите на световно и европейско застрашени видове земноводни, влечуги, птици, 
бозайници и растения, типични за Сакар местообитания и ландшафти. Местността 
„Бакърлията” е обявена и за орнитологично важно място с гнездови находища на видове, 
защитени от Закона за биологичното разнообразие. 

Защитена местност “Долната Ова” е в землището на гр. Любимец и е обявена с цел 
опазване на естествено находище на блатно кокиче. Това е едно от малкото останали 
находища в страната с площ от 20 ха. Блатното кокиче е с голямо икономическо значение. 
На територията на Общината са разположени природните забележителности –„Птичи 
камък”, „Меден камък“ и „Глухите камъни“.  

Природна забележителност „Птичи камък” (Куш кая) представлява огромна скала, 
наподобяваща орел, в землището на с. Вълче поле. При археологически разкопки е 
установено, че скалата е била древен тракийски култов комплекс. По време на разкопките, 
извършени през 2005 година са разкрити останки от сгради, керамика и част от крепостен 
насип. Предполага се, че е бил ограден от крепостна стена и вероятно е бил свързан с 
другият такъв скален комплекс – „Глухите камъни”. 

Природна забележителност „Глухите камъни” е един от най-големите тракийски 
скален култово-погребален комплекси в землището на с. Дъбовец в Източни Родопи. 
Възникнал е през ранно-желязната епоха и е функционирал през Античността и 
Средновековието. Представлява комплекс от над 200 трапецовидни ниши, които са 
издълбани върху монолитен скален блок, изсечени в скалата две гробници и стълба, 
водеща към водохранилище и тракийско селище, съществувало южно от скалата. 
Изградена е и църква от V-VI век и част от монашеска обител, която вероятно е разрушена 
и разграбена от войниците на Третия кръстоносен поход. Светилището е разположено 
върху четири скални масива, разделени от дълбоки проломи. 
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В местността „Меден камък“ (Кован кая) се намира Кралимарков камък с форма на 
бутилка и височина 50 м. По южната страна на височина 7 м от основата има 
фурнообразна гробница и 24 трапецовидни ниши от всички страни на скалата. 
 
Табл. 3.8 – 1 Защитени местности и природни забележителности 

Статут и име на  
ЗТ 

Заповед на МОСВ за 
обявяване на обхвата на ЗТ 

Землище Площ 
ха 

фонд Стопанисвани от 

ЗМ „Долна ова” № 19388/03.07.1970 Любимец 20 ССФ Частни стопани 
ЗМ „Бакърлията” № РД 472/11.07.2001 Йерусалимово  279 ДГФ 

ССФ 
ДЛ Свиленград 

ПЗ „Глухите 
камъни” 

№ 3702/29.12.1972 Вълче поле 2 ДГФ ОГФ - Любимец 

ПЗ „Меден камък” № 3702/29.12.1972 Вълче поле 1 ДГФ ДЛ Свиленград 
ПЗ „Птичи камък” № 3702/29.12.1972 Вълче поле 1 ДГФ ДЛ Свиленград 

 
На територията на общината са обособени следните защитени зони от 

националната екологична мрежа Натура 2000: 
По Директивата за местообитанията: 
- „Река Марица” – BG0000578 – в землището на гр. Любимец; 
- „Сакар” – BG0000212 – в землищата на с. Васково, с. Георги Добрево, с. 

Йерусалимово и с. Оряхово; 
- „Остър камък” – BG0001034 – в землищата на гр. Любимец и с. Белица; 
- „Родопи-Източни” – BG0001032 – в землищата на с. Малко градище, с. Дъбовец и 

с. Вълче поле. 
По Директивата за птиците: 
- „Сакар” – BG0000212 – землищата на с. Васково и с. Георги Добрево; 
- „Радинчево” – BG0002020 – землищата на гр. Любимец, с. Йерусалимово и с. 

Оряхово; 
- „Язовир Ивайловград” – BG0002106 – землищата на с. Дъбовец и с. Вълче поле. 
 
Имотите на ПУП-ПЗ засягат защитена зона „Сакар” – BG0000212 за опазване на 

природните местообитания. 
ЗЗ BG0000212 „Сакар“ за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна е обявена със Заповед №РД-313 от 31 март 2021 г. на МОСВ, с обща площ 
1 321 186,078 дка. 

Предмет на опазване в защитена зона BG0000212 „Сакар“ са:  
2.1. следните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР):  
– 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition;  
– 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 

CallitrichoBatrachion;  
– 5210 Храсталаци с Juniperus spp.;  
– 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion 

albi;  
– 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи);  
– 6220 * Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-

Brachypodietea;  
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– 62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества;  
– 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или 

Sedo albi-Veronicion dillenii;  
– 8310 Неблагоустроени пещери; 
– 9170 Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum;  
– 91AA * Източни гори от космат дъб;  
– 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори;  
– 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа;  
– 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba;  
2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:  
2.2.1. бозайници – *Европейски вълк (Canis lupus), Пъстър пор (Vormela peregusna), 

Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus citellus), Мишевиден сънливец (Myomimus 
roachi), Голям нощник (Myotis myotis), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Дългоух 
нощник (Myotis bechsteinii), Остроух нощник (Myotis blythii), Трицветен нощник (Myotis 
emarginatus), Гол ям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос 
(Rhinolophus hipposideros), Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Южен 
подковонос (Rhinolophus euryale), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii);  

2.2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна бумка (Bombina bombina), 
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), 
Пъстър смок (Elaphe sauromates), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), 
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Обикновена блатна костенурка (Emys 
orbicularis), Южна блатна костенурка (Mauremys caspica);  

2.2.3. риби – Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus 
amarus);  

2.2.4. безгръбначни – Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Обикновен сечко (Cerambyx 
cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), *Алпийска розалия (Rosalia alpina), Ценагрион 
(Ручейно пъстриче) (Coenagrion ornatum), Офиогомфус (Зелено речно водно конче) 
(Ophiogomphus cecilia), Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides), Лицена 
(Lycaena dispar), Dioszeghyana schmidtii, Бисерна мида (Unio crassus). 

 
Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:  
3.1. опазване и под държане на типовете природни местообитания, посочени в т. 

2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение 
в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно 
състояние в Континенталния биогеографски регион; 

3.2. увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на 
природни местообитания с кодове 5210, 6110*, 62A0 и 8230; 

3.3. подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 
3150, 3260, 5210, 6220*, 9170, 91M0, 91Z0 и 92A0; 

3.4. подобряване на местообитанията на видовете Голям гребенест тритон (Triturus 
karelinii), Пъстър смок (Elaphe sauromates), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), 
Южна блатна костенурка (Mauremys caspica), Подковонос на Мехели (Rhinolophus 
mehelyi) и Дългоух нощник (Myotis bechsteinii); 

3.5. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове 
природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочени в т. 2.2 видове и 
техни популации. 
8. В границите на защитената зона се забранява:  

8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите 
пътища и регламентираните за това места;  
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8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища 
в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на 
нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и 
при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, 
контролни и спасителни дейности;  

8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и 
скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните 
площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и 
скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните местообитания по т. 
2.1; забраната не се прилага в случаите, в които към датата на обнародване на заповедта в 
„Държавен вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене 
и/или проучване, и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните 
богатства и по Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по 
реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е 
подадено заявление за регистриране на търговско откритие;  

8.4. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в 
трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като 
такива;  

8.5. разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски 
територии в границите на негорските природни местообитания по т. 2.1 освен в случаите 
на доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои, както и в случаите на 
реализиране на допустими планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, 
одобрени по реда на екологичното законодателство;  

8.6. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и 
групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред 
обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при 
ползването на земеделските земи като такива, освен в случаите на премахване на 
инвазивни чужди видове дървета и храсти;  

8.7. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, 
хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на 
изискванията на Закона за защита на растенията;  

8.8. употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и 
горски територии, както и на продукти за растителна защита от професионална категория 
на употреба в тези територии, освен при каламитет, епифитотия или при прилагане на 
селективни методи за борба с инвазивни чужди видове; забраната не се прилага в 
границите на горски разсадници;  

8.9. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови 
отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на 
Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки 
метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите 
концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за 
допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);  

8.10. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци 
над допустимите норми;  

8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и 
влаголюбива растителност;  

8.12. палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска 
и спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене, 
повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания, преграждане на 
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входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ преминаването на 
видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1;  

8.13. провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на 
прилепите – 1 март до 30 юни;  

8.14. извеждане на сечи в природно местообитание с код 92A0, с изключение за 
нуждите на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване 
на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, при бедствия и аварии, за 
поддържане/подобряване на природните местообитания и местообитанията на видовете по 
т. 2, както и в случаите на реализиране на допустими инвестиционни предложения, 
одобрени по реда на екологичното законодателство;  

8.15. добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на 
увреждане на повече от 50 % от площта на съответната гора във фаза на старост 
вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през които 
преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, при доказана 
необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на 
безопасното движение на хора и пътни превозни средства или на нормалното 
функциониране на инфраструктурните обекти дървета;  

8.16. паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори 
във фаза на старост. 
 
 

3.9. Културно-историческо наследство, архитектурно и археологическо 
наследство 

Област Хасково е един от най-богатите на исторически и археоложки обекти 
райони. По долината на р. Марица са открити следи от епохите неолит, халколит, 
бронзовата епоха, в Сакар – от желязната епоха. В областта може да се проследи 
развитието на древните цивилизации. По-важни исторически паметници в областта са: 
Римска крепост – с. Минерални бани, Скална винарна, местност Хисаря - общ. Минерални 
бани, Винарските камъни “Шарап таш” в различните местности на същата община, 
Тракийска гробница и византийска крепост – с. Мезек, Тракийската зидана гробница край 
с. Долно Луково, комлекса край с . Долен Главанак, Менхир – Чучул камък в селото 
Овчарово, типичните за района скални ниши, скални църкви /с. Михалич, Маточина/ и 
няколко крепости /Устра и др./, средновековната крепост “Хисаря” – гр. Хасково, 
Светилището на трите нимфи край Каснаково. Ценен паметник е новооткритата гробница 
край с. Александрово. В района са регистрирани над 1000 паметника на културата, 480 от 
които са значими, 66 са с национално значение. За съжаление повечето от паметниците не 
са готови за експониране или се нуждаят от реставрация. Значителна част от паметниците, 
особено археоложките, не са подробно проучени. През последните години по различни 
проекти бе подобрен достъпа до културно- исторически паметници от региона, което е 
добра предпоставка за развитие на културен туризъм. Наличието на над 500 културно-
исторически паметници в областта определя нейния висок потенциал за развитие на 
културен туризъм. Паметниците са от различни епохи от VІІІ в. пр.н.е. до 
средновековието. Археоложките паметници дават ценни сведения за развитието на 
тракийската, римската и елинистична култури. Те са разпръснати равномерно в областта и 
би могло да бъдат обединени в един или няколко тура, на тема тракийска култура. 
Повечето от тези обекти не се използват рационално, не са разработени 
достатъчно като туристически забележителности, нуждаят от реставрация, финансови 
средства за експонирането им, не са малко и паметниците, нуждаещи се от допълнително 
проучване. 
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Най-ценните културно-исторически паметници са: единствено оцелелият от 
траките менхир до с. Овчарово, мавзолеят Хазър Баба от ХVІ в. при с. Богомил, скалната 
църква от Х в. и изключителната средновековна кула от ХІІІ в. при с. Маточина, древната 
крепост в местността Полсокастро край Тополовград, еднокамерните, двукамерните и 
трикамерните долмени при селата Устрем, Хлябово и Сакарци, останки от крепости и 
старинна църква край село Щит и др. Сакар е обитаван от най-древни времена. Следи от 
праисторически и тракийски селища и крепости има в землищата на селата Мрамор, 
Синапово, Орешник, Българска поляна и Изворово. Останки от антични и късноантични 
селища и крепости има в землищата на селата Устрем и Любимец. През римско време 
през планината минава главният път, който свързва Европа с Азия. Следи от пътя и от 
крайпътните станции Раме и Кастра Рубра личат в землищата на селата Любимец и 
Изворово. В землищата на селата Орешник, Радовец, Устрем има останки от 
средновековни селища, а при селата Дряново и Любимец има останки от средновековна 
крепост и некропол. В некропола са намерени български накити от Х – ХІ век.  Долмени в 
България освен в Странджа се срещат и в Сакар. Това са мегалитни паметници, които 
освен за каменни гробници се предполага, че са служили и като раннотракийски скални 
светилища. Изградени са от грубо обработени масивни плочи-блокове, от местни гранити 
и гнайси. Най-често долмените се състоят от една или повече четириъгълни камери, 
предверие и понякога коридор (дромос). На фасадната плоча е оформен вход, толкова 
малък, че през него може да се влезне само пълзешком в гробницата. Най-простият 
мегалит се нарича менхир – това е издължен каменен блок с пропорции, напомнящи 
колона, който е забит да стои изправен на равна площадка. В България има запазен и 
описан досега само един менхир – до с.Овчарово в западните склонове на Сакар планина. 
В подножието на източните склонове на Сакар край бистър планински поток се издига 
един от най-големите и добре запазени манастири в България – Вакъфският (Устремски) 
“Св. Троица”. Населението на този край нарича манастира “Хайдушки”. Според 
исторически сведения през втората половина на ХVІІІ в. по тези места действа известният 
хайдутин Христо войвода от Сливен. По-късно той става монах и се установява в близката 
пещера, известна сега като Вехтата църква. Предполага се, че манастирът е бил създаден 
още преди турското робство. Съществуването му е отбелязано в турски документи от 
началото на ХV век. Наблизо в местността Градището са открити останки от стара римска 
крепост. Вакъфският манастир има внушителен вид. Жилищни сгради с открити чардаци 
от дърво ограждат манастирския двор. В средата се издига голяма каменна църква – една 
от най-просторните манастирски църкви в България. В нея се пазят възрожденски икони, 
интересен сребърен потир от 1779 г. и старопечатни книги. След Освобождението 
Устремският манастир е станал девически. През първата половина на миналия век в него 
са живели над 30 монахини. На югозапад от Сакар в района на с. Мезек са запазени 
тракийска куполна гробница от ІV в. пр. н.е. и средновековна крепост от ХІ в. 
 
              Паметници с най-голяма културно-историческа стойност са: 
 

- Култовият тракийски комплекс “Палеокастро” на 3 км западно от Тополовград с 
над 150 релефни диска по крепостта; 

- Тракийските долмени (едно, дву и трикамерни) край с. Хлябово, с. Устрем и с. 
Сакарци; 

- Храмът на Слънцето – разположен над рида между с. Хлябово и гр. Тополовград. 
Той представлява група ветрилообразни скали, осеяни с над 150 изкуствено 
изчукани релефни и геометрично подредени кръгове, обърнати на изток; 
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- Манастирът “Света Троица” - разположен на около 6-7 км от Тополовград, в 
полите на Сакар планина, един от най- големите манастири в Южна България; 

- Скални християнски храмове – “Вехтата църква” и скална църква при с. Маточина; 
- Скални светилища, по-известни сред които са тези в с. Орешник, с. Хлябово; 
- Антични и средновековни селища и крепости, по-известни са тези в с. Устрем, с. 

Българска поляна, с. Орлов дол, с. Светлина, връх Вишеград и крепостта 
“Вукелон”; 

- Православни храмове – църкви и параклиси. 
- Музейни сбирки в гр. Тополовград и с. Радовец. В град Тополовград се намира 

музейната сбирка на общината с над 6 000 музейни единици. 
 

 
           Археологически дани свидетелстват, че територията на община Любимец е 
обитавана от най-ранни епохи12.  
           В ОУП на общината е приложен пълният списък на установените до момента 
археологически и исторически обекти от национално и местно значение. От тези списъци 
се вижда, че недвижимите културни ценности с национално значение са локализирани в 
относително обособени териториални зони във всички землища: 

-Васково – селище м. Баямлъка, долмени, надгробни могили;  
-Оряхово – долчени, изсичания в скали, могилни некрополи; 
-Йерусалимово – светилище, крепост, надгробни могили; 
-Георги Добрево – могилен некропол, път, изсичания в скали; 
-Любимец – могилен некропол; 
-Белица – крепост и църква, селище; 
-Лозен – селище, светилище на тракийски конник, надгробни могили; 
-Малко градище – тракийско светилище и скални ниши м.Глухите камъни, 
множество надгробни могили, селища, светилища; 
-Вълче поле – крепост, гробница, скални ниши, селище и светилище; 
-Дъбовец – скален култов комплекс „Глухите камъни“, селище. 
Преобладаващи са тези от ранножелязната, желязната и римска епохи. 

            От регистъра на „Културно историческо наследство“ в общината, най-значимо 
място заема скалният комплекс „Глухите камъни“. Той e разположен в най-високата част 
на Източните Родопи до вр.Света Марина (708,6 м), при с.Малко Градище, общ.Любимец 
и попада в близост до шосейната връзка между гр.Любимец и гр.Ивайловград. 
Комплексът се намира по трасето на екомаршрут „Пътеки към душата на камъка“ от 
защитената зона за запазване на местообитанията „Източни Родопи“. 
           Древният скален комплекс-светилище „Глухите камъни“, който се състои от 4 
големи скални масива и множество археологически паметници, е възникнал през 
ранножелязната епоха (10–6 в.пр.Хр.) и е функционирал през античността и 
средновековието. Свидетелство за това са многопластовите археологически находища, 
вкючително тракийски гробнници и руините на Християнски храм. 
           Скалният култов комплекс  се състои от множество трапецовидни скални ниши 
издълбани в отвесния монолитен скален блок, две големи тракиийски гробници, каменно 
стълбище и водохранилище, скално изсечени паметници, басейни, улеи, олтари и тронове, 
както и археологически находки на тракиийско селище в южното подножие на скалите.  
           Общият брой на скалните ниши, които навярно са служели за ритуални погребални 
помещения надхвърля 300. С множеството находища „Глухите камъни“ се считат за 

 
12 ОУП Любимец 
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забележителен свещен скален комплекс с висока културна и археологическа ценност, 
наред с Перперикон и светилището Кован Кая.  

 

 
 
Табл. 3.9-1 Извадка от КИН от схематична част към ОУП на община Любимец13 
 

 
 
фиг. 3.9-1 Извадка от КИН от схематична част към ОУП на община Любимец в 

землището на село Васково около територията предмет на плана 
 
От представената извадка на КИН към ОУП за село Васково, община Любимец е 

видно, че на територията предмет на плана за фотоволтаична централа липсва наличие 

 
13 ОУПО Любимец 
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на културно-историческо наследство, архитектурно и археологическо наследство. 
 

 
3.10. Население и човешко здраве 

            Според действащата категоризация на населените места гр. Любимец е от 3-та 
категория, а с. Васково от 4-та категория. Село Васково поради малката си демографска 
маса (около 100 жители) не функционира като кметство. 
           Имотите определени за реализация на плана попадат в землището на с. Васково, 
извън регулацията на населеното място, като са разположени в район, в който няма 
производствени и други дейности, отделящи вредни вещества над нормативно 
определените стойности. За всеки имот е издадено положително становище от РЗИ-
Хасково. /Приложение 7/ 
            Населението на община Любимец е най-важният социално-икономически ресурс, 
който заема важно място в процеса на регионалното развитие. Човешките ресурси, освен 
производител са и потребител на материални и духовни блага, което ги прави определящ 
и лимитиращ фактор за развитие на всяка територия. По тази причина броят и съставът, 
характерът на възпроизводството и географското разположение на населението играят 
първостепенна роля в развитието на общината и областта. Социално демографският 
потенциал и в бъдеще ще определя социално-икономическото развитие на областта и 
общината.  
            Община Любимец по брой на населението е най-малката община в Област 
Хасково. Населението на общината към 31.12.2014 г. наброява 9 744 души по данни на 
НСИ и представлява приблизително 4,10% от населението на област Хасково и 0,14% от 
населението на страната. По този показател общината попада в категорията на много 
малките общини (с население до 10 000 души).  
            Общината е сравнително рядко населена. Гъстотата на обитаване е 29,7д/км2, което 
е по-ниско от средната гъстота в областта – 44,5 д/км2 и значително по-ниско от средната 
за страната - 66,34 д/км2. 
            На територията на община Любимец14 здравната система е представена от 
доболничната лечебна помощ, която е свързана с дейността на Специализираната болница 
за долекуване и продължително лечение и рехабилитация (СБДПЛР – Любимец). В 
действителност, тя допълва болничното лечение на населението на общината, което се 
извършва в болници извън община Любимец.  
           Здравната система в общината е представена още от амбулатории (лечебни 
заведения) за извън болнична лечебна помощ и дентална помощ от типа „индивидуални 
практики“ за първична медицинска помощ (общо 6 броя), от които:  

- 5 амбулатории в гр. Любимец;  
- 1 амбулатория в с. Малко градище.  

            В областта на денталното лечение амбулаториите – индивидуални практики за 
първична дентална помощ са общо 9 броя, от които:  

- 8 броя в гр. Любимец;  
- 1 брой в с. Малко градище.  

           Първичната специализирана медицинска помощ е организирана в две амбулатории 
в гр. Любимец. 
          В резултат от негативните демографски процеси броят на лекарите, в т.ч. 
общопрактикуващите и стоматолозите намалява с годините, като същите обслужват и 
населението от съседни населени места. Средният размер на пациентските листи на общо 

 
14 ПИРО община Любимец 2021-2027 г. 
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практикуващите лекари е в рамките на минималните нормативи – около 1300 пациенти. 
На практика, реалния брой на лицата, включени в пациентските листи на общо 
практикуващите лекари, които са с непрекъснати здравно-осигурителни права е по-нисък.  
Болничната помощ в общината е представена от „Специализираната болница за 
продължително лечение и рехабилитация-Любимец“ (СБДПЛР Любимец) - 
специализирана изцяло в областта на физикалната терапия и рехабилитация. На практика 
населението на общината се обслужва от „МБАЛ Свиленград“– ЕООД и „МБАЛ 
Хасково“ АД.  
            Капацитетът на специализираната болница за продължително лечение и 
рехабилитация-Любимец е 45 легла– 1) отделение по физикална и рехабилитационна 
медицина с ІІ-ро ниво на компетентност, разполагащо с 35 легла разпределени в 9 
болнични стаи и 2) отделение за продължително лечение по нервни болести с 10 легла в 
две болнични стаи. СБДПЛР Любимец разполага със са съвременна и модерна 
медицинска техника и апарати. Подобрени санитарно-хигиенните условия, условията за 
престой и лечение на пациентите и е повишена на енергийната ефективност на сградата. 
За пациенти, които се нуждаят от придружител, се осигуряват самостоятелни болнични 
стаи. Всички са обзаведени с телевизионни апарати, хладилници и климатици, които са на 
разположение на болните напълно безплатно. Болничната база разполага с апаратура и 
пособия за провеждане на лечебна терапия, отговаряща на всички основни направления 
по медицински стандарт “Физикална и рехабилитационна медицина“. Провежда се 
комплексно лечение с поморийска луга и апликации с торфена кал, богата гама 
физиотерапевтични процедури, лазер терапия, инхалационно лечение, кинезитерапия 
(включваща и шийни екстензии). Разполага също така и с оборудване (уреди) за 
трениране фини движения и раздвижване на стави, велоергометри, Клетка на Роше, 
Андулационна терапевтична система и т.н., като някои от лечебните методики се 
провеждат за първи път в областта.  
            Драстично нараства с 62,5% броят на лекуваните пациенти в болничното заведение 
спрямо 2011 год. От 2019 г. функционира и обновеният и разширен Диагностично-
консултативен блок в отделението по Физикална и рехабилитационна медицина към 
болницата, като четвъртият етаж на сградата е превърнат в модерно отделение за лечение 
с фокус деца с церебрална парализа от 0 до 3 години. 
            Спешната и неотложна медицинска помощ в общината се поема от филиал на 
ЦСМП – Хасково. Същият е със седалище в гр. Любимец и към него е оборудван спешен 
приемен център. Филиалът за спешна медицинска помощ в гр. Любимец е осигурен с по 1 
екип на смяна.  
            Основен проблем е затруднения по осигуряване на финансови ресурси за 
поддържане и обновяване на съществуващата здравна мрежа. Проблемът се задълбочава и 
от процеса на депопулация, който прави неефективни редица здравни служби. 
Застаряващото население поставя и проблема за разширяване на мрежата от 
специализирани заведения за нуждите на възрастните хора. Този проблем е решим чрез 
адаптиране на съществуващ фонд и коопериране със съседни общини. 
           Ограничени средства за поддръжка и обновяване здравната инфраструктура в 
общината.  

- Необходимост от разширяване мрежата от специализирани заведения за нуждите 
на възрастните хора;  

- Намалява броя на общопрактикуващи лекари, лекари и стоматолози в общината;  
- Да се осигури продължително развитие на СБДПЛР Любимец;  
- Необходимо е да се изследват и оценят възможностите за междуобщинско 

партньорство със съседна/съседни общини в насока откриване на 
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нови/разширяване съществуващи здравни услуги с оглед нуждите сега и в 
близкото бъдеще.  

 
              Рискови фактори и рискови зони влияещи върху здравето на населението в 
община Любимец 
              Замърсяване на атмосферния въздух 
              Стопанските дейности в общината предимно са селскостопански, както и такива, 
свързани с търговия, лека промишленост, складова дейност и други, които не са значими 
източници за замърсяване на въздушния басейн. 
               Един от основните източници, замърсяващи атмосферния въздух е 
автомобилният транспорт. Транспортната структура в общината е добре развита. 
Основните пътни артерии преминават през населени места. Тези пътни артерии са 
линейни източници на атмосферни замърсители като въглероден диоксид, въглероден 
оксид, въглеводороди, азотни оксиди, серен диоксид, прах от пътното плътно и други. В 
комбинация с шума от автомобилния трафик, вредните фактори имат комбинирано 
въздействие върху човешкия организъм. Тези зони, където има комбинация от два или 
повече фактори, следва да бъдат разгледани по-детайлно с оглед минимизиране нивата на 
факторите и оттук минимизиране на здравния риск за населението, живущо в 
непосредствена близост до по-натоварените пътни артерии. 
             Извършените теоретични разчети на нивата на атмосферните замърсители, както и 
направените прогнози сочат, че атмосферното замърсяване край пътните артерии не 
надвишава нормативно определените стойности. 
             Физични фактори (шум, лъчения) 
              Сред физичните фактори водещ се явява транспортният шум. Извършените в тази 
насока анализи за транспорт и шум показват, че най-голямо натоварване има в района на 
гр. Любимец, поради което е предложен вариант с изнасяне на път Е 80 за транзитно 
преминаване за Ивайловград извън територията на града. С реконструкцията на жп 
линията са изградени частично шумозащитни прегради. Необходимо е доизграждане на 
последните по цялото протежение на линията тангираща с жилищните квартали. 
               Електромагнитни и радиационни лъчения с наднормено въздействие върху 
живущото население в общината не се отбелязват. Електропреносните системи са 
разположени в съответствие с изискващия се за тях сервитут спрямо обекти, подлежащи 
на здравна защита. 
                Социални фактори (безработица, жилищен и социален комфорт и др.) 
                Социалните и социално-битовите фактори са важни и в много случаи водещи 
при сформиране на здравния статус на населението в общината. 
                По данни на НСИ за 2015 год безработицата в общината е 14,64% и е над 
средната за страната (9,1%). Ниските доходи и икономическата несигурност са значими 
стресови фактори от много години, които в голяма степен са повлияли за развитието на 
хронични заболявания, ниска раждаемост и други неблагоприятни здравни и демографски 
показатели. Може да се очаква, че социалните и битови фактори ще имат все по-значима 
роля през следващите години за повишаване на здравния риск на населението в общината.  
Администрацията на общината ще има една първостепенна по важност задача за 
създаване на условия за стабилизиране на малкия и среден бизнес, пренасочване и 
преквалификация на безработните, разработване на мерки и програми за финансиране на 
социалните дейности на базата на европейски програми по тяхното финансиране. 
Сериозни потенциални възможности за разкриване на нови работни места са целевите 
финансирания на Европейския съюз за изграждане на инфраструктурата в общината като 
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пътища, водопроводи, канализация, изграждане на алтернативни източници на енергия и 
други. 
             Замърсяване на почвата и водите 
               Важен проблем в екологичен аспект са нерегламентираните сметища, където са 
изхвърлени битови, строителни, опасни отпадъци. В повечето случаи нерегламентираните 
сметища са разположени край ромската махала. Това тяхно местоположение застрашава и 
е фактор за замърсяване на почвите, повърхностните и подземните води с токсични 
вещества и микроорганизми, причиняващи инфекциозни заболявания. 
               Нерегламентираните сметища трябва да бъдат ликвидирани, като за тази цел е 
необходим завишен контрол от страна на общината, както и на органите на МВР и 
РИОСВ. 
               Наводнения 
               Друг рисков фактор за населението на общината и региона представляват 
наводненията по поречието на р. Марица, р. Бисерска и р. Белишка, както и на 
микроязовирите. Причини за наводненията основно са интензивните валежи, при което се 
изваляват големи количества дъждовни води за кратко време и непочистените речни 
корита, обрасли с дървесна растителност. За микроязовирите причините основно са 
неработещи изпускателни съоръжения и разрушени диги.  
              Съгласно изготвената оценка РЗПРН в обхвата на общината не засяга населени 
места и инфраструктура, а е извън урбанизирани територии. В тези територии в резултат 
на наводненията може да настъпи значително влошаване качествата на почвата и водите, 
които могат сериозно да застрашат живота и здравето на хората. 
              Важни зони в здравно-хигиенен аспект са санитарно-охранителните зони на 
водоизточниците за питейна вода. Водоснабдяването на населените места в общината се 
извършва от 16 подземни водоизточника. За всички водоизточници е необходимо 
проектиране, изграждане и учредяване на СОЗ, съгласно Наредба № 3/2000г. Важно е това 
да стане и стриктно да се спазва регламентираното от законодателството начин на тяхното 
ползване, застрояване и охрана. Това, от своя страна, обезпечава подаването на питейна 
вода към населението, която да отговаря на нормите за качеството на питейната вода.  
               Към настоящия момент територията, където е предвидено да се разположи 
фотоволтаичната централа, има предназначение лозе и овощни градини – седма и десета 
категория.  
               Без реализация на разглежданото ПУП-ПЗ може да се прогнозира, че районът 
най-вероятно няма да търпи позитивно и прогресивно развитие, няма да се създадат нови 
производствени мощности, да се разкрият работни места или да се подобри 
инфраструктурата. 
 
 

3.11. Отпадъци  
На територията на община Любимец, основно в населените места се генерират 

следните видове отпадъци: 
• Смесени битови отпадъци – от жизнената дейност на населението в общината; 
• Производствени отпадъци – от дейността на производствените предприятия; 
• Строителни отпадъци – от извършваните строителни и строително-ремонтни 

дейности в общината. 
Основните източници на отпадъци на територията са домакинствата, 

производствените предприятия, строителството, животинските ферми, търговските 
обекти и др. 
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Най- голямо количество са битовите отпадъци, които се получават в резултат на 
жизнената дейност на хората по домовете, държавните и общинските сгради. Към тях се 
приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, 
предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни и в 
същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им 
съвместно с битовите. 

В общината е организирана система за събиране и транспортиране на битовите 
отпадъци на всички населени места до Регионално депо за депониране и обезвреждане на 
неопасни битови отпадъци - Харманли.  Съгласно годишния доклад по околна среда 
представен от оператора на депо Харманли през изминалата година са обезвредени 1 445 т 
отпадъци от Община Любимец.  

В община Любимец не са изградени и внедрени системи за разделно събиране на 
отпадъците. 

  За района се констатира, че няма големи производствени предприятия, които да 
формират много и опасни отпадъци. При производствените предприятия се забелязва 
увеличение на броя на отпадъците, които се предават за рециклиране и оползотворяване - 
метални отпадъци, отработени масла, хартиени, пластмасови и стъклени опаковки. 
Значително е подобрена отчетността на дейностите с отпадъците в тях (водят се отчетни 
книги и транспортни карти за предадените опасни отпадъци за последващо третиране, 
изготвят са годишни отчети, които се представят в ИАОС). 

На регионалното депо до гр. Харманли е допустимо оползотворяване на 
строителни отпадъци в ограничени количества, чрез подравняване на терени, 
запръстяване на работните участъци от депото, а за отпадъци които представляват 
изкопни земни маси, почва и камъни и при рекултивацията на запълнените клетки на 
депата. Опасните строителни отпадъци представляват малка част от общия поток 
генерирани строителни отпадъци. На регионалното депо за неопасни отпадъци е 
разрешено депонирането на строителни и изолационни материали, съдържащи азбест в 
ограничени количества. 

На територията на РИОСВ – Хасково има съоръжения за оползотворяване или 
обезвреждане на строителни отпадъци, отговарящи на нормативните изисквания на 
законодателството по управление на отпадъците. 

  На територията на община Любимец към момента няма предприятия и/ или 
съоръжения, в които да са налични опасни вещества по Приложение № 3 от ЗООС. Няма 
предприятия и/ или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал за големи аварии с 
опасни вещества, попадащи в обхвата на Раздел I към глава седма на ЗООС. 

 Понастоящем, на територията върху която ще се реализира фотоволтаичния парк 
не се генерират отпадъци. Липсват стари замърсявания и наличие на нерегламентирани 
сметища, както и подлежащи на събаряне постройки. Разглежданата територия не е 
обременена от стари замърсявания с отпадъци. 
 

 
3.12.  Рискови енергийни източници – шум. Източници на шум в района.  
 
Механичните трептения с честота от 16 до 20 000 Hz, които се разпространяват в 

еластична материална среда (най-често въздух) и предизвикват слухови усещания, се 
наричат звук. Шум е всеки неприятен или нежелан звук, който нарушава тишината и 
отдиха или е опасен за здравето, като предизвиква разнообразни функционални и 
структурни увреждания, намалена работоспособност, затруднява речевото общуване и 
възприемането на звуковите сигнали от околната среда. От хигиенна и психо-
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физиологична гледна точка към шумовете се причисляват и тоновете (звуци с определена 
честота), когато те оказват вредно въздействие върху човешкия организъм. 

 
По-важните физични параметри, характеризиращи звуковите колебания са: 

• Честота – брой трептения за 1 s, изразява се в Hz; 

• Звуково налягане - разликата между моментната стойност на налягането в 
средата, в която се разпространяват звуковите вълни, и налягането в същата 
среда при липса на звукови вълни; 

• Интензитет на звука - звуковата енергия, която преминава през единица 
площ (1 m2) за единица време (1 s); 

• Ниво на звуково налягане (ниво на интензитета на звука); 
Lp = 20.lg(p/po);     ( LJ = 10.lg(J/Jo)), 
където 
Lp (LJ) е ниво на звуково налягане (интензитет на звука); 
P (J) - ефективна стойност на звуковото налягане (стойност на интензитета 

на звука; 
po (Jo) - прагово значение; po = 2.10-5 Pa 
Jo = 10-12 W/m2) при честота 1000 Hz; 

• Ниво на звука по XY-ниво на звука, определено с шумомер при честотни 
корекции x =A, B, C или D и при време на осредняване Y = F, S или I; 

• Еквивалентно ниво на звука - определя се с използване на зависимостта 
Leq = q/0.3.lg(1/T).Σ10 (0.3.Li)/q.ti , 
където 
T - интервал от време, за който се определя еквивалентното ниво на звука; 
Li - стойност на нивото на звука в интервала ti; 
q - коефициент (обикновено се приема q = 3 dB); 

• Сила на чуване - субективна оценка на интензитета на звука. 
 

Вредните въздействия на вибрациите и шума върху човека за различните 
честотни диапазони (инфразвук f < 16 Hz; звуков диапазон 16 < f < 18 000 Hz; ултразвук f 
> 18 kHz) са систематизирани в табл. 3.12-1. 
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Таблица 3.12 - 1 

 
 
Експериментално е установено, че резонансните честоти на частите на 

човешкото тяло са: на гръдния кош 2-12 Hz, на краката 2-8 Hz, на стомаха 4-12 Hz, на 
главата 20-30 Hz, на очите 60-90 Hz. Тогава, когато вибрациите в тези честотни ленти са 
значителни, човек има болезнено усещане и дискомфорт в резултат от резонансни 
явления. Всичко това води до нарушения във вестибуларния апарат, прилошаване, 
нарушаване на дишането и сърдечната дейност, нарушаване на зрението. Повишените 
вибрации и шум в жилищата среда водят до нарушаване на условията за отдих и сън и 
последваща неефективна работа. 

По-долу е разгледано влиянието на вибрациите и шума върху човешкия 
организъм.  

Вибрациите и шумът са мощен биологичен фактор, който чрез сложни 
нервнорефлекторни процеси повлиява неблагоприятно почти всички функции, органи и 
системи на човешкия организъм. Характерът и степента на шумовите увреждания, 
настъпващи при експонирани на шумово въздействие работници, се обуславят от редица 
фактори: интензитет, спектър и характер на шума; времетраене на шумовото въздействие; 
индивидуална чувствителност на човека и др. Въздействието на шума може да бъде 
неспецифично (върху целия организъм) и специфично (върху слуховия анализатор). 

 Неспецифичното действие на шума върху организма отразява ефектите му на 
хроничен стресогенен фактор, предимно върху нервната система. Нарушава се балансът 
между възбудните и задръжните процеси. Преобладават състоянията на астено-
невротичен синдром или циркулаторна дистония. Субективните оплаквания са 

Ш
ум
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неспецифични: главоболие, потиснатост или раздразнителност, емоционална лабилност, 
безсъние. Неврологично най-често се установяват понижени рефлекси, тремор, нистагъм, 
удължено време на зрително-двигателна реакция. При продължително въздействие се 
нарушава възприятието, вниманието отслабва, нарушава се умственото съсредоточаване, 
появява се лабилност на настроението, апатия или раздразнителност, разсеяност и спадане 
на темпа на работа, а при хронично действие – и преумора с развитието на неврози от 
неврастенен тип. Качеството на работата се влошава, увеличават се грешките при работа и 
производственият брак, спадат работоспособността и производителността на труда.  

 Особено уязвима на шумово въздействие е вегетативната нервна система. Доказано 
е, че промените настъпват при сравнително ниски нива на шума (50-70 dBA). Най-често се 
установяват периферна съдова дистония, дистална хипотермия и асиметрия в кожната 
температура, хиперхидроза, дермографизъм. Чести са оплакванията от болки в сърдечната 
област, от тахикардия и главоболие. Промените от страна на вегетативната нервната 
система настъпват най-често през първите години на шумова експозиция и са по-изразени 
при млади хора. 

 От съществено значение са промените в сърдечно-съдовата система при шумово 
въздействие. Могат да настъпят както хипертонични, така и хипотонични реакции от 
страна на съдовата система, за което значение имат не само шумовите параметри, но и 
индивидуалните особености на организма и характерът на извършваната от човека 
дейност. Промените в артериалното налягане се срещат по-често при влияние на 
високочестотни шумове сред млади хора. 

 Засягат се и другите органи и системи. Установяват се изменения в моторната и 
секреторната функция на стомашно-чревния тракт, изразяващи се в хипацидитет и 
понижен тонус на стомаха. Сред пребиваващи в условия на интензивен шум се 
регистрират по-често стомашно-чревни заболявания (гастрити, язва). Промените в 
ендокринната система при шумово въздействие не са достатъчно изяснени. Най-чести са 
нарушенията във функцията на щитовидната жлеза с данни за хипертиреоза. Смята се, че 
шумът засяга също надбъбреците, хипофизата и хипоталамуса. Промените в нивата на 
адреналина и норадреналина са в подкрепа на ролята на шума като един от основните 
стресогенни фактори на околната (в т.ч. работната) среда. Промени се установяват и по 
отношение на двигателния апарат – понижаване на мускулната сила и издръжливостта до 
25 %, понижени двигателни реакции, удължено латентно време, особено при влияние на 
високочестотни шумове. Тези промени се свързват с нарушения в динамиката на коровите 
процеси и със задръжното състояние на двигателния анализатор. 

 От особено значение е влиянието на шума върху анализаторите. Промените във 
вестибуларния апарат се наблюдават главно при интензивно шумово въздействие и се 
характеризират със световъртеж, залитане, главоболие. Вестибуларните промени 
нарастват прогресивно с експозицията на шум. 

 Данните за промени в зрителната функция са противоречиви, което се обяснява с 
различията в параметрите и експозицията на шумовото натоварване. Съобщава се за 
кратковременни промени в зрителната острота под въздействие на интензивно шумово 
въздействие (над 100 dB), а при по-ниски нива (75 до 90 dB) – промени в устойчивостта на 
ясно виждане и критичната честота на сливане на трептенията. 

 Екстраауралните (извън слуховия анализатор) промени, особено тези, касаещи 
нервната и сърдечно-съдовата системи, настъпват значително по-рано от развитието на 
слуховите увреждания.  

 Шумът предизвиква три специфични форми на увреждане на слуховия анализатор: 
– Временно (преходно) понижение на слуха – остра умора на слуховия анализатор; 
– Трайно увреждане на слуха – загуба на слуха; 
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– Остра звукова травма. 
 
Трайното увреждане на слуха възниква при продължителна експозиция на 

интензивни шумови нива, при което времето на появата и развитието им, както и 
процентът на засегнатите хора зависят от посочените вече основни фактори.  

 
          Основните източници на шум на територията на общината са:  

· транспортните потоци на автомобилния транспорт; 
· железопътния транспорт; 
· промишлени и локални обекти (паркинги, заведения); 
· строителни обекти. 

В община Любимец понастоящем няма въведена мониторингова система за 
измерване нивото на шума, излъчван от различните източници и нивото на шума в 
местата на въздействие. 

Особено натоварен е участъка в гр. Любимец на път I-80 (Е 80) и път III-597 
(Любимец-Ивайловград). След изграждането на АМ „Марица“ транзитното движение по 
Е 80 се отклонява по нея и така значително се облекчава шумовото и прахово замърсяване 
на града. Към момента транзитно движение има по посока Ивайловград. 

Шум над ПДН се отчита в града – основно от    автомобилния транспорт – за 
кварталите през които преминава главен път Е 80 – в посока контактен пункт Капитан 
Петко Воевода – Гърция. Над ПДН е и шума от ЖП линията, който макар и с импулсивен 
характер, затормозва кварталите около жп линията. За облекчаването на акустичния 
режим, при реконструкцията на ЖП ареала в гр. Любимец, вече са реализирани нужните 
шумозащитни екрани. 
 
 

3.13. Генетично модифицирани организми 
 

Генетично модифициран организъм (на англ. genetically modified organism) е 
организъм, чиито гени са умишлено променени от човека. Като синоним се използва също 
така понятието трансгенен организъм. Според Директива 2001/18/CE на ЕО генетично 
модифицираният организъм е организъм (като се изключи човешкия) с изменен 
генетичен материал, който не е извършен посредством естествено размножаване и/или 
комбиниране на индивидите. Според същата Директива начините за създаване на 
генетично изменен организъм са: 

• Ново комбиниране на дезоксирибонуклеиновата киселина и създаването на нови 
комбинации на генетичния материал чрез инкорпориране на молекули нуклеинова 
киселина, образувани в друг организъм; 

• Пряко инкорпорине на наследствен генетичен материал чрез микро- 
макроинжектиране или микрокапсулиране; 

• Протоплазмено или хибридно клетъчно сливане. Генетично модифицирани 
организми най-често се използват при: 
- модификация на микроорганизми за производство на желани модификация на 

микроорганизми за производство на желани химични субстанции (например 
инсулин); 

- модификация при земеделски култури с цел придобиване на повишена 
продуктивност, желано качество или устойчивост към болести, неприятели, 
пестициди и пр.   
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Плана не е свързан с генериране или използване на генетично модифицирани 
организми. Планът не предвижда ползването на такива след реализацията си. 
 
           Извод: ПУП не е източник и не е свързано с появяване или третиране на генетично 
модифицирани организми. 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Проблеми свързани с опазване на атмосферния въздух  
 

В района на плана няма ситуирани източници на замърсяване на атмосферния 
въздух. Разглежданата територия се отнася към сравнително чистите зони на атмосферен 
въздух. 

 
4.2. Проблеми свързани с опазване на водите 
 
Реализацията на плана не е свързано с използването на водни количества и 

съответно заустване на такива. Не се предвижда водоснабдяване на имотите от 
съществуващи водоизточници, както и ползване на подземни води чрез изграждане на 
собствен водоизточник. 
 

4.3. Проблеми свързани с опазването на почвите 
 

Дефинирани са следните проблеми по отношение на опазване на почвите в община 
Любимец и в частност с. Васково: 

• Малко поливни площи неоползотверени възможности за интензивно 
земеделие; 

• Недостатъчни зелени пояси, водещо до ветрова ерозия; 
• Почвите могат да бъдат потенциален приемник на криминално депонирани 

отпадъци. 
 

 
4.4. Проблеми, свързани с развитието на ландшафта 
 
Елементите на ландшафта в разглежданата територия вече са антропогенно 

повлияни. Територията дълги години е използвана като овощни градини и лозя. 
Използването на почвите без изкуствено напояване е нерентабилно. По тези причини 
земеделските земи не се използват по предназначение. 

 
4.5. Проблеми свързани с третирането на отпадъците 
 
По отношение на отпадъците са дефинирани следните проблеми в община 

Любимец и в частност с. Васково: 
• Неорганизирано разхвърляне и депониране на битови отпадъци около 

IV. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛАНА 
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населените места; 
• Липса на разделно събиране и рециклиране. 

 
4.6. Райони в близост до плана с особено екологично значение – защитени зони 

по слисъла на Закона за биологичното разнообразие 
 

На територията на общината са обособени защитени зони от националната 
екологична мрежа Натура 2000: 

По Директивата за местообитанията: 
- „Река Марица” – BG0000578 – в землището на гр. Любимец; 
- „Сакар” – BG0000212 – в землищата на с. Васково, с. Георги Добрево, с. 

Йерусалимово и с. Оряхово; 
- „Остър камък” – BG0001034 – в землищата на гр. Любимец и с. Белица; 
- „Родопи-Източни” – BG0001032 – в землищата на с. Малко градище, с. Дъбовец и 

с. Вълче поле. 
По Директивата за птиците: 
- „Сакар” – BG0000212 – землищата на с. Васково и с. Георги Добрево; 
- „Радинчево” – BG0002020 – землищата на гр. Любимец, с. Йерусалимово и с. 

Оряхово; 
- „Язовир Ивайловград” – BG0002106 – землищата на с. Дъбовец и с. Вълче поле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Климат. Атмосферният въздух. Атмосферата 

 
           По време на строителството техниката и транспортните средства няма да 
допринесат съществено за замърсяването на въздуха, още повече, че територията, предмет 
на оценка може да бъде определена като среда с мощен самоочистващ ефект. Очакваните 
въздействия върху качеството на атмосферния въздух са незначителни поради 
отсъствието на организирани източници на емисии на вредни вещества и незначителните 
неорганизирани емисии в района на обекта. 

По време на експлоатационния период са възможни въздействия от емисии на 
вредни вещества от ДВГ на автомобилите на пребиваващите на обекта. От дейността на 
фотоволтаичните панели не се очаква въздействие на вредни емисии в атмосферния 
въздух. 

В по-широк, национален обхват въздействието от реализацията и експлоатацията 
на фотоволтаичните панели по никакъв начин не оказват въздействие на микроклимата в 
района. Това се базира на факта, че при този начин на производство на електроенергия не 
се отделят характерните за ТЕЦ вредни вещества (серни оксиди, азотни оксиди, 
въглероден оксид, аерозоли и летливи органични съединения). 

V. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ, НАСЕЛЕНИЕ, ЧОВЕШКО 
ЗДРАВЕ, ФАУНА, ФЛОРА, ПОЧВИ, ВОДИ, ВЪЗДУХ, КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ, 
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО АРХИТЕКТУРНО И АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, 
ЛАНДШАФТ И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ 



Подробен устройствен план – План за застрояване“ на  поземлени имоти №№10286.82.9, 10286.82.448, 10286.84.6, 10286.84.8, 
10286.84.488, 10286.84.489, 10286.85.379, 10286.86.10, 10286.86.490, 10286.86.491, 10286.89.456, 10286.89.457, 10286.104.605, 

10286.108.461, 10286.110.463, 10286.110.464, 10286.111.478, 10286.123.378, обща площ 798,528 дка, землище на село Васково, община 
Любимец, област Хасково 

 
 

Версия 1-2021 год. 
74 

Изпълнението и спазването на предвидените мерки и ограничения за намаляване на 
отрицателните въздействия върху околната среда и в частност върху атмосферния въздух 
по време на строителството на инвестиционното предложение гарантират, че няма да се 
допусне замърсяването на приземния атмосферен слой над допустимите концентрации. 

 
Извод: В този аспект независимо от локалното въздействие на компонент 

„атмосферен въздух” считаме, че е необходимо третиране в доклада за ЕО. 
            Да се опишат и анализират данните от съществуващите метеорологични станции, 
разположени в близост до територията на общината и границите й, като се прави 
характеристика по основни климатични елементи с акцент върху тези, представляващи 
ограничител или стимулатор за развитие на различни сектори на територията на 
общината; да се акцентира върху биоклиматичните условия и тези, стимулиращи 
разсейването на вредни вещества във въздуха. 
            Да се извършви оценка на качествата на атмосферния въздух по налични данни, да 
се коментират основните източници на замърсяване на атмосферния въздух, като се 
разграничават тези с линеен и /или точков характер, постоянни и епизодично действащи, 
въздушни и наземни, подвижни и стационарни и др.; формулират се изводи относно 
съществуващото състоянието и качествата на атмосферния въздух. 

Да се извърши се прогноза и оценка за въздействие върху атмосферния въздух; 
възможното въздействие върху въздуха се оценява по вид, вероятност, продължителност, 
териториален обхват, честота на проявление, рискове за човешкото здраве, кумулативен 
ефект, превишаване на екологични стандарти, последици върху пространства и пейзажи, 
които имат признат национален, общностен или международен статут на защита. 
 

 
 

5.2. Води 
Реализацията на плана не засяга повърхностни водни обекти. Строителството и 

експлоатацията на фотоволтаичните съоръжения не е свързано с формирането на 
отпадъчни води. В процеса на експлоатация и поддръжката на съоръженията, която ще се 
извършва периодично от един-двама човека ще се формират незначителни количества 
фекални отпадъчни води. Ще се ползва химическата тоалетна, доставена за етапа на 
строителството. За питейни нужди ще се ползва бутилирана минерална вода. 

Изграждането на съоръженията и инфраструктурата към тях няма да бъде свързано 
с негативни промени в хидрогеологията на района. Фундирането /набиване/ на металните 
носещи колони е приповърхностно и не засяга съществено геоложкия разрез в дълбочина 
за да окаже някакво въздействие върху подземните води, а съгласно хидрогеоложката 
характеристика на района, в последния отсъстват водообилни водоносни формации. 

Следствие на горното може да се даде категорично заключение за отсъствие на 
негативно въздействие върху водите – повърхностни и подземни, през време на всички  
етапи от реализиране на плана, съответно етапа на строителство и етапа на експлоатация 
на съоръженията. 
 

Извод: Имайки предвид липсата на въздействие на компонент „води” 
считаме, че не е необходимо третиране в доклада за ЕО. 
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5.3. Почви 
 

         Имотите предмет на плана са поземлени имоти №№10286.82.9, 10286.82.448, 
10286.84.6, 10286.84.8, 10286.84.488, 10286.84.489, 10286.85.379, 10286.86.10, 
10286.86.490, 10286.86.491, 10286.89.456, 10286.89.457, 10286.104.605, 10286.108.461, 
10286.110.463, 10286.110.464, 10286.111.478, 10286.123.378, с обща площ 798,528 дка, 
землище на село Васково, община Любимец, област Хасково. Те подлежат на промяна 
предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските 
земи.  

 Изграждането на съоръженията и инфраструктурата към тях ще бъде свързано 
със следните нарушения на почвите: 

 
   • трайни нарушения:  
 в местата на набиване /запечатване/ на пилоните; 
 за поставяне на инверторите.   
  • временни нарушения: 

свързани с изкопните работи за полагането на кабелите трасета в границите на 
имотите до присъединяването, което е също в границите на един от имотите.  

 При изкопните дейности за полагането на подземната кабелна мрежа ще се спазва 
изискването за отделяне и съхраняване на наличния хумусен хоризонт. Съхраняването на 
отнетия хумус ще става непосредствено до изкопа и ще се използва като повърхностен 
пласт при обратно засипване на изкопите. 
        Характерът на плана, както и предвидените строителни дейности не предполага 
провокиране на ерозионни процеси, поради което мерки за тяхното ограничаване не се 
налагат. Дейността на фотоволтаичния парк в процеса на неговата експлоатация няма да е 
свързано с отделянето на каквито и да е било емисии на замърсители в околната среда.  

При работата си  фотоволтаичните панели няма да се отделят замърсители, които да 
влияят значително върху почвите.  
 

Изводи: Въздействието върху почвата ще възникне само като резултат от 
строителния период и ще бъде с териториален обхват в границите на имотите. В 
местата на фундаментите на комплекса и инфраструктурата в границите на имотите 
- то ще бъде пряко, отрицателно и постоянно.  

Реализацията на плановете ще имат локален ефект върху почвите независимо 
от това  компонент „почви” считаме, че е необходимо да се разгледа в доклада за ЕО. 
 

 
5.4. Земните недра 
 
ПУП-ПЗ не предвижда дълбоко навлизане и нарушаване на геоложката основа. 

Набиването на металните пилони, поставянето на инверторите и полагането на 
подземните кабели ще бъде в приповърхностната геоложка основа на дълбочина от 1.50 м 
до 1.8 м и няма да доведе до негативни въздействия върху геоложката среда, поради 
ограниченото въздействие върху нея. На практика, то се изразява и приключва с 
описаните по-горе дейности. Тези въздействия могат да се идентифицират като:  

 - временни статични и динамични натоварвания през строителния период; 
 - незначителни промени в геоложкия строеж в резултат от изкопни работи; 
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 - постоянни статични натоварвания от набиването на металните пилони,  
поставянето на инверторите и полагането на подземните кабели. 

Тези въздействия, поради местоположението на обекта и характера на земната 
основа, се определят като незначителни и пренебрежимо малки. Същите не могат да 
предизвикат активиране на свлачищни, ерозионни и други неблагоприятни физико-
геоложки процеси и не могат да променят съществено физико-механичните показатели на 
строителните почви, респективно тяхната носеща способност.  

Въздействието върху геоложката основа като цяло е незначително и обхваща 
зоната на описаните по-горе дейности. Не се блокират запаси на подземни богатства.  

Разположението на обекта изключва протичането на неблагоприятни 
физикогеоложки процеси и явления и не е свързано с повишен геоложки риск, освен 
сеизмичността. Основните неблагоприятни процеси и явления като свлачища, срутища, 
абразия, техногенна натовареност и др. за разглежданата площадка отсъстват. Теренът на 
обекта е разположен в участък, отдалечен е от оврази, езера и морето. Тези въздействия, 
поради местоположението на обекта и характера на земната основа, не могат да 
предизвикат активизиране на свлачищни, ерозионни и други неблагоприятни физико-
геоложки процеси. 

Обобщено може да се прогнозира, че реализацията на ПУП-ПЗ не е свързана със 
рискове за геоложката среда и няма да провокира неблагоприятни свлачищни, ерозионни 
и други неблагоприятни физико-геоложки процеси. 

В компетенците на Дирекция „Земни недра и подземни богатства” към МИЕТ е 
съставянето и воденето на Национален баланс на запасите на находища на подземни 
богатства, Единен регистър и специализарана карта на разрешенията за търсене и/или 
проучване на подземни богатства и Регистър на откритията и специализирана карта на 
находищата на подземни богатства. 

При направена справка в Регистъра на разрешенията за търсене и проучване 
(актуален към 22.10.2021 г.) и Карта с действащи разрешения за търсене и/или проучване 
на подземни богатства (актуална към 22.10.2021 г.) е установено, че територията предмет 
на плана не попада границите на концесионни площи за търсене и проучване на подземни 
богатства. 
 

 
 
Фиг. 5.4-1 – Извадка от Карта на концесионни площи за търсене и проучване на 

подземни богатства. 
 

https://www.me.government.bg/uploads/manager/source/NGS/erkr_public.xlsx
https://www.me.government.bg/uploads/manager/source/NGS/ERKR.pdf
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            Съгласно направена справка на интернет страницата на Геозащита Перник 
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/?page=5 в община Любимец е регистрирано 
едно свлачище на 12.05.2015 - HKV 17.14787-01 в с. Георги Добрево, HKV 1082 /III-809 
Любимец - Йерусалимово/ - Георги Добрево - Момково -Свиленград - /II-55/. 

 

 
 
Фиг. 5.4-2 – Извадка от Карта на регистрирани свлачища в община Любимец. 
 
В района предмет на плана липсват свлачищни, ерозионни и други неблагоприятни 

физико-геоложки процеси. 
 
 
Прогнозна оценка за въздействие върху георожката основа:  
Териториален обхват на въздействие: локален;  
Степен на въздействие: незначително;  
Продължителност на въздействието: за периода на строителството;  
Честота на въздействието: за ограничен период от време;  
Кумулативен ефект: не се очаква;  
Трансгранични въздействия – не сe очакват.  
 
 

           Изводи: Обобщено може да се прогнозира, че реализацията на ПУП-ПЗ не е 
свързана със рискове за геоложката среда и няма да провокира неблагоприятни 
свлачищни, ерозионни и други неблагоприятни физико-геоложки процеси. Поради 
това считаме, че  компонент „земните недра“ не е необходимо да се разглежда в 
доклада за ЕО. 
 
 

5.5. Ландшафт  
  

Дейността от реализацията на плана ще бъде свързана с две фази на промени в 
ландшафта:  

• Първата фаза ще бъде в процеса на строителството и ще се изразява с 
привличане и временно присъствие на строителна механизация за извършване на 
монтажните и изкопни работи за трасетата на подземна кабелна мрежа и инвертори, 
което ще има временно отражение върху общото състояние на ландшафта.  

• Втората фаза ще бъде свързана с експлоатацията на фотоволтаичния парк. 

http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/?page=5
http://gz-pernik.mrrb.government.bg/landslide/752/
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Новите елементи на ландшафта ще бъдат вертикални обекта разположени в схема. 
Предвидените в ПУП-ПЗ техногенни структури (фотоволтаични модули, инвертори) не 
са свързани с промени в релефа и няма да окажат влияние върху 
ландшафтнообразуващите фактори на местността.  

Тази фаза ще бъде свързана с пряка и дълготрайна промяна в състоянието на 
околната среда и незначителна визуална промяна в състоянието на ландшафта и 
ландшафтните доминанти. Конструкциите на съоръженията ще се открояват като 
групови техногенни структури на фона на естествените природни дадености, без обаче 
съществени промени в съществуващите пространствени структури и в значителна степен 
ще възпроизвеждат урбанизирана среда.  
 
            Изводи: Общите ограничителни параметри са гаранция, че въздействието на 
предвижданията на плана върху релефа и ландшафта ще бъдат с ограничен 
териториален обхват, с изменения в типологията ландшафти и площното им 
разпределение и с допустими промени в пространствените структури и изгледните 
пространства независимо от това  компонент „ландшафт” считаме, че е необходимо 
да се разгледа в доклада за ЕО. 

 
 

5.6. Минералното разнообразие 
 
Минералното разнообразие има определящо значение за устойчивото развитие на 

биосферата, като субстрат за съществуването на разнообразни форми на живот. От друга 
страна минералите, рудите и скалите са основата на нашата развита технологична 
цивилизация. Важно е и обстоятелството, че за разлика от живото вещество, минералите 
не могат да се възпроизвеждат, и веднъж унищожени, те се унищожават завинаги. 

     Под минерално разнообразие на даден обект се разбира съвкупността от всички 
форми на минералното вещество, които се описват на няколко равнища - минерални 
индивиди и агрегати, минерални видове и минерални асоциации. 

   Под съхранено минерално разнообразие, следвайки доктрината за устойчиво 
развитие се разбира тази съвкупност от минерали от даден обект, която следва да се 
съхрани in-situ u ex-situ в такова количество и качество, което да може да задоволи 
научните и естетични потребности на днешното и идните поколения. 
         За района не е характерно минерално разнообразие. Реализацията и експлоатацията 
на ПУП-ПЗ не са свързани с въздействие върху този аспект на околната среда. 
 

Прогнозна оценка за въздействие върху минералното разнообразие:  
Териториален обхват на въздействие: липса на въздействие;  
Степен на въздействие: не се очаква;  
Продължителност на въздействието: липсва въздействие;  
Честота на въздействието: ежедневно – липсва въздействие; 
Кумулативен ефект: не се очаква;  
Трансгранични въздействия – не сe очакват. 

 
Изводи: Предвид това компонент „минералното разнообразие” считаме, че не 

е необходимо да се разгледа в доклада за ЕО. 
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5.7. Биологичното разнообразие и неговите елементи  
 
5.7.1 Растителен свят       
На базата на направената характеристика на територята, на която ще бъде 

реализирано от настоящото задание, може да бъде обобщено следното:  
1. В района на ПУП-ПЗ не са установени и няма данни за наличие на развити 

степни съобщества и представители на степната защитена флора;  
2. Не са установени защитени, редки и консервационно значими растителни 

видове; 
3. При реализацията на ПУП-ПЗ няма да бъде унищожени трайна дървесна 

растителност. Не се очаква никакво въздействие върху типове природни местообитания и 
защитени растителни видове. 

 
Извод: Предвид факта, че територията, на която ще се реализира ПУП-ПЗ е 

заета от трайни насаждения-лозя и не се очаква отрицателно въздействие върху 
флората в района, следва компонент „растителен свят” да не се третира в доклада за 
ЕО. 

                                                                                              
5.8.2 Животински свят  
Предвид анализа на текущото състояние на фауната в точка 3.7.2. и 

характеристиката на ПУП-ПЗ, може да бъдат направени следните заключения: 
- възможно кумулативно въздействие заедно с други аналогични инвестиционни 

предложения и/или ППП, върху фауната в района;  
- използване на земеделските земи като основно местообитание, както на широко 

разпространените представители на българската орнитофауна, така и на много 
консервационно значими, редки и застрашени видове птици; 

- използване на земеделските земи като ключово място от гледна точка на 
изхранването и ловуването на птиците, бозайниците и влечугите.  

 
Извод: Предвид заключенията изложени в настоящия раздел, следва 

компонент „животински свят“ да се разгледа в доклада за ЕО.  
 

5.8. Защитени природни територии   
Районът на Плана не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, а достатъчната му отдалеченост от ЗТ е гаранция за незасягането 
на образци на екосистеми и защитени растителни и животински видове.  

С изграждането и реализацията на Плана няма да бъдат засегнати защитени 
територии и няма да бъдат унищожени характерни или забележителни ландшафти, 
включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата 
или местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и 
съобщества. 

Вероятния кумулативен ефект (въздействие) се дефинира с резултата от 
състоянието, в което редица повтарящи се действия оказват по-силно въздействие от 
сумата на техните индивидуални ефекти.  

Терените на ПУП-ПЗ попадат в границите на защитена зона „Сакар” BG0000212 за 
опазване на природните местообитания. Подробен анализ на въздействието върху 
видовете и типове природни местообитания, предмет на опазване в зоната, включително и 
кумулативното въздействие с други ППП и ИП, ще бъде направен в доклада за оценка на 
съвместимостта и въздействието (ДОСВ) на ПУП-ПЗ върху защитена зона „Сакар” 
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BG0000212, който е приложение към настоящият доклад за ЕО. 
 
Извод: Понеже разглежданите Планове не попадат в защитени територии, при 

реализацията му не се очаква значително отрицателно въздействие от други ИП и 
ППП и/или трансгранично въздействие от кумулативен ефект върху тях, а 
въздействието върху защитена зона „Сакар” BG0000212, ще бъде подробно 
разгледано в доклада за ОСВ, следва „защитени природни територии“ да не се 
разглеждат в доклада за ЕО.  
 
 

5.9. Културно-историческо наследство, архитектурно и археологическо 
наследство 

Изграждането на фотоволтаичния парк, неговите елементи и инфраструктура в 
територията предмет на плана не засяга археологически обекти и културно историческо 
наследство. 

При направеният оглед на място в района и на територията на поземлените имоти, 
включени в ПУП-ПЗ няма обекти на културно историческото наследство. На площадката, 
определена за изграждане на фотоволтаична централа, не са установени видими останки 
от археологични паметници.  
 В връзка с провеждане на консултации по отношение на засягане на обекти на 
културно-историческото наследство бе направено запитване до Регионален исторически 
музей Хасково. Към настоящия оент отговор от тяхна страна не е получен.  

Ако при реализацията на фотоволтаичния парк се открият градежи, находки и 
произведения на човешката дейност, които имат признаци на културни ценности 
възложителя е длъжен да се съобрази с чл. 160 на Закона за културното наследство и да 
уведоми музея. 

В заключение може да се каже, че територията предмет на плана не засяга 
регистрирани археологически структури и обекти на застрашени  културни ценности. За 
опазване на евентуални културни ценности по време на строителството ще бъдат 
заложени съответните мерки съобразени с действащото законодателство. 

 
Прогнозна оценка за въздействие върху Културно-историческо наследство,   

архитектурно и археологическо наследство: 
Териториален обхват на въздействие: липса на въздействие;  
Степен на въздействие: не се очаква;  
Продължителност на въздействието: липсва въздействие;  
Честота на въздействието: ежедневно – липсва въздействие; 
Кумулативен ефект: не се очаква;  
Трансгранични въздействия – не сe очакват. 

 
 
Извод: В заключение може да се каже, че територията предмет на плана не 

засяга регистрирани археологически структури и обекти на застрашени  културни 
ценности, поради това, не възниква необходимост от разглеждането му в доклада за 
ЕО. 
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5.10. Население и човешко здраве  
 
Имотите предвидени за изграждане на фотоволтаичният парк се намират в 

землището на с. Васково, Община Любимец. Ще бъдат монтирани панели за производство 
на електрическа енергия с цел включване към електропреносната мрежа на страната.  

Фотоволтаиците са технология и материя, за която понастоящем има досатъчно 
категорични доказателства за тяхната безопасност за здравето при експлоатация. 

За фотоволтаичните паркове, РЗИ предоставя становище по съгласуване, основано 
на конкретните условия в зависимост от броя, техническите параметри на съоръженията и 
тяхното разположение.  

Здравните рискови фактори на плана ще бъдат разгледани за работещите, 
населението и околните обекти по време на реализацията и експлоатацията на ПУП-ПЗ.  

 Изграждането на фотоволтаичния парк е възможно да се реализира, без да застраши 
здравното състояние на работещите по строежа и експлоатацията, и населението в 
краткосрочен и дългосрочен план.  
 Естеството на дейността на фотоволтаиците – добив на електроенергия не е 
свързано със създаване и разпространение на вредни вещества в атмосферния въздух, 
почвите и водите в околната среда; 
 В района на инвестицията не съществуват организирани източници на замърсяване. 
 Замърсяването на атмосферния въздух от транспортното движение по пътищата в 
района е пренебрежимо малко и не е разположено в непосредствена близост до плана.  
 Движението на транспортни средства в терена на фотоволтаичния парк по време на 
работа на парка и свързано с неговата поддръжка ще е минимално.  
 Въздействието върху чистотата на селскостопанската реколта от терените на 
обработваемите поземлени имоти на други възложители на практика е несъществуващо.  

 
Извод: Следователно, изпълнението на Плановете за застрояване няма да 

окажат отрицателно въздействие върху здравето на населението и при настоящето, и 
при бъдещите поколения. Напротив, то ще подобри възможностите в региона и ще 
допринесе за развитието на съвременна инфраструктура независимо от 
положителния характер „население и човешко здраве” ще бъде разгледано  в 
доклада за ЕО. 

 
 
 

5.11. Отпадъци и опасни вещества  
 

На отредената площадка в предвидения имот за застрояване ще се изгради 
инженерно-техническа инфраструктура и монтират соларни панели. Изграждането на 
фотоволтаичния парк ще се състои от следните елементи: фотоволтаични модули, кабели, 
инвенторни блокове, разпределителни уредби, електропровод.    
            Прогнозата за въздействие обхваща както периода на изпълнение на строителните 
работи, така и експлоатационния период. 
 Продължителността на въздействие на фактора „отпадъци” върху околната среда 
се характеризира като временно през периода на строителство и постоянен – по време на 
експлоатацията, без кумулативен ефект.  
 Не се очаква необратимо или кумулативно въздействие, както и въздействие върху 
човешкото здраве.  
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          Липсата на значими количества на формираните отпадъци през различните етапи на 
реализация и експлоатация на фотоволтаичния парк, предоставя възможност за 
използване на съществуващите и предвидените за реализиране общински и регионални 
системи за управление на отпадъците, без да бъдат лимитирани или съществено 
натоварени.  

След приблизително 20-25 годишния експлоатационен период на фотоволтаичния 
парк при закриване на площадката няма да бъдат формирани никакви отпадъци. Това ще 
бъде постигнато чрез рециклираща програма касаеща модулите. С тази програма се 
постига намаляване на броя на слънчевите панели, които се депонират като отпадък; 
максимално извличане на ценните материали за използване в нови панели или други нови 
продукти; подобряване на екологичния профил свързан с производството на слънчеви 
панели.  

 
            Извод: Независимо от локалното въздействие считаме, че фактор „отпадъци и 
опасни вещества” е необходимо да се разгледа в доклада за ЕО. 

 
 

5.12. Рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации 
 
По време на строителство  

 Строителството на фотоволтаичната централа включва:  
 - изграждане на поддържаща конструкция;  
 - монтиране на фотоволтаични модули, инвертори;  
 - окабеляване и свързване към електроразпределителната мрежа.  
 Изграждането на парка е свързано с извършване на различни видове работи - 
изкопни, насипни, монтажни, транспортни. Източници на шум в околната средза ще бъдат 
използваната стандартна строителна техника. Нивата на шума, излъчван от основните 
предвидени машини и съоръжения са: багер – 80 ÷ 91 dBA, булдозер – 88 ÷ 105 dBA, 
челен товарач – 78 ÷ 82 dBA, товарни автомобили – 80 ÷ 90 dBA. Данните са от 
измервания на НЦООЗ към МЗ и собствени такива.  
 Очакваното еквивалентно ниво на шум в близост до работещата техника е около 85 
dBA.  

Обслужващият транспорт за доставка на материали и съоръжения ще се движи по 
съществуващите достъпи до площадката. Еквивалентното ниво на излъчвания от него 
шум зависи от броя на курсовете му и скоростта на движение.  

 
По време на експлоатация  
Основните съоръжения – слънчеви панели не са източници на шум. При 

експлоатацията на парка, източници на шум в малка степен могат да бъдат инверторите.  
 

           Извод: Независимо от незначителната и обратима степен на въздействие в 
доклада за ЕО ще бъде извършена оценка фактор „рискови енергийни източници - 
шумове, вибрации, радиации”. 
 
 
            5.13. Генетично модифицирани организми 

Генетично модифициран организъм (на англ. genetically modified organism) е 
организъм, чиито гени са умишлено променени от човека. Като синоним се използва също 
така понятието трансгенен организъм. Според Директива 2001/18/CE на ЕО генетично 
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модифицираният организъм е организъм (като се изключи човешкия) с изменен 
генетичен материал, който не е извършен посредством естествено размножаване и/или 
комбиниране на индивидите. Според същата директива начините за създаване на 
генетично изменен организъм са: 
• Ново комбиниране на дезоксирибонуклеиновата киселина и създаването на нови 
комбинации на генетичния материал чрез инкорпориране на молекули нуклеинова 
киселина, образувани в друг организъм; 
• Пряко инкорпорине на наследствен генетичен материал чрез микро-, макроинжектиране, 
или микрокапсулиране; 
• Протоплазмено или хибридно клетъчно сливане. Генетично модифицирани организми 
най-често се използват при: 
• модификация на микроорганизми за производство на желани модификация на 
микроорганизми за производство на желани химични субстанции (например инсулин); 
• модификация при земеделски култури с цел придобиване на повишена продуктивност, 
желано качество или устойчивост към болести, неприятели, пестициди и пр.   

Плана не е източник и не е свързано с появяване или третиране на генетично 
модифицирани организми. 

 
Прогнозна оценка за въздействие върху генетично модифицирани организми:  
Териториален обхват на въздействие: липса на въздействие;  
Степен на въздействие: не се очаква;  
Продължителност на въздействието: липсва въздействие;  
Честота на въздействието: ежедневно – липсва въздействие; 
Кумулативен ефект: не се очаква;  
Трансгранични въздействия – не сe очакват. 

 
            Извод: Плана не е източник и не е свързано с появяване или третиране на 
генетично модифицирани организми, поради което не се налага третиране на този 
фактор в доклада за ЕО. 

 5.14. Материални активи  
         Предмет на оценка следва да са съществуващи обекти на територията на плана 
представляваща материалните активи в имотите. 
          
 
       Извод: Предвид липсата на материални активи на територията на имотите 
предмет на плана в доклада за ЕО няма да бъдат рагледани  Материалните активи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подробен устройствен план – План за застрояване“ на  поземлени имоти №№10286.82.9, 10286.82.448, 10286.84.6, 10286.84.8, 
10286.84.488, 10286.84.489, 10286.85.379, 10286.86.10, 10286.86.490, 10286.86.491, 10286.89.456, 10286.89.457, 10286.104.605, 

10286.108.461, 10286.110.463, 10286.110.464, 10286.111.478, 10286.123.378, обща площ 798,528 дка, землище на село Васково, община 
Любимец, област Хасково 

 
 

Версия 1-2021 год. 
84 

 
 
 

 
 

 
6.1. Местоположение 
 
За реализация на настоящия проект възложителя е направел редица проучвания 

на територията на Р България. 
В доклада за ЕО ще бъдат разгледани преимуществата и недостатъците на 

избраната алтернатива за местоположението на плана.   
 

            6.2.Алтернатива за вида модули 
   
         Изборът на технология за усвояване на слънчевата енергия и превръщането и в 
електрическа е критичен фактор за икономическата целесъобразност на инвестиционното 
намерение. Основните технологии на пазара могат да се разделят на три групи: 
технологии, използващи кристален силиций (Si-mono, Si-poli), тънкослойни технологии, 
обхващащи голям брой разновидности: аморфен силиций; CIS; CIGS, CdTe и микроморф 
технология.  

В доклада за ЕО ще бъдат разгледани преимуществата и недостатъците на 
избраната алтернатива за модули.   
 

 
6.3. Алтернатива за кабелните трасета 
 
Не е разглеждана като алтернатива, тъй като присъединяването ще се извърши в 

границите на имотите. 
 
 
6.4. Алтернатива за присъединяване 
 
Предвижданата инсталационна мощност е за присъединяването на бъдещата 

фотоволтаична централа може да бъде извършено само чрез ЕСО ЕАД. 
В доклада за ЕО ще бъдат разгледани преимуществата и недостатъците на 

избраната алтернатива за присъединяване.   
 

 
6.5. Нулева алтернатива 
 
„Нулева” алтернатива означава да не се изгради фотоволтаичния парк. В такъв 

случай няма да бъде използван доказан район, в който такъв възобновяем ресурс като 
слънцето няма да бъде оползотворен за екологически чисто производство на 
електроенергия. При това трябва да се има предвид, че изграждането на фотоволтаиците 
няма да прекрати използването на незаетите площи по основното им предназначение с 
произтичащите от това въздействия върху въздуха, почвата, биоразнообразието, нивото на 
шум. 

В доклада за ЕО ще бъдат разгледани преимуществата и недостатъците на нулева 

VІ. ОПИСАНИЕ НА МОТИВИТЕ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И 
НА МЕТОДИТЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
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алтернатива.  
 
 
 
 
 
 
 
 
          7.1. Започнали и приключили консултации по обхвата на доклада ЕО с 
компетентните органи и други специализирани ведомства съгласно схема по чл. 19, ал. 3 
във връзка с чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ЕО 
 
Табл. 7.1. 
№  
 

Извършени  
Консултации/община/
кметство/контролен 
орган/ведомство/НПО
, др. организации  

Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки и др.  
 

Приети/  
Неприети  

Мотиви  
 

1 С обществеността Чрез обяви внесени в населените места             
2 Басейнова дирекция 

за управление  
на водите в 
Източнобеломорски 
район 

Заявление с Вх. № ЗДОИ-01-72/04.10.2021 г. и 
Решение ЗДОИ -01-72/12.10.2021 г. бе 
предоставена инфомация за: 
Гореописаните имоти засягат ли водни обекти 
и/или санитарно-охранителни зони около 
водоизточници; 
Да ни бъдат предоставени данни за 
екологичното състояние на повърхностните и 
подземни водни тела влизащи в обхвата на 
гореописаните имоти; 
уязвими и чувствителни зони на територията 
на ПУП;  
райони с потенциялен висок риск от 
наводнения на територията на  ПУП;  
съществуващи сондажи в близост до 
гореописаните имоти. 
 

Необходима 
информаци
я за 
разработка 
на 
компoнент 
„води“. 

 

3 РИОСВ-Хасково 
 

Писмо с изх. ПД-801-12/04.10.2021 г. за 
съгласуване на схема за консултации 

Приети  

4 РИОСВ-Хасково 
 

С Решение ЗДОИ 20/12.10.2021 г. бе 
предоставена инфомация за: 
Всички инвестиционни предложения, 
разрешени, одобрени, в процес на одобряване, 
реализирани, обжалвани и/или отменени на 
територията на всички землища в община 
Любимец по характер на предложението, 
площ, начин на трайно ползване, издаден 
индивидуален адмистративен акт и др. по реда 
на Закона за опазване на околната среда и 
Закона за биологичното разнообразие – 
решения по ОВОС, преценки по ОВОС, 
преценки ЕО, Становища ЕО и такива 
издадени по реда на ЗБР и Наредбата за ОС. 
Всички инвестиционни предложения, 
разрешени, одобрени, в процес на одобряване, 

Необходима 
информаци
я за анализ 
на 
кумулативн
ото 
въздействие  

 

VІІ. СПРАВКА ЗА ЗАПОЧНАЛИ  И ПРИКЛЮЧИЛИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБХВАТА НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА  
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реализирани, обжалвани и/или отменени 
попадащи в Защитена зона BG0000212 
„Сакар“ за опазване на природните 
местообитания, обявена със Заповед №РД-
313/31.03.2021 г. по характер на 
предложението, площ, начин на трайно 
ползване, издаден индивидуален 
адмистративен акт и др. по реда на Закона за 
опазване на околната среда и Закона за 
биологичното разнообразие – решения по 
ОВОС, преценки по ОВОС, преценки ЕО, 
Становища ЕО и такива издадени по реда на 
ЗБР и Наредбата за ОС. 
 

 РИОСВ-Стара Загора 
 

С Решение РД-16-19/06.10.2021 г. бе 
предоставена инфомация за: 
Всички инвестиционни предложения, 
разрешени, одобрени, в процес на одобряване, 
реализирани, обжалвани и/или отменени на 
територията на всички землища в община 
Любимец по характер на предложението, 
площ, начин на трайно ползване, издаден 
индивидуален адмистративен акт и др. по реда 
на Закона за опазване на околната среда и 
Закона за биологичното разнообразие – 
решения по ОВОС, преценки по ОВОС, 
преценки ЕО, Становища ЕО и такива 
издадени по реда на ЗБР и Наредбата за ОС. 
Всички инвестиционни предложения, 
разрешени, одобрени, в процес на одобряване, 
реализирани, обжалвани и/или отменени 
попадащи в Защитена зона BG0000212 
„Сакар“ за опазване на природните 
местообитания, обявена със Заповед №РД-
313/31.03.2021 г. по характер на 
предложението, площ, начин на трайно 
ползване, издаден индивидуален 
адмистративен акт и др. по реда на Закона за 
опазване на околната среда и Закона за 
биологичното разнообразие – решения по 
ОВОС, преценки по ОВОС, преценки ЕО, 
Становища ЕО и такива издадени по реда на 
ЗБР и Наредбата за ОС. 
 

Необходима 
информаци
я за анализ 
на 
кумулативн
ото 
въздействие  

 

4 РЗИ Хасково 
 

Към настоящия момент няма отговор   

5 Общинска служба по 
земеделие 
„Любимец“ 
 

Към настоящия момент няма отговор   

6 Регионален 
исторически музей 
Хасково 
 

Към настоящия момент няма отговор   

7 Община Любимец Към настоящия момент няма отговор за липса 
на възражения 

  

8 Село Васково, 
община Любимец 

Към настоящия момент няма отговор за липса 
на възражения 
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9 ЕСО ЕАД Към настоящия момент няма отговор   
10 „Напоителни 

системи“ ЕАД  клон 
Хасково 

Всички имоти предмет на плана са неполивни 
с писмо изх. АД – 1104/31.08.2021 г. 

Приети и 
отразено  в 
заданието. 

 

 
 Доказателства за започналите и приключили консултации по чл. 19, ал. 1 от Наредбата за 
ЕО са представени в Приложения № 6, 7 и 8. 
 
7.2. Започнали консултации по задание за обхват на доклада ЕО с компетентните органи 
и други специализирани ведомства във връзка с чл. 19а от Наредбата за ЕО 
 
Табл. 7.2. 
№  
 

Извършени  
Консултации/община/кметство/к
онтролен орган/ведомство/НПО, 
др. организации  

Описание на изразени 
становища/препоръки/бележки 
и др.  
 

Приети/  
Неприети  

Мотиви  
 

1 Басейнова дирекция за 
управление  
на водите в Източнобеломорски 
район 

   

2 РИОСВ-Хасково    
3 РЗИ Хасково    
4 Общинска служба по земеделие 

„Любимец“ 
   

5 С обществеността    
 
  
 
 
 
 
          Структурата на доклада за ЕО е съобразена с проведения анализ и нормативните 
изисквания на чл. 86, ал. 3 от ЗООС и чл. 17 на Наредба за условията и реда за 
извършване на ЕО. 
 

На базата на горното считаме, че в ЕО следва да се третират следните компоненти 
и фактори на околната среда: 
- атмосфера, атмосферен въздух; 
- биоразнообразие - животински свят; 
- почви; 
- отпадъци; 
- ландшафт; 
- рискови енергийни източници; 
- здравен риск; 

 
 
 
 
 
 
 

VІІІ. СТРУКТУРА НА ДОКЛАДА ЗА ЕО 
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На основание горното предлагаме следния обхват и съдържание на доклада за ЕО: 
 
       Табл. 8.1. 

 
Раздел Части на доклада по ЕО 

 
 Въведение 
І. Информация за възложителя на плана 
ІІ. Задачи на настоящата разработка 
ІІІ. Описание на съдържанието на основните цели на плана или програмата и 

връзката с други съотносими планове и програми  
ІV.   Съответни аспекти на текущото състояние на околната среда и 

евентуално развитие без прилагането на плана или програмата 
V.  Характеристиките на околната среда за територии, които вероятно 

ще бъдат значително засегнати 
VІ. Съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво, 

имащи отношение към плана или програмата, включително отнасящите 
се до райони с особено екологично значение, като защитените зони по 
закона за биологичното разнообразие 

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

VІІІ. Вероятни значителни въздействия върху околната среда, 
включително биологично разнообразие, население, човешко здраве, 
фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, 
материални активи, културно-историческо наследство, 
включително архитектурно и археологическо наследство, ландшафт 
и връзките между тях 

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

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

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

 Нетехническо резюме на екологичната оценка 
ХІІ. Списък на източниците на информация на използваните методи за 

оценка и прогноза на въздействието върху околната среда с 
посочване на източника, в който са публикувани  

ХІІІ. Справка за проведените консултации по време на изготвянето на 
екологичната оценка  

ХІV.  Справка за екипа експерти разработил доклада за екологична оценка на 
ПУП-ПЗ 

 Заключение 
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Съгласно нормативните изисквания към доклада за ЕО следва да се представят 
задължително следните приложения съгласно чл. 17 Наредбата за условията и реда за 
извършване на ЕО и др. нормативни документи: 
- Списък на колектив от експерти с ръководител изготвили доклада за ЕО с подписи 

срещу разработените от него раздели на доклада; 
- Писмени декларации по чл. 16, ал. 1 на Наредбата за  ЕО, подписани от експертите; 
- Нетехническо резюме на доклада; 
- Документи, удостоверяващи правото на възложителя; 
- Доклад за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на 

защитените  зони; 
- Становища, протоколи и мнения от проведените консултации; 
- Мерки за наблюдение и контрол по време на прилагането на плана; 
-    Справка за проведените консултации и мотиви за приети/неприети бележки. 

 
9.1. Етапи, фази и срокове за разработване на доклада за ЕО 

 
Докладът за ЕО ще се разработи в срок 30 дни от получаване на становище на 

РИОСВ-Варна относно настоящото задание и разработване и получаване на положителна 
оценка качество на доклад за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите 
на опазване на защитените зони.                                                               
 

9.2. Други условия или изисквания 
 

Докладът за ЕО ще се изпълни в съответствие с действащите нормативни 
документи. 

 
 
 
 
       
       

ІХ. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, СПИСЪЦИ И ДР. КЪМ 
ДОКЛАДА ЗА ЕО 
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