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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Информация за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на
предпроектно проучване нa изследване за осъществимост за целогодишен курорт
„Семково“ Община Белица Област Благоевград /по ал. 2 на чл.8 от Наредбата за
условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми –ПМС №139/ДВ
бр57 /2004 г., изм. и доп., ДВ, бр.3/2006 г., посл.изм.и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012 г./

Информация за възложителя
Име: Читалище "Георги Тодоров 1885" гр.Белица
Ид. No: 000014516 МОЛ Гергана Кокарешкова Мая Падарева Секретар на читалището, тел.
0885 006 891
Пълен пощенски адрес:
гр. Белица, ул. "Владимир Поптомов" №95 Тел.074442227
Тел/факс/е-mail: Тел.074442227
Лице за връзка: Габриела Антонова
Тел/факс/е-mail: 0885 006 891 e-mail : Gantonova@abv.bg
Читалището "Георги Тодоров 1885" гр.Белица е с филиали в селата Краище, Горно
Краище, Бабяк и Дагоново, разполагащи с библиотека. В читалището в града, е организирана
музейна сбирка, свързана с местния бит, история и занаяти. Развива се активна културна
дейност, чрез самодейни мъжки, женски и детски фолклорни групи, печелили награди на
фолклорни фестивали, музикални школи и курсове, клубове и кръжоци най-вече за деца.
Народно читалище „Г.Тодоров” в град Белица поставя началото си от 1885 г., като
просветителски кръжок „Зора” с 20 тома литература, донесена от беличани участвали в
българското опълчение. Читалището става една от най-важните институции в живота на
гражданите на Белица Читалищните дейци просвещавали беличани, пробуждали
родолюбието им, подтиквали ги към освободителна борба и до днес мисията му е да
документира местните традиции, да възпроизвежда беличкия фолклор От 16.08.1908 г.
читалището е със свой Устав, Настоятелство и Проверителна комисия регистрирано в
Самоковска епархия.
Библиотеките на читалището са хранилища на знание, което всеки жител и посетител на
града може да ползва. Към читалището функционира Исторически музей, в който са
експонирани намерените на територията на региона ценни находки, свидетелстващи за
отминали епохи и култури. Богата етнографска колекция осветлява характерната за края
традиционна култура. Постоянно действа изложба-базар с изделия, дело на местните
занаятчии. Читалището е средището на културния живот на града, където се раждат новите
library.belitsa.com
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идеи, оттук започват гражданските инициативи на жителите на Белица. Читалище "Георги
Тодоров 1885" е една от най-активно работещите културни институции на територията на
общината.
През 2011г. към читалищата в Белица и Бабяк бяха открити потребителски информационни
центрове по програма "Глобални библиотеки – България" . Така се постигна една от
основните цели - приобщаването на хората и библиотеките към глобалното информационно
общество.
Още от своето основаване читалището в Белица, като публична институция, работеща за и
със своята общност, чрез разнообразните си форми на работа - библиотеки за деца и за
възрастни, школи и кръжоци, сказки и вечеринки, лекционни беседи, местни обреди и
обичаи, певчески и танцови фолклорни групи, обществени формирования и др. , е
естествения и единствен на територията на град Белица и общината духовен център в
който са привлечени деца, младежи и възрастни хора от всички социални, здравни и
етнически слоеве на населението.

Фигура - Читалище "Георги Тодоров 1885" гр.Белица
Читалище "Георги Тодоров1885" работи в собствена сграда, която се намира в центъра на
Белица и към него функционират 2 бр. библиотеки с отдели за възрастни / 34 872 тома
литература/ и за деца /8 250 тома литература/ разположени в отделни помещения с общ фонд
43 132 тома литература/. Библиотеката изпълнява ролята на централна читалищна
библиотека, която разпределя библиотечните материали за читалища от общината. В
читалището работят 5 бр.певчески самодейни фолклорни и вокални групи.3 бр. кръжока, 3
бр.музикални школи,1 бр. фолклорен танцов състав, 1 бр. театрална група за местни обреди и
обичаи. Музейна сбирка разположена в собствена модерна сграда/ единствена по - поречието
на горна р.Места, с шест отдела : археология, възраждане, етнография, картинна галерия,
нова Белица, изложба-базар от местни занаяти/.
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1.

Характеристика на плана/програмата

A)
инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл.92, т.1 и
приложение №2 към чл.93, ал.1, т. 1 и 2 от ЗООС и/или други с предполагаемо
значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлагания
план/програма определя критерии, нормативи и др.ръководни условия от значение за
бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение,
характер, мащабност и експлоатационни условия 1
Обща информация за предложението - предпроектно проучване
Предпроектно проучване нa Изследване за осъществимост за целогодишен курорт
„Семково“ община Белица област Благоевград е приоритет в Обща стратегия за
позициониране на ски туристически продукти на Белица и Македонска Каменица на
националните и международния туристически пазар Бенефициент: Народно читалище
„Георги Тодоров-1885” гр. Белица в партньорство с Гражданско сдружение „Футболен клуб
Каменица – САСА” Македонска Каменица и приоритет на Плана за развитие на Община
Белица за развитие на туризма.
Главната цел на Предпроектно проучване (Feasibility study) за Изследване за
осъществимост за целогодишен курорт „Семково“ община Белица област Благоевград е
развитие на туризма в Община Белица.
Основното съдържание на Предпроектни проучвания на изследване за осъществимост
за целогодишен курорт „Семково“ община Белица област Благоевград включва основния
акцент за развитие на туризма в Общината, като се прави обзор на състоянието на цялата
Община Белица и се конкретизира основната цел за развитие на туризма, повишаване на
заетостта на определена група от жители и фирми на общината чрез осъществимост за
курорт „ Семково” като целогодишно ползвана дестинация от туристи у нас и чужбина като
се предлагат и мерки за опазване на околната среда
В Предпроектното проучване са направени проучвания за:
-

1

Необходимост. Основава се главно на резултатите от проучване на пазара на
продукта чрез предлагане на възможности за развитие на отделните спортове,
леглова база, и предлагане на различни услуги с високо качество на клиента.
Прогнози, както и съответните политики на определени фактори, развитие на
инфраструктурата и др. необходимостта от инвестиции в изграждането на отделни
проекти. Осъществимост за курорт „ Семково” като целогодишно ползвана
дестинация от туристи у нас и от чужбина с високо качество и съответно
повишаване на интереса и към други обекти в района, свързани с развитие на
туризма.

/за устройствените схеми и планове не се прилага информация по т.І.1.А/
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- Финансовата жизнеспособност. Проучване на възможности за финансиране. В
следващ етап ще се използват всички възможности за финансиране на отделните
предложени проекти от бизнеса, отделни фирми и Община Белица.
- Организация осъществимо. Да се разработи и предложи рационален план,
рационална организация за да се гарантира безпроблемното изпълнение на
проектите.
- Икономическа жизнеспособност - оценка на проекти в регионалните цели за
икономическо развитие, ефективното разпределение на икономическите ресурси за
увеличаване на предлагането, създаване на работни места, подобряване на околната
среда, подобряване на ефективността и други аспекти от живота на хората.
- Опит в други страни в Европа.
Направено е подробно описание на дестинацията и основната й цел чрез
осъществимост за курорт „ Семково” като целогодишно ползвана дестинация от туристи у
нас и чужбина да се развива и Община Белица като обект със съвременно развитие на
туризма: Географско местоположение на Община Белица и КК Семково, територия,
население, природни ресурси, антропогенни ресурси, обща (инженерна инфраструктура),
Туристическа суперструктура и туристопоток, Туристически продукт, услуги и потенциал за
развитие.
- Пазарни позиции и развитие на туристическите зони „Семково
- Въздействие върху околната среда
КК "Семково" е разположен на 17 км. от гр.Белица, в Рила планина сред красива
природа. Това е един от най- старите зимни курорти в България. Разполага с добра
инфраструктура за ски спорт, особено подходяща за начинаещи. През лятото е възможен и
преход от Семково до Центъра за реадаптация на танцуващи мечки. Освен невероятната
природа на територията на Община Белица има изградена инфраструктура и маркирани и
немаркирани туристически маршрути, които свързват планинския курорт Семково, Парка
за танцуващи мечки и град Белица с забележителностите около тях.
По силата на Разпореждане на МС/29.07.1954 г. Семково е обявено за курортна гора.
С приемането на първия градоустройствен план през 1960 г. то придобива статут на селищно
образование - Заповед №363/19.04.1960 г. Със заповед № 2620 на МНЗ от 1963 г. КК
Семково е обявен за курорт с местно значение. През 1978 г. с Решение № 239/30.12.1/1978 г.
Семково е обявен за курорт с национално значение.
Курорт Семково е разположен в южните склонове на Рила на надморска височина/Н
1560-1730 м, върху територия с обща площ 115 ха, която включва трите съставящи курорта
поляни-долна, средна и горна.
Транспортната достъпност до курорта се осъществява чрез четвъртокласен
асфалтиран път, чиито технически параметри и състояние са незадоволителни. Изграденият
към резервата за танцуващи мечки асфалтиран четвъртокласен път се свързва със Семково
посредством съществуващ горски път.
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Съществуващата наличие на легла е 1286 легла в хотели, почивни станции, вилни
селища, хижи и частни къщи. Частните вили и бунгала са около 60 с около 120 легла, които
са включени в общата сума от легла в курорта.
Съоръженията за зимни спортове са представени от 7 ски-писти с обща дължина 3150
м. Ски-пистите се обслужват от 8 влека с капацитет 350-400 скиори/час. По-голямата част от
ски-пистите са извън територията на курорта и се стопанисват от ТУ и УАСГ по договор с
Държавно лесничейство, поделение на ДГФ, и отстъпени права за ползване.
Обектите за общественото обслужване са крайно недостатъчни. Изградени са няколко
кафе-аперативи, гостилница, бирария, няколко павилиона. Липсват обекти на
административно, здравно, банково, търговско, информационно обслужване, охрана, обекти
за атракции и спорт.
Основният комуникационен гръбнак на курорта е с функции на събирателна улица и
габарити 6-7 м. В ниската /южната/ част улицата е асфалтирана, а във високата е с
макадамова настилка. Състоянието на настилките е лошо. Изградена е голяма част от
вътрешната обслужваща мрежа, като са използвани горски пътища и пешеходни пътеки. Не
са решени проблемите с паркирането.
На територията на комплекса има частично изградена водопроводна и
канализационна мрежи. Големите хотели, почивните станции и някои частни вили са
включени в канализационни клонове. Бунгалата и по-голямата част от частните вили са на
септични ями с попивни кладенци. Има изградени пречиствателни станции за отпадъчни
води, но капацитетът им не е достатъчен.
Всички обекти на територията на курорта са електрифицирани. Основен източник е
възлова станция „Рила“, която се захранва от подстанция Якоруда и подстанция Разлог с ВЛ
20кW.
Извозването на ТБО е организирано. Отпадъците се извозват на депото на гр. Белица.
Съществуващият приблизителен капацитет на курорт Семково е около 1286 легла
едновременно пребиваващи туристи и почиващи. Общата застроена площ възлиза на около
15000 м2.2
Северната част на община Белица е разположена в територията на Национален парк
"Рила". Територията на КК»Семково»тангира с тази на НП, но не попада в нея. На
територията на община Белица попадат части от следните защитени зони по Натура 2000 :
Защитените зони по Директива за опазване на дивите птици 79/409/ЕИО- Рила” (НАТУРА
2000 код BG0000495) и по Директива за опазване на местообитанията 92/43/ЕИО: „Рила”
(НАТУРА 2000 код BG0000495) и „Река Места” (НАТУРА 2000 код BG0001021 Територията
на КК „Семково” е извън границите на Защитените зони.
Територията на Община Белица не попада в границите на Защитена зона „Родопи –
Западни” (НАТУРА 2000 код BG0001030), но при изпълнение на отделни туристически
програми, относно определяне на туристически маршрути с изходен пункт Община Белица и

2

ПУП от юли 2005 г.
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респективно КК Семково могат да бъдат включвани и туристически обекти, които са в
границите на ЗЗ.
Не се очаква негативно въздействие върху целите и предмета на опазване на ЗТ и ЗЗ
при предвиждане на мерки за спазване на действащото законодателство при проектиране,
строителство, експлоатация и закриване на предложените в ПП за осъществимост обекти .
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Фиг. 1-1 Местоположение на КК Семково и забележителностите в Община Белица
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Освен изградените шест туристически екомаршрута, може да се достигне до близки
и далечни обекти и чрез туристически маршрути с изходен пункт град Белица. В пределите
на Община Белица могат да се видят всички видове забележителности – природни,
културно-исторически, архитектурни и туристически

Фиг. 1-2 Карта на местата за посещение в свободното време в гр.Белица
Основание за изготвяне на плана/ програмата – нормативен или
административен акт Предпроектното проучване нa Изследване за осъществимост за
целогодишен курорт „Семково“ община Белица област Благоевград е изготвено във връзка с
осъществимост на курорт „ Семково” като целогодишно ползване на дестинация от туристи
у нас и чужбина като приоритет в Плана за развитие на Община Белица чрез респективно
развитие на туризма и приоритет в Обща стратегия за позициониране на ски туристически
продукти на Белица.
library.belitsa.com
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Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата - Предложените
Проекти в направеното Предпроектно проучване ще се реализират в периода до 2025 г.,
съобразно получаване на съответно финансиране.
Регионален териториален обхват
Териториалният обхват на Предпроектното
проучване е КК „Семково”, но изследването за осъществимост обхваща и предлагането на
възможности за посещение и на много други обекти на туризма на територията на Община
Белица с основна цел развитие на туризъм с високо качество на регионално, национално и
международно ниво.
Финансиране на плана/програмата /държавен,
международни програми, др.финансови институции/

общински

бюджет

или

Източниците на финансиране за проектите в Семково са изцяло публични. Във връзка
с това се препоръчва да се търсят възможности за финансиране на рехабилитацията на път
Белица – Семково от фондове на ЕС и централно финансиране за останалите публични
инвестиции.
Проектът е финансово устойчив и е възможно да бъде реализиран с постигане на
ползите за населението, бизнеса и обществото. Това ще създаде редица преимущества за
община Белица в приветливия и вечно слънчев курорт Семково.
Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата.
I етап - 2015 – 2019 г В прогнозен период от 5 години може да се очаква
постепенното модернизиране на хотелската база и стабилизиране на потока от туристи с леко
увеличение на същия.
II етап- 2020 – 2024 г В средносрочен план може да се очаква допълнителна
модернизация и построяване на допълнителни легла от частни инвеститори.
След 2025 Максималният капацитет на ски пистите в Семково е определен и се приема на
1720 бр. скиори. От този брой се приема максимален брой легла 1720 бр.
Капацитет
Към 01.01.2015 г. В КК „Семково” са налични 1286 легла, като до края на периода се
предлага да се увеличат до 1720 легла т.е.с 434 легла 25%.
При така разработените капацитет и допускания за развитието на курорта ще се
извърши оценка на пазарните, инвестиционните, икономическите и финансовите показатели
за развитие на Семково.
Срок за изпълнение на отделните предвидени проекти за реализация на Курорт
Семково като целогодишен курорт с национално и международно значение се предлага до
2025 г.

Капацитет на курорт Семково определен в Предпроектното проучване - 2014 г.
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Капацитетът на КК «Семково» е определен на базата на Наредба № 7/ 22.12. 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони3.
Териториите за рекреационни дейности се определят и планират с устройствени схеми, общи
и подробни устройствени планове, като се съобразява капацитетът на основния
рекреационен ресурс, за което се спазват следните показатели: за ски-писти - 200 кв. м на
човек. Необходимата площ на поземлените имоти в курортите е от 80 до 200 кв. м на
курортист в зависимост от категорията на туристическия обект. Съществуващата дължина на
ски пистите в Семково е 3150 м. Широчината на пистите е между 50 и 75 м. ср. 62,5 м.
Площта на пистите е 3150 х 62,5 = 196 875 м2. Съгласно Наредба № 7 нормативната площ за
един скиор е 200 м2.Нормативният капацитет на ски пистите в Семково е: 196875 : 200 = 985
души. На базата на опита е изчислено, че около 50 – 75 % от скиорите се придвижват с
влекове или почиват. От което следва, че капацитетът на ски пистите ще може да се използва
от минимален капацитет за скиори: 985 х 1,5 = 1477 души и максимален капацитет за
скиори: 985 х 1,75 = 1724 души и се приемат 1720 души.(Изчисленият максимален капацитет
на ски пистите в КК „Семково” е много близка до ПУП за Семково от 2005 г.)
Таблица 1-1 Информация за броя на леглата на курорт Семково по различните проекти
Брой легла в курорт Семково по проекти
Проект/план

Брой легла

Брой скиори

Застр. план 1961 г.
Застр. план 1973 г.

2200

Застр. план 1979 г.

3200 – 4250

Застр. план 1981 г.

6000

Съществ. пол. 2005

1960

868

ПУП 2005

5000

1477 -1722

Предпроектно проучване нa изследване за
осъществимост за целогодишен курорт „Семково“
Община Белица Област Благоевград – 2014г.

1286

1720

Източник: Предпроектно проучване нa изследване за осъществимост за целогодишен курорт „Семково“.

На базата на плановете до 1973 г. са изградени съществуващите 1286 бр. легла в
хотели, почивни бази и частни вили. Проектът от 1979 г. е приет, но не е изпълнен и не може
да се реализира поради изтичане на давност. Застроителният план от 1981 г. и ПУП от 2005
г. не са приети от компетентните органи и не са влезли в сила. Последният проект е предаден
за утвърждаване, но все още не е приет. От друга страна на една и съща територия от 115 hа
се изчислява различен брой легла и развитие на легловата база – от 2200 до 6000 бр., което
дава твърде голям диапазон на легловата база и в максималния си вариант означа твърде
сериозно антропогенно въздействие в НП „Рила“. Към настоящия момент в Семково са
изградени 1286 легла, но легловата база е остаряла, особено в почивните бази и в част от

3

Наредба № 7/22.12.2003 г. , обн. ДВ, бр. 3/2004, последно изм. бр. 41/2008 г.
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хотелите. Не може да се говори за категоризация на хотелите и почивните бази и това една
от най-важните причини за стабилизиране и дори намаляване на броя на посетители
/туристите/ в курорта Семково.
Други недостатъци в туристическата бизнес освен остарялата леглова база са
инфраструктура: път Белица – Семково, водоснабдяване, канализация, осветление, паркинги
и др.
След разработване на цялата система от показатели за туристическия пазар е направен
задълбочен анализ на пазарните тенденции, възможностите и рисковите фактори,
включително идентифициране и оценка на съществуващите пазари и последваща
идентификация и оценка на потенциалните пазари въз основа на съществуващите и новите
услуги,извършена е оценка и са определени оптималните целеви пазари. На тази база са
определени:
-

капацитета на ски курорта,

-

характера и капацитета на използване на основните, допълнителните и съпътстващите
услуги, необходими за предоставяне на комплекса от туристически услуги.

-

минималните инвестиционни разходи за размера на такъв ски курорт, като се
определят: общия размер и разположение на земята, развитието на хотели, бази и
други сгради, туристически съоръжения: лифтове, влекове, сгради и помещения за
спомагателни услуги: ресторанти, чайни, бюфети, и съпътстваща инфраструктура:
ВиК, пречиствателни станции, пътища, паркинги, охрана, ремонт и поддържане на
оборудване и др.

След изпълнението на тази фаза се пристъпва към оценка на проекта и картографиране,
включително идентификация и описание на всички възможности за съоръжения и на услуги,
необходими за осигуряване на оптимален достъп до пазара.Определят се необходимите
инвестиции за рехабилитация, модернизация и ново строителство в Семково в
Предпроектното проучване.
Таблица 1-2 Предвидени инвестиции за Семково, EUR
Мярка

Кол.

Цена
EUR

План за развитие на Семково

бр.

1

15000

15000

2

Актуален ПУП - ПРЗ на Семково

бр.

1

30000

30000

3

Маркетингова стратегия на Семково

бр.

1

20000

20000

4

Управление на Семково - 2 г.

бр.

1

30000

30000

5

Обучение на персонала

бр.

1

25000

25000

№

Инвестиции

І.

Публични

1

Общо І

Стойност
EUR

120000

ІІ.

Публична инфраструктура

1

Ремонт път BLG 1021 Белица - Семково

км

16,8

445163

7467608

2

Рех. ул.на мрежа в Семково - 26700 м2

м2

26700

68

1815600
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3

Паркинг за 100 леки автомобила

м2

2500

55

137500

4

Изграждане пешеходни алеи

м

1000

12

12000

5

Нов трафопост 3x 800 Kva

бр.

1

70000

70000

6

Нови електропроводи

м

1500

80

120000

7

ВиК мрежа - подмяна и разширяване

м

3000

110

330000

3

1

26000

26000

1

45000

45000

400

80

32000

8

Нов резервоар за питейна вода 500 м3

м

9

ПСОВ - допълнителен модул за 600 е.ж.

бр.
3

10

Резервоар вода за изкуствен сняг

м

11

Изкуствено езеро

м3

2500

80

200000

12

Изграждане на беседки

6 бр.

1

10000

10000

Общо ІІ

10265708

ІІІ. Обслужващи публични
1

Сграда охрана, 16 м2

м2

16

400

6400

2

Посетителски център - 150 м2

м2

150

400

60000

3

Административно - обслужващ център

м2

300

400

120000

Общо ІІІ

186400

Общо публични инвестиции

10452108

ІV.

ПЧП и частни инвестиции

А

Инфраструктура за ски

1

Закупуване и монтаж на оръдие за сняг

бр.

1

200000

200000

2

Закупуване и монтаж на влек

м

400

500

200000

3

Закупуване седалков лифт – 2500 л.м

бр.

2000000

2000000

4

Закупуване на трак

бр.

1

150000

150000

5

Закупуване на трактор за снегорин

бр.

1

25000

25000

6

Фотоволтаичен парк - 10 kW/p

бр.

1

50000

50000

7

Соларни колектори за топла вода

м2

1600

200

320000

945000

Общо ІV.А

3890000

Б

Атракции

1

База за снегорини и машини

м2

250

40

10000

2

Ски гардероб

м2

90

400

36000

3

Магазин

м2

60

400

24000

4

Заведения за хранене - 2 бр.

м2

300

400

120000

5

Интернет кафе - 50 места

м2

120

500

60000

6

Дискотека - 250 м2

м2

250

450

112500

7

Алпийска въжена пътека

бр.

1

13970

13970

120

60

7200

8

Ледена пързалка или езеро - 120 м2

м

2
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9

Универсална спортна площадка

бр.

1

22000

22000

10

Фитнес площадка

бр.

1

18000

18000

Общо ІV.Б

423670

ПЧП и частни инвестиции

4313670

Общо инвестиции

14885778

Общите публични инвестиции, вкл. проектите и управлението на развитието на
Семково, са 71 %, а ПЧП и частните инвестиции – 29 %. Това голямо съотношение се дължи
на факта, че с публични инвестиции следва да се ремонтират: път Белица – Семково,
улична мрежа, ВиК, канализация, окабеляване и ПСОВ в Семково.
Предложените инвестиции са съобразени с поредица от документи на национално,
регионално и локално равнище, които третират въпросите за опазване на околната среда –
стратегии, планове и програми за опазване на околната среда и здравето на хората, за
устойчиво развитие на КК Семково и Община Белица .
Земята на курорт Семково е на ДГФ в размер 115 ha (99,6% на ДГФ и 0,4% частни
земи, възстановени със Заповед № РД-18-53/01.04.2008 г.
Изграденитe хотели, почивни бази, вилни селища, частни вили и обслужващи сгради
и съоръжения са въз основа на ограниченото вещно право – право на строеж.
След установяване на разположението на съществуващите елементи на курорта
Семково се предлага да се разработи нов ПУП за възстановяване в работно състояние на
съществуващи бизнес инфраструктури, строителството на нови такива и определяне на зони
за разполагане на ваканционни къщи, както и на обслужващи сгради и съоръжения.
Инвестициите за ваканционните къщи, хотели или сгради са предмет на частни
инвестиции и няма да се включват в инвестициите за развитие на туристическа бизнес
инфраструктурата на Семково. Развитието на туристическата бизнес инфраструктура ще се
извършва изключително само на терени държавна и общинска собственост. Туристическата
бизнес инфраструктурата в терени частна собственост ще бъде за сметка на собственика и не
се включва в размера на инвестициите.
При извършване на строително-монтажните работи /СМР/ ще се спазват изцяло
проектите по отделните части на туристическата бизнес инфраструктура, така че да се
запазят максимално природните елементи на курорта.
Отделно ще се разработят проекти на депа за запазване на хумусния слой,
рекултивация на изкопи и насипи, залесяване или засаждане на дървета и храсти или тяхното
преместване в процеса на СМР.
Сгради - Към момента на разработване на проучване за осъществимост Семково
разполага с 5 големи масивни сгради и няколко десетки вили за приемане на гости с
капацитет общо 1286 легла. За да се спазят принципите на опазване на околната среда и за
намаляване на антропогенното натоварване на терена се предлага новите сгради да бъдат
лек тип, изградени от дървен материал и панели, така че по-добре да се вписват в
природната среда и да не променят визуализацията на средата в Рила планина. Сградите да
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бъдат на три етажа, като първият етаж да бъде отворен за паркиране на леки автомобил, а
вторият и третият етажи да са предназначени за туристи. (Препоръчителната ЗП 60 м2 - 4 стаи
за 8 – 16 души със сервизни помещения и паркинг за 4 леки автомобили) в паркинга и
приемане на 8 – 16 души в 4 стаи със сервизни помещения.
Предвижда се до 2025 изграждане на около 25 бр. сгради от лек тип. Инвестициите за
тези къщи са изцяло частни и не се включват в предложените инвестициите.
За целите на развитие на туристическата бизнес инфраструктура в Семково се
проектира изграждането на следните сгради: Сграда трафопост, Сграда за охрана на курорта
и на паркинга - ЗП 16 м2, Посетителски център - ЗП 150 м2, Административно –обслужващ
център за администрация на курорта, полиция, поща, медицински пункт, аптека,
противопожарна охрана и планинска спасителна служба с РЗП 300 м2, База за снегорини и
снегоутъпкващи машини - ЗП 250 м2 , Ски гардероб - ЗП 90 м2, Магазин - ЗП 60 м2,
Заведения за хранене – 2 бр. - ЗП 300 м2, Интернет кафе с 50 места-ЗП 120 м2, Дискотека ЗП250 м2, Беседки – 4 бр. и кътове за отдих на открито – 2 бр.

Съоръжения
Публични съоръжения
-

Път Белица Семково - Ремонт на път BLG 1021 Белица – Семково от км 0+000 до км
16+775 , вкл. проект за ремонта. Дължина на пътя 16,775 км

-

Улици - Рехабилитация на улична мрежа в КК «Семково» с обща дължина 4450 м и
площ 26 700 м2

-

Паркинг за леки автомобили - В момента съществуват паркинги за около 35 бр. леки
автомобили извън паркингите на почивните бази на УАСГ и ТУ, малък паркинг до
хотелите «Рила» и «Бор». При запълване на паркинга леките и другите автомобили
паркират по банкета на път Белица – Семково, затрудняват движението и
снегопочистването и не се охраняват.

С цел създаване на благоприятни условия за паркиране на автомобилите се
предвиждат следните мероприятия:
Реконструиране и разширяване на съществуващите паркинги При наличието на
Необходими паркоместа 321бр.за леки автомобили или за 160 бр., Предлага се вместимостта
на новия паркинг да бъде за около 100 бр. леки автомобили. След започване на
строителството на частни ваканционни къщи се предвижда в проектите на всяка къща да се
проектира паркинг за 4 автомобила на партера на всяка къща. Няма да има нужда от
предложеното разширяване на паркинга и ще се сведе до минимум въздействието върху
околната среда, ще се преустанови разполагането на леки автомобили по поляните на
Семково, ще се избегне безпорядъчно паркиране на автомобилите в курорта.
Площ на паркинги, вкл. подходни пътища и площи за маневриране на автомобилите, е
2500 м .
2
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Пешеходни пътеки – Предвижда се рехабилитация и изграждане на нови пешеходни
пътеки с обща дължина 1000 м
Електропроводи - Замяна на съществуващи и нови електропроводи за улично
осветление и за захранване на влекове и лифт с обща дължина 1500 м
ВиК инфраструктура
Водоснабдяване - Наличните източници на питейна вода са достатъчни да захранват с
вода за питейно битови нужди курорта

Таблица 1-3 Водохващания за Семково, л./сек.
Водохващане

Минимално

Максимално

Стакова река

3

20

Муратов чучер

2

7

Ваната

33

33

Общо

38

60

136,8

216

3283,2

5184

м3/ч
На денонощие

Източник: „ВиК Благоевград“ ЕООД, изх. № З1-09-682/14.08.14.

Част от съществуващата водопроводна мрежа е остаряла и компрометирана. В
настоящия момент дължината на външните водопроводи в Семково с ф 219 е 4350 м.
Тръбите са стоманени. Дължината на вътрешната водопроводна мрежа в Семково е 3122 м.
(етернитови тръби- 2122 м. и стоманени-1000 м). Необходима е рехабилитация, подмяна и
нова водопроводна и канализационна с обща дължина 3000 м.
Резервоар за питейна вода - При разширяване на легловата база и за подобряване на
качеството на услугите се предвижда увеличаване на дебита на питейна вода, а това в дните,
когато снежна покривка е малко се предвижда пистите да се покриват с изкуствен сняг.
Такива периоди се проявяват в началото на сезона – декември и в края – след средата на
април. Необходим е резервоар за питейна вода с обем около 400 м3и помпена станция и
тръбопровод до писта Север 2.
Друг вариант на снабдяване на оръдията за производство на изкуствен сняг е
изграждане на водоем с площ около 100 м2 и обем 2500 м3 за използване на значителните
количества повърхностни води в района на Семково. Необходимо е извършване на
изследване на водния поток и на възможностите за изграждане на не висок бент.
Образуваният язовир може да се използва през зимата като зимна пързалка и резервоар за
вода за изкуствен сняг и през лятото от любители на риболова и евентуално за къпане.
Канализация и ПСОВ
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На места ще се рехабилитира съществуващата канализационна система.
Съществуващите пречиствателни съоръжения за отпадъчните води са недостатъчни да
пречистват всички отпадъчни води от курорта след разширение на легловата база. Предлага се
изграждане на допълнителна пречиствателна станция за отпадъчна вода /ПСОВ/ за 600 е. ж.
Алпийска въжена пътека предназначена за обучение и на деца в работа с въжета и
тренировки за пъргавина, устойчивост, смелост и др. Тя ще бъде устроена между дърветата в
гората и няма да застрашава природните дадености.
Ледена пързалка - предназначена за разнообразяване и допълване на видовете зимни
спортове и възможности за обучение и отдих. (в конкурентните курорти в Рила и Пирин
подобни услуги не се предлагат). Площ около 120 м2 . Може да се използва част от средната
поляна на Семково или проектираното водно огледало на язовира).
Универсална спортна площадка - Може да се съчетае с детската площадка,
разположена на средната поляна.
Фитнес площадка - предназначена предимно за деца и ученици
Детска площадка с атракции и почивка – Съоръженията ще бъдат изпълнени само
от екологични и природни материали. Не се предвиждат инвестиции за детска площадка.
Оборудване и машини - Машините са частна инвестиция и не се включват в
инвестиционната програма на курорт Семково.
Машини за производство на сняг - Машини / оръдия/ за генериране на изкуствен
сняг за осигуряване на достатъчно сняг в началото и в края на зимния сезон около 1718
м3/ден. ( тип SMI „PUMA“ 15/1500.Производителност: 90 м3/час (За генериране на общото
количество сняг е необходимо 1 бр. Генератор, работещ 19 часа или 2 бр. снего генератора за
9,5 часа Потребление на вода – 1500 l/min.
Влек и лифт - Към момента на разработване на проучването за осъществимост в
Семково са изградени 7 ски писти с обща дължина 3150 м.,монтирани в периода 1975 – 1980
г., собственост на университетските бази, поддържани са, обслужват се през зимния сезон и
са в добро състояние Необходима е модернизацията на поне един от влековете по найдългата писта. Предвижда се доставката и монтирането на нов влек тип „Паничка“ за замяна
на съществуващия, с по-висока скорост и съответно с по-висока пропускателна способност.
Предлагани параметри: Хоризонтална дължина 2527 м (Превишение – 713 м),
Производителност през зимата – 600 души/ч., през лятото – 432 души/ч. Долна станция до
финала на пистата, в края на поляните на „Рьоловото“, Междинна станция – в местността
„Кошарите“, Горна станция – под връх „Чемерна“ – източна посока.
Снегоутъпкващи машини /раттрак/ - След анализ на цените се избира
снегоутъпкваща машина втора употреба.
Трактор за снегорин - За поддържане на пътя Белица – Семково и за почистване на
снега по улиците и паркингите на Семково се предвижда закупуване на трактор със
снегорин.
Осветление За осветление на парка в курорта и за осветяване на пистата през нощта
се предвижда реконструкция на съществуващата осветителна система от стълбове с нова
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осветителни енергоспестяващи тела, към която да са монтирани фотоволтаични клетки.
Предвижда се изграждане на фотоволтаичен парк с неголеми размери.
Колектори за топла вода и отопление -Подгряване на вода за отопление и
подгряване на вода за битови цели . Намалява се енерго потреблението и се намалява
замърсяването на атмосферния въздух с въглеродни и други газове
Препоръчителна площ е 1 м2 за 3 легла. Обща площ- 1600 м2 колектори
Допълнителни трансформатори - Инсталираната мощност в Семково в момента се
захранва от подстанция със средно напрежение. Необходимо е монтирането на допълнителни
трансформатори. За осигуряване на електроенергия се предвижда доставка на генератор.
Мерките за намаляване на енергопотреблението: фотоволтаици енергоспестяващи
тела и уреди, колектори за топла вода могат съществено да намалят
енергопотреблението.
Отопление, вентилация и климатизация - Инвестиции не се предвиждат, но
община Белица следва да препоръча на частните инвеститори да използват такива горива за
отопление и климатизация, които да минимизират замърсяването на въздуха през цялата
година.
Съобщителни връзки - Съществуват клетки на мобилни оператори и сателитен
интернет и телевизия. Не се предвиждат инвестиции за комуникации в Семково.
Други материални активи - За реконструкция и модернизация на активите в
Семково са необходими редица други дълготрайни материални активи: Хотелско
оборудване, оборудване на за кухни, оборудване за столове и ресторанти, оборудване за
детска площадка, оборудване за атракции, друго оборудване: бариера за паркинг и за района.
Тези инвестиции са изцяло частни и не се включват в инвестиционната програма на Семково.
Разходи за управление на Семково - Изпълнението на проекта за обновяване и
развитие на Семково изисква създаване на определена организация за участие на всички
заинтересовани: публични и частни инвеститори, потребители на туристическите услуги,
неправителствени организации, еколози, други специалисти и местни физически лица.
Във връзка с това се предлагат следните мерки:
-

Изработване на план за развитие и управление на Семково след приемане на
доклада за осъществимост.

-

Маркетингова стратегия за развитие на Семково - ще се фокусира на изследвания,
които да покажат всички преимущества и недостатъци на курорта, така, че при
проектиране на обектите за обогатяване на туристическия продукт да се получат
максимални резултати както за община Белица и нейното население, така и за
частните инвеститори в Семково. Ще позволи в най-голяма степен да се
постигнат целите на проекта за осъществимост и да подпомогне публичните и
частните инвеститори в обединяване на усилията си за развитие на Семково като
едно от бъдещите центрове за целогодишен отдих и почивка със свои лоялни
посетители.
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-

Дружество за управление на Семково – създаване на определени структури за
управление на курорта и управлението им

Дейностите в близост до границите на Защитените територии предимно до НП
Рила ще се извършват така, че да не допускат негативни въздействия, ще се изпълняват
под строг контрол, ще се извършват само в обхвата на съществуващите съоръжения и
граници на КК Семково.
Ще се предвидят адекватни мерки за решаване на проблемите с качеството на
питейната вода в зоните на водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба №9 за
качеството на водата предназначена за питейно-битови цели за да не се допускат
отклонения от допустимите норми.
Ще се предвидят адекватни мерки за решаване на проблемите с пречистване на
отпадъчните води до необходимите изисквания за заустване във водните обекти, като се
предвижда разширение и при необходимост рехабилитация и преоборудване на някои
технологични възли на съществуващите ПСОВ в курорта .
При реализирането на инвестиционните предложения в предложената програма е
необходимо спазване на мерките заложени в ПУРБ в Западнобеломорски район, разписани
съгласно Раздел 7 от ПУРБ на ЗБР.
На етапа на прединвестиционните проучвания, които ще се изготвят за отделните
инвестиционни проекти, предвидени в инвестиционната програма възложителите на
проектите ще изготвят план с мерки за предотвратяване, намаляване или прекратяване на
отрицателните въздействия върху околната среда при реализиране на инвестиционните
проекти и ще го съгласуват с РИОСВ-Благоевград
За предвидените инвестиционни проекти ще бъдат изготвени прединвестиционни
проучвания. На този етап за всяко инвестиционно намерение ще бъде изготвяно и внасяно,
в РИОСВ – Благоевград, уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 4 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда и уведомление по чл. 10 от Наредбата за оценка за съвместимост. След провеждане
на изискващите се процедури по ОВОС и ОС (ако се изискват след становището за
Преценка необходимостта от ОВОС и ОС), при реализиране на съответното
инвестиционно предложение ще бъдат спазвани и изпълнявани заложените в съответните
Решения на РИОСВ Благоевград мерки и условия.

Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от
Предложените в Предпроектното проучване нa Изследване за осъществимост за
целогодишен курорт „Семково“ община Белица област Благоевград , попадащи в обхвата
на Приложения № 1 и № 2 към ЗООС или извън тях, и попадащи под разпоредбите на чл. 31
от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на
защитените зони и могат да бъдат одобрени само след положително решение/становище
по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с
условията, изискванията и мерките, разписани в положително решението/становището.
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Б) място на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на
планиране, степен на подробност на предвижданията
Развитието на Семково като съвременен център за отдих и туризъм има
непосредствена връзка с целите на националната и регионална политика, формулирана от:
Националния план за регионално развитие, в който по програма “Туризъм” са
определени различни цели, чиито очаквани резултати са:


изграждане на нови и реконструкция на съществуващи туристически обекти,



въвеждане на европейски стандарти в туристическата индустрия,



подобряване на заетостта и намаляване нивото на безработица,



създаване на условия за стабилизиране на икономиката в района,



подобряване на икономическата ситуация в страната и създаване на условия за
преструктуриране на икономиката.

План за устойчиво развитие на област Благоевград - поставя изисквания относно:


развитие на икономически ефективен и конкурентно способен туристически
продукт,



обвързване на туризма с действия по опазване и социализиране на културноисторическото и природно наследство,



използване на възможностите на регионалното сътрудничество и
взаимодействие и балансирано разпределение на ползите и рисковете от
развитието на туризма.

Стратегия „Устойчиво развитие на българския туризъм“ - за постигане на
устойчиво развитие на българския туризъм се предвижда освен развитие на черноморски
туризъм да се увеличава делът на зимните курорти, като се предвижда изграждане на нови
бази в Семково, Берковица, Сюткя и Ракитово.
Национална стратегия за екотуризъм. Стратегическите цели са групирани в четири
главни цели: съхраняване на природното и културно наследство, развитите на
екотуристическия бизнес, национална политика, управление и администриране на
стратегията, регионално и местно развитие.
План за управление на „Национален парк Рила“. Курорт Семково тангира с
южната граница на парк „Рила“ и е изключен от неговите граници поради съществуващата
изграденост и функционално предназначение. Непосредствено контактни на курорта са три
зони: за „интензивен туризъм“, за “сгради и съоръжения” и “многофункционална зона”, от
общо пет зони, определени с Плана за управление на „НП Рила“.
Зоната за интензивен туризъм включва основните и второстепенните туристически
маршрути, маршрутите за специализиран туризъм, заслоните, обектите на КИН, местата за
бивакуване и къмпиране, погледните места, местата за екстремни спортове, местата около
съществуващи спортни съоръжения, главните входно-изходни пунктове за туристите, които
се намират на границите на парка и представляват вход за парковата територия. В тази зона
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се позволява изграждане, ремонт и поддържане на пътеки и съоръжения за туристическо
обслужване и обезопасяване.
Зона “сгради и съоръжения”, назована още “инфраструктурна”, включва всякакъв
вид сгради и съоръжения, в т. ч.съществуващи и проектни. Тя представлява физическата
инфраструктура в парка и части от нея съвпадат с елементи от зоната за интензивен туризъм.
Разрешава се реконструкция, ремонт, поддържане и изграждане на всякакви
инфраструктурни обекти и съоръжения, средства за настаняване и обслужване.
Многофункционалната зона включва всички зони на парка, които не влизат в
останалите 4 зони. Разрешава се строителство на водохващания за питейни нужди,
пречиствателни съоръжения, подземни комуникации, сгради и съоръжения за нуждите за
управление на парка и обслужване на посетителите.
Предлаганите ИП в инвестиционната програма на Предпроектното проучване са
съобразени с поредица от документи на национално, регионално и локално равнище, които
третират въпросите за опазване на околната среда – стратегии, планове и програми за
опазване на околната среда и здравето на хората, за устойчиво развитие, за управление на
водите и отпадъците.

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на
плана/програмата
Основните мотиви за възлагане на задачата са: Изследване за осъществимост за
целогодишен курорт „Семково“ община Белица област Благоевград и превръщането му в
съвременен курорт с регионално, национално и международно ниво и респективно развитие
на туризма в Община Белица.

Основни насоки и цели за развитие на туризма са:
-

Развитие на селски, еко и на ловен туризъм и съчетаването им с рекреативен и
познавателен туризъм,

-

Стимулиране на частната инициатива в туризма – създаването на семейни или
малки хотели и частни квартири в границите на населените места и в Семково,

-

Модернизация на съществуващата туристическа база,

-

Разнообразяване на туристическото предлагане и подобряване качеството на
туристическите услугите,

-

Развитие на реклама на местни традиции, занаяти и обекти за настаняване,

-

Коопериране с община Гърмен, Доспат, Смолян и Банско при развитие на туризма
и включване на прехода с коне по туристическа пътека Смолян – Долен Ковачевица и Лещен в туристически пакет,

-

Запазване на културното наследство, нравите и обичаите на населението,
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-

Възстановяване и опазване на културните паметници,

-

Подкрепа на местната туристическа индустрия.

Постигането на тези цели в туризма изисква:
-

Развитие на местната туристическа инфраструктура,

-

Подкрепа на МСП в областта на туризма,

-

Привличане на национални и чуждестранни инвестиции в туризма,

-

Провеждане на целенасочена маркетингова и рекламна дейност,

-

Развитие на местни инициативи, свързани с културни и исторически дати и
празници,

-

Формиране на фондове за поддържане на значимите туристически обекти на
територията на общината, в т. ч. археологически и исторически паметници,

-

Привличане на
инфраструктура,

-

Разширяване кръга от видовете туристически услуги или комбинация от тях в
сътрудническо със съседните общини,

-

Обучение и квалификация на местното население за работа в туристическия
сектор в чужди езици и компютърна грамотност,

-

Формиране на туристически сдружения за развитие на сектора,

-

Популяризиране на културно-историческото наследство и местните занаяти,
обичаи и обреди чрез организиране на събития,

-

Обособяване на зони с потенциал за развитие на отдих на населението, като се
използват наличните природни ресурси, напр., съществуващите гори в общината,

-

Проектиране и устройване на допълнителни екопътеки в планинските части от
общината и веломаршрути в границите и извън урбанизираните територии, както
и да се осигури необходимият достъп до местата за рекреация.

-

Подобряване планирането на в населените места в общината и заобикалящата ги
природна среда, за да се постигне целесъобразното и екологично й използване,

финанси

за

подобряване

на

довеждащата

транспортна

Изводи за състоянието на туризма в Семково:
-

Броят на туристите се увеличава до 2012 г. и след това започва намаление, което
вероятно се дължи на намаление на снежната покривка и на отклоняване на
туристите към други дестинации.

-

През последните години се влошава състоянието и поддържането на пътя между
Белица и Семково.

-

Драстично намалява посещението на туристи в най-големия хотел „Рила“.
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-

Отбелязва се намаляване на използването на почивните бази на УАСГ и на ТУ.

-

Хотелите и почивните бази в Семково са остарели и туристите се отклоняват към
други курорти в страната и чужбина.

-

Не се отбелязват усилия на държавата, в лицето на ДГФ, или общината в
активизиране на усилията на собствениците на бази в Семково за развитие на
курорта.

-

През последните години се наблюдава сериозно изменение на качеството на
обслужване на туристите в зимните курорти. КК Семково отстъпва на найблизките зимни курорти: Банско и Добринище, но има преимущества, които
следва да се използват от собствениците и бъдещите инвеститори в Семково.

Потенциал за развитие на туризма в Семково и в община Белица
Наличието на специфични антропогенни туристически ресурси, съчетани с
изключително благоприятните природни дадености, са сериозни предпоставки за развитието
на екологичен и устойчив туризъм в община Белица. Сериозният туристически потенциал на
наличните ресурси следва да бъде развиван устойчив регионален туристически продукт,
основан на атрактивните природни ресурси, културно-историческото наследство,
съхранените занаяти, празници и обичаи в община Белица и съседните общини. Пазарен
потенциал притежават лятната планинска рекреация, зимният ски туризъм и екотуризмът.
Предвид значителния потенциал за развитие на екотуристически продукт през
2003 г. е финансиран проект на община Белица по програма ФАР “Развитие на екотуризма
в България”. За предлагане на устойчив туристически продукт следва да се разработи
програма за развитие на туризма.
Към момента националните практики прерастват в общоевропейска политика по
използване и опазване на планините. Планинските райони са изключителен потенциал за
Европа и освен че са отлична среда за развитие на туризма, изпълняват многобройни други
функции: екологични, икономически, социални, културни, земеделски, горско-стопански и
др. В документа “Ръководни принципи за устойчиво териториално развитие на европейския
континент”, приети на Конференцията на министрите, отговарящи за устройството на
територията, се набелязват принципи и подходи на интегрирана политика за развитието и
устройството на планинските райони. Интегрираната политика за планинските райони се
разглежда като особено важна част от общоевропейската регионална и териториално
устройствена политика, която задължително трябва да налага мерки за икономическо и
социално развитие в планините, за опазване и управление на природните ресурси, както и за
съхраняване на местните традиции и култури.
Съществени са и проблемите от икономическо, социално и екологично естество
заради природните условия: надморска височина, релеф, климат, малка гъстота на
населението и др.
Необходимо е да се намери точният баланс между социално-икономическото
развитие и опазването на околната среда.
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Териториалното устройство на планинските райони е необходимо да отразява
специфичните условия в планинските райони и на необходимостта от отделни секторни
политики в следните направления и ползата им за общината:
-

Икономически политики- да допринесат за разнообразяването и увеличаването
броя на дейностите, занаятите и малките и средните предприятия, както и за
сътрудничество между тях.

-

Селско и горско стопанство – развитие с производството на качествени продукти
и опазването на околната среда .

-

Насърчаване и подкрепяне на инициативите, които могат да допринесат за
развитието на качествен туризъм, съобразен с природната, икономическата,
социалната, културната и архитектурно-историческата среда в планината,

-

Публични услуги, чието качество в планинските райони не трябва да бъде пониско от това за останалата територия,

-

Устойчивото опазване на почвите, водата и въздуха, на ландшафта и
защитените зони, опазване на фауната и флората и на техните местообитания
и, при необходимост, тяхната рехабилитация,

-

Опазване и насърчаване на идентичността на населението в планинските райони,
както и на разнообразието и богатството на тяхното културно наследство.

Степента на стопанско и туристическо усвояване в планинските ни райони е
сравнително ниска в сравнение с други подобни зони в Европа и това е сериозно тяхно
предимство, което следва внимателно да се използва. (Вече са налице симптомите на
пренасочване на строителната вълна и към вътрешността на страната - в планините. Банско,
Пампорово и Боровец). Необходимо е за КК Семково да се вземат навреме необходимите
мерки за да не се допуска наднормено застрояване.
Политиката по отношение на туризма и отдиха обикновено не е обособена като
самостоятелна сфера и отговорностите за туристическото развитие са поделени между
няколко министерства и публични органи, което поставя като основен проблем тяхната
координация. Малко са страните в Европа, които имат цялостна и интегрирана политика за
планините и специфични инструменти, като закони за планината или фондове за планините:
Франция, Италия и донякъде Швейцария.
Като слабост на туристическата политика в планинските райони се оценява нейното
фокусиране върху зимния, изключително ски, туризъм. Установяват се разнообразни
инструменти и стимули за насърчаване на планинския туризъм.
Критериите за определяне на ски курортите са различни, но винаги включват
надморската височина: Франция – 600-800 м, Швейцария – 1000 м, Гърция – 800 м, Италия –
600 м, Испания – 1000 м, Словакия – 600 м. Други критерии са: наклон на склоновете:
Франция, Испания, Словакия и относителна височина - Италия. В някои от страните има
изрично определяне с нормативен акт на ски-курортите и на задължителни изисквания към
тяхното функциониране (напр., Испания – Арагон). В някои случаи, напр. в Словакия, се
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поставя силен акцент върху използването на туристическото райониране като инструмент на
туристическата политика. В Швейцария са определени четири типа туристически зони:
планинска, езерна, градове и други.
Териториалното устройство на планинските райони е дейност, основаваща се на
добрата координация. Трябва да се обърне внимание на специфичните условия в
планинските райони и въздействието на отделните секторни политики, които следва да
допринесат за разнообразяването и увеличаване броя на дейностите, за развитие на занаятите
и малките и средните предприятия, както и за сътрудничеството между тях. Във всяка
отделна част от планинските райони се наблюдава специфично развитие на селското и
горското стопанство. Това налага необходимостта от местни програми и политики за
развитие, които следва да се базират върху производството на местни качествени продукти,
допринасящи и за опазването на околната среда. Проектирането и планирането на
специфичните видове туризъм, които трябва да бъдат съобразени с природната,
икономическата, социалната, културната и архитектурно-историческата среда в планината,
трябва да са двигател на растежа в планинските райони на България. От геоикономическа
гледна точка е необходимо да се въведат данъчни преференции и облекчения. Положителна
стъпка е опитът да се изградят планински аграрни кампуси или ферми, в които да се
насърчава екологичното земеделие и животновъдство, съхраняващо почвите, водата и
въздуха. Необходимо е да се създаде специфична българска форма на туристическо
устройство, акцентираща върху пролетно-есенната и лятно-зимната експлоатация,
характерна за нашите условия, и използването на съществуващите селища с постоянно
население, които притежават богати рекреационни ресурси и български национален дух,
история,
• Стимули за насърчаване на планинския туризъм
Предвид географското положение на България е да се използват разнообразни
инструменти и стимули за насърчаване на планинския туризъм. Трябва да се изграждат
мултисезонни /целогодишни/ и многофункционални курорти с неголям капацитет,
привързани към съществуващите селища и курорти.. През последните години не са
разработвани по-сериозно нови териториалноустройствени планове на планински райони. В
рамките на курортно-туристическата локализация курортните селища, курортните зони и
комплексите формират курортно-селищно образувание от агломерационен тип, което следва
да бъде предмет на общо устройствено планиране в специален общ устройствен план.
От ключово значение при планирането на планинските райони е структурирането на
територията така, че да се осигури съгласувано развитие на отделните функции и дейности,
както и ефективна природозащита.
В рамките на курортно-туристическата локализация курортните селища, курортните
зони и комплексите формират курортно-селищно образувание от агломерационен тип.
Последното следва да бъде предмет на общо устройствено планиране в специален общ
устройствен план.
В национален аспект се наблюдава упадък на туризма в следните обекти: Семково,
Предела, Атолука, Картала, Узана и др. Частичен напредък бележи туристическо
library.belitsa.com
30

строителство в и край съществуващи селища като Бели Искър, Говедарци, Априлци,
Предела, село Врата, вилно селище „Констанция“, Цигов чарк, Свети Константин и др.
Планирането на планинските курорти следва да започва с изготвянето на
териториално-устройствените планове на районно и локално равнище, с които се
определят общата структура на планираната територия и местата за локализиране на
материалната база за отдих и туризъм към съществуващи курортни селища с постоянно
население и в самостоятелни курортни комплекси.
• Ресурси с туристически потенциал в Семково
Ресурсите на туристическия потенциал на Семково и реализирането му като
планински целогодишни курорт са:
-

Природни ресурси: средно висока планина 1600 – 1750 м н.в., изградени и в
експлоатация ски писти – 7 бр., борови и смърчови гори, живописни места,
планински долини на реки, поляни, горски плодове и възможности за достигане
на високи части на планината.

-

Кръстопът за движение към съседни планински части в Северна, Западна и
Източна Рила.

-

Културни забележителности: паметници, музеи, исторически обекти в общините
Белица, Разлог и Якоруда.

-

Съвременна и традиционна култура: кулинарни произведения, фолклор,
художествени занаяти, бит.

-

Антропогенни атракции: условия за конферентен туризъм, спорт, възстановяване
на здравето и др.

-

Дейности: ски и пешеходен туризъм, велотуризъм, еко и селски туризъм,
наблюдение на живи диви животни /мечки/ и на птици и др.

Ресурсите на туризма в Семково се представят и допълват с различни видове
туристически атракции, които са допълнение към природния туристически:
-

Природни. Те са представени от чудесни планински условия за зимен и летен
туризъм в условията на високопланинска екосистема, представена от условия за
различни видове туризъм в съчетание с опознаване на природа и нейното
опазване. Посещение и запознаване с живи животни /мечки/и наблюдение на
птици.

-

Бизнес. Условия за обучение на ученици, студенти и специалисти по екология,
природоползване, картография, геодезия, лесоустройство и др. Обучението и
повишаването на квалификацията може да се съчетае с конгресен туризъм.

-

Исторически. Наличие на археологични, исторически, антропогенни обекти и
места за посещение и запознаване.
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-

Етнически/културни. Културни и етнически традиции, битови условия и
различни структури на населението в тази част на България. Получаване на лични
впечатления за бита, кулинарните умения и културата на населението.

-

Приятели и роднини. Определена част от туристите е насочена към посещение
на роднини и приятели или провеждане на роднински или приятелски
туристически мероприятия в определени туристически обекти.

-

Здравни. Това направление е вечно развиващ се сектор на туристическата
индустрия. Всички хора се стремят към по-здравословен начин на живот,
включително по време на почивката си. Характерни за атракцията са
хомеопатични средства и лечения с природни средства.

-

Специални прояви. Ежегодни годишни фестивали или други прояви в
туристическия обект прояви от голям мащаб могат да породят значителен
краткосрочен туризъм.

-

Паркове. Посещение на природни области като „Натура 2000“, Национални
паркове и други природни ресурси,

-

Други атракции. Специални атракции за деца, ученици, представящи макети и
модели на туризма, детски площадки, места за спорт и съревнования и др.
Въпреки, че влизат в една категория, те притежават собствено индивидуално
значение.

Анализираните туристически ресурси и атракции позволяват да се определят
туристическите продукти в Семково със следните задължителни елементи:
-

Качество. Автентичност.

-

Уникалност.

-

Разширяване на дейността. При разработване на комплекса от туристически
продукти ще се прецизира възможността за включване както основните атракции,
така и различни културни и исторически или бизнес ресурси на община Белица
или съседните общини.

-

Притегателна сила. КК Семково е на около 180 км от София и са възможни наймалко два най-къси маршрута за посещение. Притегателността следва да отчита и
качеството на туристическия продукт спрямо аналогични продукти в конкурентни
дестинации: Банско, Добринище, Юндола и др.

Необходимо е да се посочи, че към момента в Семково се предлагат преди всичко
туристически продукти, които са свързани със зимния туризъм:
1.

Обучение на начинаещи скиори,

2.

Свободно пързаляне по ски писти - леки трудни,

3.

Спускане по много трудна писта,

4.

Провеждане на състезания по различните писти за туристи с различна подготовка,
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5.

Спускане с шейни,

6.

Сноуборд по съществуващите писти,

7.

Пешеходен зимен туризъм до близки туристически обекти,

8.

Ползване на плувен басейн и фитнес,

9.

Подслон и изхранване на туристите,

10. Ремонт на туристическо и ски оборудване,
11. Поддържане на ски пистите с раттрак, влековете и пътя към Белица от
снеговалежи.
12. Други туристически услуги.

Предлаганите туристически услуги в Семково могат да се обогатят с други
услуги и обслужващи дейности в следните групи:
Естествено групиране. Съществуващият туристическият продукт в Семково се
обогатява чрез сходни атракции.
1. Зимен ски туризъм за семейства с деца и ученици, съчетан с обучение в
пързаляне със ски, сноуборд, кънки, шейни и др. при наличието на ски учители
или консултанти.
2. Зимен пешеходен туризъм в групи по определени маршрути в Рила,
предвождани от водач
3. Рекреативен /ваканционен/ зимен и летен туризъм с продължителност 5-7 дни
или според ваканцията на учениците с познавателни дейности: изучаване на
карти, наблюдение за горски обекти и диви животни и др.
4. Здравно възстановителен и профилактичен зимен и летен туризъм с
продължителност над 7 дни. Замърсяванията в големите градове и някои
производства довеждат до увеличение на распираторните заболявания и
алергии. Южното изложения на курорта и чистият въздух могат съществено да
повлияят на състоянието на здравето на заболелите или да ги предпазят от
заболяване Инвеститорите е необходимо да подготвят условия за провеждане
на учебни занятия за ученици /студенти/ с цел продължение на обучението
извън населеното място на местоживеене.
5. Краткосрочен туризъм 2-3 дни в края на седмицата. Недостатъци към момента:
Липса на достатъчно удобни пътища /АМ Струма е в строеж/ Единственият
мотив за посещение остава сравнително ниската цена на туристическите
услуги – противоречие с инвеститорския интерес.
6. Делови и конгресен туризъм, основаващ се на използване на ведомствените
бази. Зависи от сравнително кратките срокове за достигане и връщане от
Семково.
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7. Маршрутно-познавателен и специализиран туризъм - посещение в
„Природозащитен резерват за танцуващи мечки“ в местността „Адрианов
чарк“.
8. Обучение на ученици и студенти в скиорски спортове и провеждане на
състезания.
9. Туристическо ориентиране през летния сезон. Може да се обогати с
велотуризъм или да е комбинация с него. Разработване на маршрути за вело и
еко туризъм,
10. 9. Хоби туризъм, представен от обучение в опазване на околната среда и
използване на природните дадености: събиране на билки и горски плодове,
обработката им на място според местните традиции и др.
11. Подготовка на спортни отбори по различни спортове през зимата и лятото,
Провеждане на спортни игри и състезания на ученици и студенти и др.
12. Провеждане на фестивали и празници – 3-4 бр. през зимата и лятото,

Тематично групиране. КК Семково няма обективни условия за развитие на
тематичен туризъм. Развитието на туризма в Семково е необходимо да се развива в посока на
естественото групиране на туристическите услуги.
Конкурентни предимства на Семково
За да се приложат новите туристически продукти, които ще се предлагат в Семково е
препоръчително да се определят конкурентните предимства на курорта спрямо аналогични
курорти в страната и в чужбина. Развитието на туризма е свързано както с влагане на
определени инвестиции, така и на насочване на населението към определени професии,
които ще позволят да се трансформира работната сила от други сектори на стопанство към
туризма.
Необходимо е новите туристически продукти да съдействат за опазване и
обогатяване на природната среда в съчетание с нейното използване съобразно
изискванията на законите и реда в община Белица.
След анализа на туристическите ресурси и атракции на Семково могат да се
определят конкурентните предимства на курорта:
-

Той е разположен на границата между средната и алпийската част на Рила
планина на височина 1550 – 1750 м н.в. На тази височина са концентрирани ски
пистите, влековете и основни сгради и съоръжения на курорта. Той е компактен.
Придвижването по територията на курорта е изключително пешком или с влек
към пистите. Не се изисква използване на автомобили при спортуване, което
намалява замърсяването на средата.

-

Разположението на късите писти и на съществуващите сгради е на юг. Най-пълно
се използват преимуществата на изложението за слънчеви бани и леко облекло
при практикуване спорт или почивка през всички сезони на годината.
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-

Семково е предпазено от силните западни и северни ветрове през зимата от
високите западни и северни централни части на Рила. Това е изключително
преимущество, тъй като позволява практикуването на зимни спортове без
прекъсвания, които са характерни за Банско, където при северни ветрове се
преустановява работата на лифтовете и влековете.

-

Най-дългите писти са разположени на север, където снегът се задържа до средно
130 календарни дни в годината – от средата на декември до края на април.

-

Пистите заемат сравнително малки пространства от територията на курорта и не
нарушават целостта на горите. Влековете са прокарани през гората или успоредно
на нея. Не е необходимо да се изсичат дървета за развитието му. Околностите на
Семково са от вековни борови и смърчови гори. Чистота на въздуха е много
добра.Няма замърсявания и от отоплението на сградите.

-

Семково е транзитен пункт за преминаване на пешеходни, вело и еко туристи в
различни направления на посещение на Рила.

-

Планината в района на Семково има меки климатични характеристики, не
особено студена зима – най-ниски температури през януари и много благоприятни
температури през летния сезон с горещи дни и прохладни нощи.

-

От Семково е единствено възможния пешеходен преход до „Природозащитен
резерват за танцуващи мечки“ в местността „Адрианов чарк“. Разстоянието в
двете посоки е по горски пътища с не особено големи наклони. Преходът се
извършва за около 1,5 – 2 часа към резервата и обратно за около 2,5 – 3,5 часа.

-

Курортът в момента разполага с достатъчни легла – общо 1286 бр., но хотелската
и ведомствената база е твърде остаряла и се нуждае от обновяване. Това е
свързано с инвестиционни решения на собствениците на хотелите и
ведомствените бази.

-

Курортът разполага със собствени водоизточници в достатъчен обем, което не
ограничава броя на туристите . При развитие на туристическия сезон е възможно
да се използва вода за изкуствен сняг. ( Препоръчитва се да се провери
необходимото водно количество през зимния период). За опазване на околната
среда се препоръчва да се изгради разширение на ПСОВ, тъй като част от
отпадъчните води в момента се заустват в септични ями и след това с
повърхностни води се насочват към р. Беличка.

-

В община Белица безработицата е 62,72 %, , което позволява да се обучи и
привлече достатъчно персонал за обслужване на очаквания туристически поток
към Семково. В периода на строителство на обектите предвидени в в
Инвестиционната програма ще бъдат привлечени строителни фирми, фирми
производители на оборудване за отделните спортни съоръжения, обзавеждане на
сгради и др. както и отделни групи работници от Община Белица и Област
Благоевград.

Конкуренти на Семково- България още се налага като регионален ски център на
Балканите и е с най-голям потенциал сред страните: Гърция, Турция, Македония, Румъния,
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Сърбия. В момента в Турция се изграждат 4 нови курорта, в Македония – 2, в Сърбия – 2 и в
Косово -1.
Конкуренти на КК Семково в България в Рила са: Банско, Белмекен Националенвисокопланински спортен комплекс "Белмекен" Разлог- Ски курорт „Кулиното“
в местността „Предел”. Конкуренти на КК Семково в България са още КК Боровец, КК
Пампорово и Чепеларе, Витоша.

Анализът на конкурентните български зимни курорти на Семково позволява да
се направят следните заключения:
1.

Лидерска позиция в района заема ски курортът Банско, който има типичен
алпийски вид и предлага условия за ски на европейско равнище. Предлага
ограничен капацитет за вертикално транспортиране на туристи. Не е възможно
ползването на лифтове при силни северни и северозападни ветрове( ползването на
ски в такива периоди е твърде опасно).

2.

Добри условия за семейни ски почивки предлага Добринище, но пистата е само
една и дълга. Обслужва се само от един лифт, което удължава времето за
вертикално пътуване. Няма възможност за специализация на пистите за различен
тип туристи. Големите наклони са в средата на пистата и за начинаещи е
подготвена писта, която ги заобикаля. Ограничението с в малката пропускателна
способност на лифта.

3.

Останалите курорти: Белмекен, Разлог, Юндола и Предел разполагат с по-малки и
по-къси писти и не разполагат с леглова база, която да е в района на лифтовете
или влековете.

4.

Всички курорти са на големи разстояния от лифтовете и нямат компактна
структура като тази на Семково.

5.

Могат да се изтъкнат и други преимущества и недостатъци на конкурентите на
Семково, но тези са напълно достатъчни да илюстрират положителните или
конкурентните предимства на Семково спрямо останалите курорти в Рила, Пирин
и Родопите.

6.

Следва да се посочи един недостатък на Семково – това е по-дългото разстояние,
което туристите трябва да изминат с транспорт, за да достигнат курорта. То е с
около 30 – 40 км по-дълго от разстоянието до Разлог, Банско или Добринище и
има отклонение от 14 км, който път се нуждае от зимно поддържане, което прави
прехода до Семково по дълъг от 40 – 50 минути спрямо останалите курорти.

7.

До Семково няма обществен транспорт, което изисква туристите да са
организирани с автобус или с лични автомобили.

Освен националните конкуренти са анализирани конкурентни ски курорти в съседните
Балкански страни:Гърция, Косово, Македония,Румъния, Сърбия .
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Използване на конкурентните предимства
Форма на собственост Семково: Държавна – ДГФ и три частни имота, които заемат
периферни участъци от терена на курорта от 115 ха.
Постоянство: Всички туристически ресурси и атракции са свързани с дадения обект
и имат или ще имат постоянно фиксирано местоположение. Строителството на фиксирани
обекти на територията на Семково е само с право на строеж. Няма да има каквито и да било
отклонения от тази норми за фиксираните обекти. При провеждане на фестивали или други
прояви /зимни или летни празници/ могат да се устройват временни обекти на определени
територии в Семково и са свързани с конкретна проява и имат краткотрайно променливо
местоположение.
С разработването на нови туристически услуги в Семково и с изучаването на
успешните модели, които се реализират в други географски области на България и Европа
могат да се очертаят много нови възможности за развитие на туризма.
Изискват се допълнителни изследвания за да се определи как собствениците на
туристически ресурси и атракции в курорта да привличат туристите и какво следва да се
направи този поток да бъде достатъчно голям.
Предлагащите туристически услуги трябва да представят на потенциалните туристи
възможностите за отдих и почивка, а изборът да бъде на туристите.

Иновации в маркетинга
България има завидна позиция. Тя е близко до Западна Европа и разполага с огромно
разнообразие от туристически ресурси, занимания и интереси, които могат да се предложат.
В това отношение както България, така и Семково лесно могат да привлекат туристи. До
Семково се стига със собствено превозно средство или с автобус при организирани
туристически групи. Цените в Семково са високо конкурентни спрямо другите дестинации в
района. Изградена е туристическа задоволителна инфраструктура, с която България има
определени предимства.
Туристическият пазар става все по-сложен и комплексен и се превръща в глобален
международен пазар с най-различни мотивации и разнообразно потребителско поведение на
клиентите.
Препоръчително е да се отдели внимание на основните промени в посока към
устойчив туризъм. Неговите основни характеристики се заключават в следното: Опазване
на природните и културните туристически ресурси.
1.

Ограничаване на негативното въздействие на туриста /човека/, за максимално
опазване на природните ресурси и намаляване на замърсяването с отпадъци.

2.

Подкрепа на местната икономика.

3.

Намаляване на сезонността на търсенето на туристически услуги.

4.

Опазване на околната среда при използването на транспорт от туристите.

5.

Създаване на условия туризмът да бъде достъпен за всеки.
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6.

Увеличаване на заетостта в туристическия сектор.

Тези съвременни промени в развитието на туризма могат да се реализират при
спазването на следните основни принципи на устойчивия туризъм:
1.

Развитие на туризма на базата на системен и интегриран подход.

2.

Дългосрочно планиране на туристическите услуги за 15- 20 години, след кето ще
се наложи промяна в оборудването и т.н.

3.

Избор на подходящ темп на развитие на туризма. При бавни темпове на развитие
не е изключено атракциите в туризма да не могат да бъдат усвоени по подходящ
начин и да бъде задоволено потребителското търсене, а при високи темпове на
развитие може да се достигне до негативно въздействие върху околната среда,
пренаселване на ресурсите с туристи и т.н. В България и част от другите страни в
Европа се наблюдават подобни тенденции.

4.

При развитието на туризма основно е привличането в развитието на туризма на
местното население, местния бизнес и местните административни структури
/общини, области и райони на планиране/.

5.

Развитието на туризма и използването на туристическите ресурси следва да се
основава на последните научни и практически знания: детайлното изучаване на
туристически ресурси, задълбоченото прочуване на проучване на търсенето на
туристически услуги и максималното опазване на околната среда и ресурсите.

6.

Развитието на туризма в местата с туристически ресурси следва да се реализира
при задълбоченото и подробно изследване на рискове за средата, туристическия
сектор, строителството на атракции и спомагателни съоръжения и най-накрая
умелото управление на сектора в конкретната среда /локация/.

7.

Приносът на туризма за местната икономика, но при максималното опазване на
туристическите ресурси и околната среда, следва да се съчетае с влиянието на
туризма върху инвестициите и разходите за сектора.

8.

Локалните власти, поддържани от централната власт, е препоръчително да
въведат определени критерии и граници на ползване на туристически ресурси за
ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и населението.

9.

Необходимо е да се въведат системи за непрекъснат мониторинг на туристически
обекти с цел своевременно ограничаване на отрицателни и негативни въздействия
върху туристическите ресурси и околната среда. Препоръчва се предварителното
запознаване на бизнеса и на туристите с определените правила и ограничения за
ползване на туристическите ресурси и съответните санкции при неспазването им.

10. При развитието на туризма следва да се спазват и достатъчна прозрачност на
изграждането на атракции и на съоръжения за туризъм, както за превантивно
ограничаване на посетителите от неправилно използване на туристическите
ресурси.
Туристите заплащат за услуги, от които имат нужда, за да прекарват приятно
свободното си време в различна и често пъти непозната среда, но търсят и преживявания и
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удобства и това купуват.Когато туристическите услуги са нови или различни, те могат да
станат важна част от почивката, като прибавят стойност на пътуването. Например, пътуване
от Семково до „Танцуващите мечки“ с шейна, теглена от коне, съчетано с уроци по конна
езда, разходки сред природата, фолклорни представления и пр. може в значителна степен да
удовлетвори търсещите развлечения.
Пазарните проучвания на туристическото търсене са средство за управление, което:
• Улеснява вземането на управленски решения,
• Намалява риска, тъй като решенията се основават на по-добро познаване на
пазара

Ползи от реализация на Предпроектното проучване за осъществимост на КК
Семково като съвременен курорт за целогодишна дейност:
1. Ползи за развитие на туризма в Община Белица.
2. Ползи от намаляване на безработицата в община Белица с равнището на
безработица в момента в общината над 50 % (част от безработните се наемат за
сезонна работа в курорта). При допълнително строителство, реконструкции на
сгради, съоръжения и комуникации, при преоборудване, оборудване на
спортни съоръжения и др. ще бъдат наемани специализирани и общи
работници и специалисти. Ще бъдат ангажирани и строителни фирми в района
и фирми за оборудване, обзавеждане на сгради, търговско обзавеждане и др.,
местни дърводелски фирми, търговски фирми, транспортни фирми, местни
фирми за производство на хранителни продукти, разширяване производството
на селско стопанска продукция в ферми за биопродукти и др.
3. Ползи за здравеопазването - намаляване на заболеваемостта след зимната
почивка. След 7 дни в планината туристите се закаляват достатъчно и се
предполага, че намалява заболеваемостта на същите.
4. Екологични ползи.- Създаване на съвременен курорт с целогодишна дейност,
който да отговаря на всички изисквания на действащото законодателство.
Територията ще бъде предмет на ефективно управление и строг контрол за
недопускане на отрицателни въздействия върху околната среда и факторите,
които й въздействат.
5. Опазване на атмосферния въздух в района при замяна нафтата за отопление на
туристическите обекти с дърва, а при строителство и реализация на други
източници на енергия (например волтаици). Замяна на котлите на нафта с
котли на дърва е намаляване на въглеродните, серните и азотните окиси.4

4

www.vissemann.bg.
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3. Информация за планове и програми и
предложения,
свързани
с
предложения
включително и за извършени ЕО или ОВОС;

инвестиционни
план/програма,

Целите за реализация на КК Семково като съвременен целогодишен курорт следва да
са съобразени с рамкови стратегически документи на европейско, национално и регионално
ниво.
Развитието на Семково като съвременен център за отдих и туризъм има
непосредствена връзка с целите на националната и регионална политика, формулирана от
Планове и програми на национално и регионално ниво

Планове и програми на национално ниво
•

Националния план за регионално развитие, в т.ч. програма “Туризъм”

•

Стратегия „Устойчиво развитие на българския туризъм“

•

Национална стратегия за екотуризъм.

•

Национална програма за развитие на България 2020 ( НПРБ 2020) - Рамков
дългосрочен документ.. Връзката е с приоритет за постигане на устойчиво
интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал”

•

Национална стратегическа реферетна рамка НСРР, включваща Оперативна
програма „Регионално развитие” ОПРР Региони в растеж, Оперативна програма
„Околна среда” за периода и Оперативна програма „Транспорт”;

НСРР предвижда развитие на устойчиви териториални общности чрез Оперативните
програми (ОП).
Оперативни програми (ОП) :
•

Оперативна програма „Регионално развитие”

•

Нова Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020

•

Нова Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020

Главната стратегическа цел е реализирането на приоритетите, набелязани в отделните
стратегически документи и подобряване на околната среда чрез опазване на биологичното
разнообразие.
•

Оперативна програма „Транспорт” Развитие на устойчива транспортна система
в Р България до 2020 г.;

•

Национална дългосрочна програма за енергийна ефективност до 2015 г.
Основните цели на програмата са свързани с настоящия план: Сигурност на
енергоснабдяването и използване на оборудване и технологични решения с
повишена енергийна ефективност

•

Национална стратегия за развитие на инфраструктурата на Р България и плана
за действия за периода 2006-2015 г.;
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•

Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 2015 г

•

Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Р
България до 2015 г.;

•

Национална програма за управление на отпадъците. Гарантиране опазването на
повърхностните и подземни води от замърсяване

•

Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 20142020г.

•

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 20052015 и други

•

Национална стратегия за регионално развитие на Р България в периода 20052015 г.

•

Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие 2009
– 2018 г. - подобряване качеството на живот и осигуряване на здравословна и
чиста околна среда при съхраняван на природното богатство

Националните цели по опазване на околната среда са:
1. Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата и
чиста енергия;
2. Осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода;
3. По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот;
4. Насърчаване на устойчивото потребление и производство;
5. Ограничаване и спиране на загубата на биологичното разнообразие;
6. Формиране на нови модели на поведение, щадящи околната среда и
съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-качествена
информация и мониторинг на околната среда.
Стратегията очертава цели и действия, насочени към опазването, възстановяването и
възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на живата
природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в контекста
на устойчивото развитие.
Приоритетите на Предпроектно проучване за Изследване за осъществимост за
целогодишен курорт „Семково“ община Белица област Благоевград са съпоставени с тези
шест стратегически цели. В резултат на съпоставянето е оценена степента на въздействие на
съответния приоритет на проучването и специфичните цели към него върху стратегически
цели, определени в Националната стратегия за околна среда. Въздействието е оценено като
положително.

Планове, програми и стратегии на регионално ниво:
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•

Стратегия за развитие на област Благоевград за периода 2005-2015г.

•

План за устойчиво развитие на област Благоевград - поставя изисквания
относно:


развитие на икономически ефективен и конкурентно способен туристически
продукт,



обвързване на туризма с действия по опазване и социализиране на културноисторическото и природно наследство,



използване на възможностите на регионалното сътрудничество и
взаимодействие и балансирано разпределение на ползите и рисковете от
развитието на туризма.

•

Регионален план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за периода 20142020 г.

•

Регионален доклад за състоянието на околната среда на област Благоевград
2013 г. – РИОСВ Благоевград

•

Общински план за развитие на община Белица за периода 2014-2020 г

Планиране и устройство на територията
9 Проекти за развитие на курортен комплекс Семково
За развитието на КК Семково са изготвяни значителен брой проучвания и
устройствени проекти
• Проект от 1979 г.
Семково е обявено за курортно селищ с Решение на Министерския съвет на НРБ №
239/30.12.1978 г.5 През 1979 г. е разработен проект „Семково – застроителен план“ от
28.09.2079 г., изпълнен от КИПП „Главпроект“, приет със заповед № 267/15.05.1980 г.
Предвижда се изграждането на курортен комплекс от мотели, хотели, почивни станции,
административни и други сгради, както и разширение на съществуващите почивни бази на
УАСГ и на ТУ София.
Предвиден е капацитет на курорта 3400 – 4250 легла и 1219 паркинга. Проектът не е
осъществен поради изтичане на давност повече от 34 години и няма данни проектът да е
актуализиран.
• ПУП на курорт Семково от 2005 г.
Проектът е разработен от „Екоплан – инженеринг“ ЕООД и внесен за одобрение в
МРРБ, но все още не е приет.

5

Държавен архив на РБ и община Белица
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Фиг. 3-1 Разположението на обектите в Семково ПУП от 2005 г.
Описание на подробният устройствен план6
Експерименталният проект на ПУП на курортен комплекс „Семково”, община Белица,
е възложен от МРРБ, Дирекция „Устройство на територията”, след провеждане на търгконкурс, спечелен от ЕТ „Форум-Александров”. Обхватът и основните изисквания към
проекта са посочени в „Заданието за разработване на ПУП на курорт „Семково”, изготвено
от Общинския съвет и одобрено от кмета на община Белица. Териториалният обхват на
разработката обхваща трите Семковски поляни- долна, средна и горна, с площ 115 ха.

При разработването на експерименталния устройствен план на курорт
„Семково”, авторите са използвали следните планови и стратегически разработки:

6

-

Застроителен план/ЗП от 1961 г., М 1:1000. Комитетът по горите при МС
предоставя за ползване за нуждите на курорта 144.5 ха площ от ДГФ.

-

ЗП от 1973 г., М 1:1000. Предвижда капацитет на курорта от 2200 легла,
структура от три ядра, разположени на трите поляни, ски-писти на сравнително
малка надморска височина,

ПУП от юли 2005 г.
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-

ЗП от 1981 г., одобрен и действащ план, според който капацитетът на курорта
възлиза на 6000 легла, допълва и доразвива трите ядра, проучва подробно
възможностите за развитие на ски-спорт в района на вр. Чемерна и Средни връх,
предвижда ски-писти и съоръжения, разнообразие от средства за подслон.

-

ПТУП-концепция за пространствено развитие от 1981 г.,

-

Актуализация на ЗРП на КК Семково-ядро от 1996 г. /не е влязъл в сила/.
Актуализация на действащият план не е съгласуван от МОСВ поради това, че
разглежда само част от курорта, не е съобразен с близостта на „НП Рила“,
предвижда необосновано голям капацитет, не са представени реалните
възможности за водоснабдяване на курорта, няма цялостно виждане за развитите
на инфраструктурата,

-

Доклад за ОВОС на Актуализация на ЗРП от 1996 г.,

-

Данни и проучвания за състоянието на техническата
предоставени от „ВиК“ Благоевград и ЕРП Белица,

-

План за управление на „Национален парк Рила“,

-

Стратегия за развитие на община Белица,

-

Програма за управление на отпадъците на община Белица.

инфраструктура,

Основните изисквания на заданието за проектиране на ПУП:
-

-

Геодезична основа на цифров носител, като проектът за регулация и застрояване
се разработва еднофазно в цифров и графичен вид,
Обхватът е ограничен, като включва трите основни ядра на курорта,
Големината на курорта да е съобразена със зимния и летен рекреационен
капацитет на територията, както и на някои допълнителни ограничители и да не
надхвърля 5000 легла,
Съдържание на курорта:
а/

терени и сгради за подслон – оптимални пропорции на различните видове
подслони, местоположение с оглед ефективно функциониране, прилежащите
им терени и начинът на тяхното благоустройство и озеленяване,

б/ терени и сгради за обществено обслужване,
в/

терени и съоръжения за спорт, отчитайки съществуващите ски-писти в
границите на курорта и възможностите за нови, извън границите на курорта,

г/

терени за озеленяване,

д/ терени и съоръжения за комуникации и техническа инфраструктура.
1.

2.

Устройствени изисквания – осигуряване на удачно функциониране на отделните
структурни части на курорта, добро включване на природната среда, завършен
вид и индивидуален архитектурно-художествен образ,
Нормативни изисквания – съблюдаване на изискванията на ЗУТ и на
подзаконовите актове Наредба № 7 и Наредба № 8.
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В предоставения експериментален проект за ПУП на курорта „Семково” авторският
колектив в значителна степен е надхвърлил изискванията на заданието, като е провел
допълнителни проучвания в рамките на по-широк териториален обхват, включващ зоната на
ски-пистите в близкия ареал и отчитащ значението на гр. Белица, като базово селище за
туризъм и ски-спорт.
При определянето на капацитета на курорта, като база, са послужили:
-

Постановките и изискванията на Плана за управление на НП „Рила”,

-

Оценката на възможностите за развитието на различни видове туризъм в рамките
на курорта и прилежащия ареал,

-

Капацитетът на ски-пистите, съществуващи и перспективни,

-

Проведени са задълбочени проучвания, доказващи бъдещ капацитет от 1722
скиори, при 1286 сега,

-

Външни екологични условия и изисквания за развитието на курорта –
възможности за водоснабдяване с питейна вода, пречистване на отпадъчни води и
управление на ТБО,

-

Възможности за ново застрояване в рамките на разглежданата територия.

В проекта е приет максимален капацитет на туристи посетители в курорт „Семково”
3600 души, вкл. необходимия обслужващ персонал.
С проектното решение се формират три специфични курортни ядра, със собствени
устройствени режими, както следва:
а/ ниска зона – приемна зона с обслужващ център, хотели и вили,
б/ средна зона–университетски учебно-спортни бази и почивни станции и
в/ висока зона – туристическа, ниско-урбанизирана, с предвиждания за
изграждане на хижа, къмпинг и палатъчен лагер.
Предвижда се развитието на услуги и благоустрояване на средната зона, където ще
бъдат изградени посетителски център, планинска спасителна служба, администрация,
полиция и поща, медицински пункт с аптека, противопожарна охрана, база за снегорини и
снегоутъпкващи машини, магазин, ски-гардероб, заведения за хранене, интернет-кафе,
дискотека, спортни комплекси, игрища и съоръжения, зимен стадион.
За зелената система се предлага следното структуриране и устройствени режими:
благоустроени паркови зони, спортно-рекреационни ядра и ски-писти, курортни
гори,защитени горски масиви, контактни на НП „Рила”.
За да не се допусне увеличаване на антропогенната намеса с цел запазване на
екосистемата, ПУП предвижда материално-техническата база в комплекса да не заема
нови гористи територии, а само тревни асоциации.
При вилно застрояване се възприема принципа на заснемане на място на високата
растителност и разполагане на застройката между дърветата. Допуска се прокарването
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на пешеходни пътеки и обслужващи пътища за достъп до съответните обекти да става
по съществуващи вече горски пътеки с минимална строителна намеса.
По отношение на уличната мрежа, с оглед минимизирането на разходите за
осъществяване, е прието нивелетно решение, близко до съществуващото. Навсякъде,
където е целесъобразно, проектното решение следва съществуващите пътища и улици.
Наново са решени отделни участъци с прекалено лоши експлоатационни характеристики.
Градоустройствените показатели за двата основни устройствени режима, постигнати с
проекта, отговарят напълно на изискванията на Наредба № 7.

Таблица 3-1 Градоустройствени показатели на Семково
Показатели

Устройствен режим за
курорт и рекреация,УПИ за
хотели и рекреация

Устройствен режим за комплексно
вилно застрояване

Плътност на
застрояване

0,20 – максимална

0,20 – максимална

Кинт

0,60 – максимален

0,60 – максимален

Озеленяване

60 % - максимално

60 % - максимално

Максимална етажност

3

1+Т едноетажно с обитаем таван

Източник: ПУП Семково 2005 г.

Балансът на територията дава възможност в най-синтезиран вид да се получи
представа за устройствения характер на курорт „Семково”

Таблица 3-2 Баланс на територията по съществуващо положение
Вид на терена

Площ,
ха

%

Застроени площи за обществено обслужване: публични общински и
държавни сгради

0,08

0,01

Застроени площи за обществено обслужване: частни сгради

0,07

0,01

Застроени площи за хотели, хижи, почивни домове, вили и бунгала

0,92

0,9

Застроени площи с частни вили и бунгала

0,33

0,93

- Поляни и просеки

30,7

31,5

- Горски масиви

59,0

57,5

- Водни площи

0,45

0,40

Улици, паркинги и черни пътища

5,6

5,6

Неусвоени терени

5,1

5,1

Озеленяване – държавен горски фонд
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Общо

102,44

100

Източник: ПУП Семково 2005 г.

Таблица 3-3 Баланс на територията по проект – вариант 1 и 2
вариант 1
Вид на терена

Площ
ха

вариант 2

%

Площ
ха

%

Терени за обществено обслужване: публични общински и
държавни сгради

0,185

0,1

0,275

0,2

Терени за обществено обслужване: частни обслужващи
сгради

0,34

0,3

0,34

0

Терени за хотели, спорт и рекреация: хотели, хижи,
почивни домове, вили и бунгала

10,96

10,7

13,13

12,81

Терени за комплексно вилно застрояване

3,92

3,8

3,92

3,8

Озеленяване, общо:

79,92

78

78,05

76,15

-за широко обществено ползване

43,93

42,85

43,76

42,69

-ски-писти и спортни площадки

9,24

9,01

9,24

9,01

-защитени горски масиви

26,75

26,1

25,05

24,44

Улици, паркинги

3,99

3,9

4,21

4,10

Тротоари, пешеходни площи и паркова алейна мрежа

3,57

3,5

3,57

3,5

102,50

100

102,50

100

Общо
Източник: ПУП Семково 2005 г.

Съгласно градоустройственото решение и теренните особености на курорта, за
водоснабдяване на бъдещите обекти се обособят три водоснабдителни зони:– ниска, средна и
висока. Общото оразмерително водно количество е Qмакс.дн = 17л./сек. Налага се
изграждането на допълнителни водопроводи за новото застрояване. Съществуващата
водопроводна мрежа, особено тази от етернитови тръби, се нуждае от подмяна. Курортът
„Семково” се водоснабдява от 3 водоизточника: Водохващане „Станкова река” с дебит от 3
до 20л./сек. в зависимост от сезона, Водохващане „Муратов чучур” с дебит от 2 до 7 л./сек. и
Водохващане „Вапата” открито водохващане на кота 2055 м към деривация „Грънчар”, от
където се отклоняват 33 л./сек.Първите две водохващания са част от водоснабдителната
система на гр. Белица. Не се предвиждат нови водохващания. Ще се изгради нов резервоар с
обем V = 500 м3, който ще се разположи на площадката на съществуващия резервоар на кота
1655 м. Канализационната мрежа в комплекса не е добре развита и ще се изгражда в бъдеще,
успоредно с водопроводната мрежа.
Предвид характера на застрояване се предвижда разделна канализация – битовите
отпадъчни води , които ще се пречистват в ПСОВ, а повърхностните дъждовни води да се
оттичат свободно по терена или с къси клонове ще заустват в многобройните дерета.
Развитието на курорта налага разширение и въвеждане в експлоатация на допълнителни
модули на ПСОВ. Съществуващата площадка осигурява възможност за разширение.
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Развитието на курорта налага изграждането на нови трансформаторни мощности. За
целта някои от съществуващите трафопостове е необходимо да се ремонтират с цел
увеличаване на мощността им. Предвижда се и изграждането на нови.
Основни цели на плана- Възлагането на ПУП има за цел създаването на предпоставки
за по-нататъшно устройство и изграждане на курорт „Семково” на съвременно ниво, в т. ч. и
за подпомагане реализацията на инвестиционни инициативи.
Основните цели на ПУП на Семково - 2005 г., поставени от авторския колектив, са:
-

Развитие на устойчив туризъм при опазване, поддържане и възстановяване на
природните ресурси,
Създаване на предпоставки за подпомагане на местната икономика, посредством
развитието на туризма като стопански отрасъл,
Поставяне на процеса на устройствено планиране и на оперативно вземане на
решения по устройство и застрояване на територията на курорта на съвременно
технологично и информационно ниво.

Териториалният обхват на плана е 115 ha, съгласно Заданието на Възложителя и в
съответствие с действащият застроителен план, одобрен от председателя на КАБ през 1980 г.
Балансът на съществуващото положение е направен върху площ от 105.5 ha, съгласно
цифровия модел на кадастралния план. Съгласно Акт за държавна собственост № 32281964 г., площта на курорта е 145.4 ha.

4. Характеристики на засегнатата територия и на очакваните
въздействия върху околната среда и човешкото здраве
4.1.

Характеристика на засегнатата територия Община Белица и КК
„Семково” Община Белица

Планинският курорт Семково е разположен на територията на Община Белица и
дейността на курорта е важен фактор за развитието на туризма и икономическото развитие
на общината. КК "Семково" е разположен на 17 км. от гр.Белица, в Рила планина . КК
Семково се намира в местността Семкови поляни, Югозападна Рила, Ковачки дял, на 1550–
1600 м н.в. Над Семково се извисяват някои от най-високите върхове в тази част на Рила –
вр. Черна поляна (Карааланица, 2716 м), връх Скалец (Реджепица, 2678 м), Ангелов връх
(2643 м) и вр. Пъстри слап (Аладжа слап, 2683 м). Курортът е одобрен с ПМС № 18/1948 год.
и заповед № 2620/1983 год. на МНЗ. Курортът е разположен на 17 км северно от гр. Белица.
До него се стига по живописен планински път, лъкатушещ покрай Беличка река, минаващ
край водопади „Казаните” и местността "Стеници", известна със своите скални образувания
и легендата за Бела Ица. Курортът представлява комплекс от сгради – хижа, почивни
станции, хотели, вилни селища, ски писти, заведения за обществено хранене и др.,
разположени на огромна поляна с южно изложение. Обграден е отвсякъде със смърчови и
борови гори, зад които от три страни се издигат високите върхове на Източна, Средна и
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Югозападна Рила. На север се намират няколко циркусни езерни групи и величествените
върхове на Рила,
Климатът на КК „Семково“ е средиземноморски, с планинско влияние, като
средногодишните температури са между 7,5° С и 9,5°С. Средните летни температури са от
18° до 25°С, а най-топъл е м.август. Средните зимни температури варират от -2° до -15°С,
като най-студен е м.януари. Снежната покривка по високите части се задържа около 130 дни.
Средиземноморският климат и планинското влияние водят до натрупване на дебела снежна
покривка още от началото на м. ноември и до м. януари достига до 100-150 см, а понякога и
повече.
Географско положение, граници, големина на община Белица - Общината се
намира в североизточната част на Област Благоевград и с площта си от 227,38 km2, като се
явява най-малката от всичките 14-те общини на областта. Граничи с 6 други общини: на
югоизток — Община Банско, на юг и запад — Община Разлог, на североизток — Община
Якоруда, на северозапад — Община Рила (Област Кюстендил), на север — Община Самоков
(Софийска област) и на изток — Община Велинград и Община Сърница (Област
Пазарджик). КК „ Семково е разположен в КК "Семково" е разположен на 17 км. от
гр.Белица, в Рила планина и заема площ от 115 ха.
Релеф- Релефът на общината и респективно на КК”Семково”е предимно планински.
Северната ѝ част заема заема части от Рила планина, а източната — най-северните части от
западнородопския рид Дъбраш. В средата се намира малкото Белишко поле, в което е
разположен административния център град Белица. В тези си граници надморската височина
варира от 750 m в най-южната ѝ част по течението на река Места в землището на село Горно
Краище до рилският Голям Мечи връх (2618 m).В средата на общината, от север на юг
преминава около 11 km от течението на река Места със своите притоци: Белишка река (десен
приток), Бабешка река (ляв приток) и горното течение на Златарица (ляв приток). В близост
до КК „Семково” протича р. Белишка.

library.belitsa.com
49

Фиг. 4-1 Карта на община Белица

Забележителности - Немалка част от забележителностите са разпръснати и покрай
пътя за Парка за танцуващи мечки и м. Адрианов чарк.
КК „Семково” е създаден като функционален тип среднопланински курорт извън
населено място и е подходящ целогодишно за ваканция и почивка. Семково е любимо място
за студентски ваканции. Тук са изградени почивни бази на Техническия университет, на
Университета по строителство, архитектура и геодезия – София и на Софийския
университет.Хижа „Семково“ (1750 м н.в.) се намира в м. Плавище. От курорта може да се
стигне до хижата по маркирана пътека за 30 мин. или по черен път. КК „Семково” е център
за хоби туризъм. Тук се предлагат на посетителите разнообразни интерпретационни
програми за практикуване на хоби туризъм като "Наблюдение на птиците", "Дивите цветя",
"Пеперудите", "Риболов", "Събиране на билки и гъби" и др. Желаещите могат да чуят
беседи, свързани с природата: “Биологично разнообразие и природни красоти на Национален
парк "Рила", "Правила за поведение в парка", "Дивите животни в парка" ("Бозайници"),
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"Горите" ("Клек"), "Алпийският тритон", "Влечугите в парка", "Лечебните растения в парка"
и др. Чрез Туристическо-информационния център „Георги Тодоров 1885”, гр. Белица
предоставя комбинирани туристически пакети, включващи транспорт, настаняване, храна и
посещение на културни и природни забележителности, пешеходен туризъм, пикници сред
природата, фолклорни обичаи и събития, включване в събития – запознаване с местния бит и
ловене на риба:
•

Еднодневният туристически пакет (групи до 40 човека): пешеходен преход
по екопътека "Властелинът на планините"; пикник-барбекю; посещение на Парка
за танцуващи мечки: посещение на Историческия музей с беседа; демонстрации
на местни обичаи: "Атанасов ден", "Греяна ракия", "Тъкане на стан";

•

Двудневен туристически пакет: ден 1 – пристигане и настаняване в къщи за
гости и хотели; обяд; разходка из града - Параклиса, джамията,
църквата, Историческия музей; На риба при Пешо - посещение на рибарника с
възможност за риболов на пъстърва и дегустация; вечеря в механа; ден 2 –
закуска; На гости на щастливите мечоци – посещение на Парка за танцуващи
мечки; Да похапнем на "Царския кладенец" (пикник); отпътуване от Белица;

•

Тридневен туристически пакет: Ден 1 - Пристигане в Белица и настаняване в
къщи за гости и/или хотели; Разходка с каруца и пикник до "Драглишко езеро" (с
участие на фолклорна певческа или група за местни обреди и обичаи); Разходка из
града - Параклис, джамията, църквата, Исторически музей; Вечеря в механа с
възможност за дегустиране на местна кухня/по заявка/; Ден 2 – Закуска;
Екопътека “Летящите цветя” /пешеходен тур от Царски кладенец до Парка за
танцуващи мечки/ с пакет суха храна за обяд; На гости на щастливите мечоци –
посещение на Парка за мечки; Завръщане в Белица с транспорт и посещение
на свети места - "Св.Мина" и "Св.Спас"; вечеря в ресторант; Ден 3 – закуска; На
риболов и сладка пъстърва - Посещение до "Рибарника на Пешо" с възможност за
риболов и пикник с местни ястия и прясна пъстърва; отпътуване от Белица;
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Фиг. 4-2 Изгледи от забележителностите в Община Белица

•

Петдневен туристически пакет: Ден 1 - Пристигане в Белица и настаняване в
къща за гости и/или хотели; обяд; Светите места на Белица - обиколка из града с
каруца (църкви, джамия, местен занаятчия, "Св. Спас", "Св. Мина"
и Исторически музей с представяне на местен обичай по желание); вечеря; Ден 2
– закуска; На гости на щастливите мечоци – посещение на Парка за танцуващи
мечки; Преход по екопътека "Властелинът на планините" с пикник; настаняване в
хижа Семково; вечеря; Ден 3 – закуска; Преход по екопътека "Следите на
ледника" (хижа "Семково" – Вапски циркус и Вапски езера); обяд (суха храна);
обратен преход до хижа „Семково”; вечеря; Ден 4 – закуска; Преход по екопътека
"Очарованието на торфището" ( от хижа "Семково" до Полежански циркус и
Сухото езеро); обяд (суха храна); обратен преход до КК „Семково”; отпътуване за
Белица; настаняване в къща за гости; вечеря; Ден 5 - закуска; Посещение на
уникалната църква на с. Добърско - един от 100-те Национални туристически
обекта; обяд; отпътуване.

КК „Семково” предлага прекрасни условия за целогодишно практикуване на различни
видове туризъм:летен маршрутно-познавателен туризъм;зимен пешеходен туризъм;зимен
спортен туризъм – ски алпийски и северни дисциплини, шейни, сноуборд,
кънки;ваканционен зимен и летен туризъм;организиране на зелени и бели училища;здравноlibrary.belitsa.com
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възстановителен и профилактичен зимен и летен туризъм; Делови и конгресен
туризъм;Екотуризъм;хоби
туризъм;планинско
колоездене;фотосафари;приключенски
туризъм и спортно ориентиране;скално катерене;подготовка на спортни отбори по различни
спортове през зимата и лятото;провеждане на спортни игри и състезания на ученици и
студенти;събитиен туризъм (фестивали и празници) и др.

Таблица 4-1 Съществуващи Ски писти на територията на КК Семково
№ Наименование
Маркировка Дължина (м) Лифт
1
Север 2
Черна
1 100
Влек - паничка
2
Север 1
Червена
500
Влек - паничка
3
Юг
Червена
500
Влек - паничка
4
Аскер
Синя/червена 500
Влек - паничка
5
Еделвайс
Синя
180
Влек - ръкохватка
6
Лира 1
Синя
130
Влек - ръкохватка
7
Лира 2
Синя
160
Влек - ръкохватка
8
Писта за начинаещЗелена
80
Влек - ръкохватка
Легенда
* Зелена маркировка – много лесна/детска писта.
* Синя маркировка – лесна писта * Червена маркировка – трудна писта
* Черна маркировка – много трудна писта/за професионалисти

Капацитет
800 д./1 ч.
300 – 400 д/ 1ч.
400 д./1 ч.
-

Източник: Община Белица и http://www.belitsa.com/bg/turizam-v-belitsa/semkovo

Фиг. 4-3 Ски влек в КК „Семково”
Курортът е изходен пункт на много планински маршрути в Рила планина. В района
му са изградени част от 4 екопътеки на територията на Община Белица. Има прекрасни
условия за хоби туризъм и планинско колоездене.
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КК Семково се развива и като зимен курорт за масов ски туризъм, любимо място за
студенти и семейства с малки деца. Общо в курортната местност има 8 ски писти като три от
тях са разположени по северни склонове. Те са с обща дължина 3,2 км, с различна трудност и
са обслужвани от 8 ски влека.

Фиг. 4-4 Ски пистите в КК Семково
Източник: http://ski-kurorti.com

КК Семково разполага с курортно-туристическа база за настаняване и изхранване на
туристи от средна категория. Курортът разполага с капацитет от 1 120 легла, като туристи и
гости допълнително се настаняват и в 60 частни вили, за които няма информация за
туристопотока. Към средствата за подслон и местата за настаняване има заведения за
хранене и развлечение. Отделно има и механа. Хотелите и почивните станции разполагат и с
допълнителни възможности за отдих и развлечения. Хотел „Рила” предлага на своите гости
закрит басейн, сауна, фитнес-център, кабинет за сух масаж, 4 полифункционални зали,
фоайета с тихи игри, дневен бар и ски гардероб. Хотел „Бор” предлага Грийн Спа Център,
включващ басейн с джакузи и детска част, ароматна парна баня и билкова сауна. Освен това
хотелът разполага с дневен и нощен клуб, фитнес и стаи за масажи, зала за билярд и тенис
маса, ски гардероб и конферентна зала. Вилно селище „Света гора” предлага под наем ски
гардероб, шейни и АТВ.
През последните години Белица се развива като туристически град, център
на екологичен туризъм и целогодишен отдих в Рила планина. През 2009 г. Белица печели
европейския приз за „Отлична туристическа дестинация” (EDEN).
Същевременно Туристическият информационен център към Народно Читалище
„Георги Тодоров 1885” е сертифициран като част от европейската мрежа за устойчив
туризъм в защитени територии PanParks.
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Фиг. 4-5 Изгледи от Община Белица

Фиг.4-6 Изгледи от КК”Семково”
В района на Белица са изградени и маркирани шест екопътеки в Рила планина, които
предлагат идеални условия за практикуването на различни видове хоби и екотуризъм –
събиране на гъби и билки, наблюдение на диви животни, птици, пеперуди и насекоми,
фотосафари, колоездене и риболов. Две от екопътеките достигат до Сухото езеро и Вапските
езера, които са разположени на територията на Национален парк „Рила”. Всяка една от
екопътеките е посветена на отделна водеща тема. По всеки един от туристическите
маршрути има изградени хранилки за дивите животни, заслони, обезопасени огнища, чешми и
кули за наблюдение и фотографиране на поведението на животните в естествената им среда:
•

"Храмът на вечността" започва от планинския курорт "Семково" и достига до
местността "Крива ела";

•

"Очарованието на торфището" има за начало курортен комплекс "Семково" и
достига до Сухото езеро;

•

"Следите на ледника" започват също от курорта "Семково" и са с крайна точка
Вапските езера;

•

"Властелинът на планините" започва от Семково и достига до Парка за
танцуващи мечки;
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•

"Пазителката на живота" започва от Парка за танцуващи мечки и достига до
местността "Торици";

•

"Летящите цветя" води началото си от местността "Царски кладенец" и достига
до Парка за танцуващи мечки.

Освен екопътеките, по туристическите пътеки могат да бъдат посетени по-близки
и далечни обекти:
• Изходен пункт гр. Белица до: Белишка чука (0.5 ч.); Параклисите (10 мин. - 0.5
ч.); Боботната скала (0.5ч.); Водопади "Казаните" и м. "Стеници" (1.5 ч.); Беседка
и барбекю "Мусовата рампа" (2.5 ч.); „Бела Ица” (1.5 ч.); Равен (1 ч.); Драглишко
езеро (1 ч.); Рибарника (15 мин.); находища на билки и горски плодове;
•

Изходен пункт КК „Семково” или хижа „Семково” до: Скалишки езера (3.5 ч.);
Чернополянски езера (3.5 ч.); х. Семково (0.5 ч.); м. Панорамата (0.5 ч.); м. Крива
ела (0.5 ч.); х. Семково - м. Карааланица - Синьото езеро и Мраморецки езера (5
ч.); х. Семково - Канарското езеро (5.5 ч); х. Семково - Смрадливото езеро (6.5 ч);
вр. Мусала - к.к. Боровец (10 ч.); вр. Мусала (през седловините Горни и Долни
куки – 8 ч.); - 3ч.); м. Карааланица (2.5 ч); х. Македония (по каскадата – 3 ч.); х.
Рибни езера (6 ч.); м. Карааланица Чернополянски циркус - вр. Канарата Ангелов връх - х. Македония (7.5 ч.); х. Трещеник (4 ч.); х. Грънчар (през
седловините Горни и Долни куки - 6.5 ч.); х. Добърско (5 ч.); з. Еверест (през
седловините Горни и Долни куки); х.Македония - х. Бодрост (6 ч.); х. Семково - х.
Рибни езера - з. Кобилино бранище - Страшното езеро - х. Мальовица - х. Седемте
езера - Седемте рилски езера; Средния връх (3 ч.); вр. Вапа (3.5ч.); вр. Скалец
(4.5ч.); вр. Черна поляна (5 ч.); вр. Канарата (4 ч.); Павлев връх (4.5 ч.); вр. Пъстри
слап (5.5 ч.); Ангелов връх (през Динков дол и х.Македония - 5 ч.); Динков дол –
хижа Македония - Малък Мечи връх (4 ч.); Динков дол – хижа Македония –
Голям Мечи връх (4.5 ч.); Динков дол – хижа Македония - вр. Герман и
Германски езера (4.5 ч.); Динков дол – хижа Македония - Малък Мечи връх Куков връх (5 ч.); м. Васьовец (1 ч.);

•

Изходен пункт Парк за танцуващи мечки (м. Адриянов чарк) до: Беседка
"Станкова река" (1.5 ч.); "Николов чарк" (2.5 ч.); м."Изгорелия бор" (1 ч.).

Белица предлага отлични условия за планинско колоездене. С планински колелета
може да се посетят "Белишка чука", параклисите, Боботната скала, водопади "Казаните",
скалата "Бела Ица", местността "Равен", Св. Атанас през "Равен", м."Костенец", Драглишко
езеро, Парка за мечки, КК "Семково" и т.н. Някои от колоездачните маршрути водят до
алпийските части на Рила, достигащи и до няколко високопланински езера, намиращи се над
Семково – Сухото езеро, Вапски езера, местността "Карааланица", Динков дол, Каскадата в
посока "Динков дол". На територията на НП „Рила” са обособени следните маршрути за
планинско колоездене: хижа "Семково" – м. "Карааланица – хижа "Македония"; хижа
"Семково" – м. "Поленица" – хижа "Трещеник"; хижа "Семково" – хижа "Добърско".
В района на общината могат да се видят и посетят в свободното време
разнообразни забележителности (културно-исторически,
природни,
архитектурни
и
туристически). Някои от забележителностите се намират в близост до град Белица, други по пътя за курорта Семково (Рибарника на Пешо, м. Равен, природните забележителности library.belitsa.com
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"Белишки скали" при м."Бабина дупка", водопади "Казаните", скалните форми на м."Стеници"
и скалната статуя "Бела Ица", Парка за танцуващи мечки, Станков водопад и др.).

Защитени природни територии и зони
Северната част на община Белица е разположена в територията на Национален парк
"Рила" - защитен природен обект II-ра категория по класификацията на Световния съюз за
защита на природата Територията на КК «Семково» е разположена извън границите на НП »
Рила», но в близост до тях. Районът на планините Рила и Родопи е богат на защитени
природни територии. НП » Рила» е разположен на територията на 4 административни
области и 11 общини: Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Белово, Костенец,
Долна Баня, Самоков, Сапарева Баня и Дупница. Той е най-големият национален парк в
България. Обхваща площ от 107 923,7 hа, като 3731,4 hа са в Община Белица. В НП ”Рила”
попадат резерватите “Парангалица”, ”Централен рилски резерват”, ”Риломанастирската
гора”, ”Ибър” и “Скакавица”. В границите на парка са разпространени около 1400 висши
растения, някои от който от първостепенно биологично и научно значение.

Защитени зони по „НАТУРА 2000“
Територията на КК ”Семково” не попада в границите на Защитени зони по „НАТУРА
2000“ , но е разположена в близост . Част от границите за следните Защитени зони
попадат на територията на Община Белица.
-

ЗЗ Река Места - BG0001021- Защитена зона по директивата за местообитанията,

-

ЗЗ Рила - BG0000495 - Защитена зона по директивата за птиците,

-

ЗЗ Рила - BG0000495 - Защитена зона по директивата за местообитанията,

Територията на Община Белица и респективно на КК ”Семково”, не попадат в
границите на ЗЗ Родопи - Западни - BG0001030 - Защитена зона по директивата за
местообитанията , но някои туристически маршрути могат да включат и обекти в тази
територия.

Изводи за защитените зони в община Белица и включването им в програмата за
развитие на туризма в КК „Семково” и Община Белица
-

Природо – географски характеристики, които могат да очертаят териториални
предпоставки за устойчиво, балансирано и комплексно развитие на
общината,включително и на КК „ Семково”. Максимално отчитане и ефективно
оползотворяване на специфичните условия.

-

Разположените в близост планини и водни площи територия на община Белица,
включително и на КК „ Семково”.са значим природен ресурс за развитие на
туризъм: планински, познавателен, зимен, летен и др., атракции: развлекателни
зони, фолклорни и планинарски фестивали), и потенциал за рекреация: седмичен
и ежедневен отдих.
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-

Защитените гори предоставят много възможности за отдих, спорт, почивка и за
получаване и увеличаване на дохода на семейството и обществото с рационалното
им използване и опазване. От друга страна познаването на растенията в планините
има и съществено значение за здравето на местното население и за туристите.

-

Животинският свят, представен от домашните и дивите животни, има съществено
стопанско значение за развитието на икономиката на общината.

-

Срещаните редки и защитени животински и растителни видове могат да
представляват туристически и изследователски интерес и трябва да бъдат
предвидени мерки за тяхното опазване, като същото се отнася и за защитените
растителни видове.

-

На територията на община Белица няма промишлени предприятия, които да
въздействат негативно върху отделните компоненти на околната: въздух, вода и
почви. Високото качество на околната среда на територията КК Семково и
общината оказват положително влияние върху човешкото здраве. (Изключително
преимущество на курорта Семково).

Предложенията, направени в Предпроектното проучване и реализирането на
инвестиционната програма са съобразени и водят до постигане на екологичните цели,
заложени в европейските и национални стратегически и планови документи, поставящи цели
за опазване на околната среда, като е пряко насочен към осигуряването на туристически
продукт с високо качество и условия за отдих и почивка на туристите за опазване на
човешкото здраве.
-

ще се подобри качеството на живот на хората и опазване на околната среда, както
и възможностите за местни икономически инициативи;

-

ще се извършва ефективно управление на територията;

-

ще се създадат
биоразнообразието;

-

ще се създадат условия за опазване на водите в повърхностните водни тела,
приемащи пречистените отпадъчни води, увеличаване на самопречиствателната
способност и респективно подобряване на имисионното им състояние в
конкретните участъци.

-

С реализирането на плана ще се разрешат установените екологични проблеми за
развитие на КК Семково като:

условия

за

гарантиране

устойчивото

развитие

на

• висока възраст на съществуващата водопроводна мрежа, изградена от
предимно от етернитови тръби;
• риск за водоснабдяването поради недобро техническо състояние на основните
водопроводи и напорни водоеми;
• директно заустване на непречистени битово-фекални отпадъчни води в
повърхностни водни тела или в неефективни ями.
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-

Целите на плана се припокриват с основните цели и приоритети на стратегиите,
плановете и програмите на местно и национално ниво.

-

Предвидените в Инвестиционната програма инвестиционни предложения ще
окажат отрицателно въздействие върху околната среда основно в периода на
строителството на новите обекти и извършване на рехабилитация и
реконструкция на съществуващите. Въздействието по време на строителството е
свързано с незначителни промени на характерния релеф, преместване на земни
маси, ликвидиране на зелената покривка в местата на изкопите, транспорт и
съхраняване на отпадъци от строителството, което е свързано с утъпкване на
наличната растителност, включително е възможно засягане на по-бавно подвижна
фауна; съпътстващ работните дейности характерен шум и вибрации или
смущаване на нормалния жизнен ритъм на съществуващата фауна. Въздействието
за този етап е оценено като краткотрайно, локално.

-

В периода на експлоатацията на обектите, включени в инвестиционната програма,
отрицателно въздействие върху отделните компоненти и факторите на околната
среда се очаква да бъде незначително .

-

Характерът, мащабността и местоположението на предвидените с плана
инвестиционни предложения не предполагат възникване на отрицателен
кумулативен ефект върху околната среда.

-

Съгласно направените проучвания се установи, че предвидените дейности не
засягат територията на границите на разположените в близост Защитени
територии и защитени зони с защитени зони („Натура 2000" места) по смисъла на
ЗБР:

Препоръчва се :
-

Да се извършат необходимите допълнителни проучвания, с цел опазване на
природното богатство на общината. Това е особено важно за КК „Семково”,
преходните зони около него и пътя до „Атракцията на танцуващите мечки“.

-

Общината, заедно с държавните органи /ДГФ, МОСВ, МИ, Министерство на
туризма и др./ да предвиди планове и задължителни мерки за съхраняването на
жизнени и пълноценни местообитания на застрашените растителни и животински
видове. В това отношение се препоръчва изработването на точки за наблюдение,
които да са на достатъчни разстояния от местообитанията на животните и
птиците.

-

Общината заедно с МОН, университети и училища да задълбочат възможностите
за обучение на подрастващите в познаване и опазване на околната среда. Това е
задължително за туристите и персонала в курортите, които следва да бъдат
обучени да контролират поведението на туристите.

-

Общината заедно с МЗХ да осигурят териториални възможности и необходимите
мерки за прилагане на устойчиви земеделски и горски практики, допринасящи за
опазване на биологичното разнообразие. Това трябва да е в съчетание с обучение
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на местното население з добрите практики за опазване и използване на
природните ресурси, които могат да се използват за туризъм.
-

Общината и проектите за КК Семково е необходимо да очертаят охранни зони с
цел опазване и устойчиво използване на водните ресурси, както и териториите,
върху които да могат да се изградят ПСОВ. Това ще позволи по-рационално да се
използват водните ресурси, които са ограничено, но могат съществено да
увеличат добивите от селското и горското стопанство.

-

ДГФ и общината е препоръчително да предвидят необходимите функционални
зони, в които да могат да се разположат съоръжения и площадки за
екологосъобразно събиране на растителни отпадъци, преработването им в
компост и използването им за обогатяване на почвите.

-

Препоръчва се да се установят свлачища и ерозирали терени с цел тяхното
оздравяване и опазване на изоставени пустеещи земи.

-

Препоръчва се да се предвидят мероприятия за възстановяване на разрушените
почви и от страна на дружества, собственици на терени и лицензии за
упражняване на дейностите, в т.ч. и на туризъм, водещи до разрушаване или
влошаване на почвите в района на Семково или други туристически обекти в
община Белица.

4.2. Въздействие върху околната среда
Разширяването на туристическите зони, рехабилитацията на съществуващите сгради и
съоръжения и изграждането на нови в планините, прекомерното застрояване и увеличаване
на туристо потока и легловата база са предпоставка за оказване негативно влияние върху
качеството на околната среда и може да доведе до негативно въздействие върху здравето на
местното население и защитени природни територии.
При реализация на отделните обекти, включени в Инвестиционната програма на
Предепроектното проучване е необходимо да бъдат приложени всички предложени мерки и
условия при представяне на отделните ИП за да не се допуска негативно въздействие върху
отделните компоненти и фактори на околната среда и преди всичко върху здравето на хора
(туристи, почиващи, работещи на обектите, населението в района. )
4.2.1. Атмосферен въздух
Атмосферният въздух в КК „Семково” се характеризира с висока чистота.
Предвидени са и съответните мерки за запазването му с тази характеристика в периодите на
реализация на обектите, включени в инвестиционната програма. Предвижда се максимално
използване на отопление с топла вода, дърва, дървени палети и слънчеви колектори
др.източници, които да не замърсяват въздуха
Въздействието от реализацията на предложените групи проекти върху компонент
атмосферен въздух
-

В периода на строителство се очаква въздействие от праховите емисии,
генерирани от строителната и транспортна техника, но като се има предвид
library.belitsa.com
60

ограниченото немащабно строителство (предимно рехабилитация, реконструкция
и модернизация на сгради, съоръжения, комуникации и др. ) и при прилагане на
необходимите мерки може да се сведе до минимален негативен ефект. Очакваното
въздействие е в много ниска степен на въздействие, с ограничен локален характер,
времененно (само в периода на строителство ). Обратимо – чистотата на
атмосферния въздух се възстановява след приключване на определени ремонтни
работи, генериращи прахови емисии.
-

В периода на експлоатация: Автомобилният транспорт ще се използва предимно
при пристигане и напускане на курорта от посетителите, които ще са вклщчени в
различни мероприятия в периода на пребиваването си. Очаква се значителен
позитивен ефект върху качеството на атмосферния въздух в определени участъци.
Този позитивен ефект се изразява в намаляването на източниците на прах поради
повишаване качеството на пътните настилки и пешеходни пространства;
намаляването на азотни оксиди и отработени газове от транспортните средства в
жилищните и обществени територии поради подобряването на транспортнокомуникационната схема на курорта и изграждането на паркинги, понижаването
на потреблението на енергиен ресурс за отопление и значително намаляване на
емисиите, отделяни в атмосферата, в резултат от реконструкция и санирането на
сградите и др.

Извод:
При реализацията на обектите, включени в инвестиционната програма, въздействието
върху компонент въздух ще бъде локално, предимно в периодите на строителство. При
спазване на редица мерки (използване на добре поддържана строителна и транспортна
техника, оросяване на строителните площадки и комуникации в сухо време, рекултивация на
нарушените терени след свършване на строителните работи и др.), негативното въздействие
ще се сведе до минимум. В периода на експлоатация на обектите, при строг контрол и
ефективно управление негативното въздействие може да се сведе до минимум въпреки
увеличения трафик. Позитивно въздействие върху качеството на компонент атмосферен
въздух се очаква при реализирането на много от предложените обекти.
В периодите на строителство и експлоатация на ИП , включени в Инвестиционната
програма и спазване на всички нормативни изисквания и предложени мерки се очаква
атмосферния въздух да запази високата си чистота.

4.2.2. Геоложка среда. Земни недра.
Сеизмичност. Територията на община Белица на базата на сеизмичното райониране в
Р. България попада в зона със земетръсно проявление от IХ степен по скалата на Медведев –
Щпонхоер – Карник /МЩК64/
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Фиг. 4-6 Сеизмично райониране на Република България

Проектирането на сгради, съоръжения, комуникации и други обекти в район от IХ
сеизмична степен следва да се осигурява със сеизмичен коефициент Кс = 0,27.
При изграждане на отделните сгради и съоръжения, както и при рехабилитацията и
разширението на съществуващите е необходимо да се спазват всички нормативни
изисквания, свързани с геоложките проучвания и респективно степента на сеизмичност на
района.
Въздействие на проектите включени в Инвестиционната програма върху земни
недра
По време на строителство се очаква въздействието да бъде постоянно, необратимо и
в неголям мащаб (само на новозастроените площи). Не се очаква въздействие върху
геоложката среда и земните недра по време на експлоатацията на обектите.

4.2.3 Води
Повърхностните води в района се формират главно от валежите.Територията на
община Белица попада в Западнобеломорски район за басейново управление с център
Благоевград и РИОСВ Благоевград. През територията на Община Белица протича р. Белишка
приток на р. Места. Дерета от територията на КК »Семково», също се заустват в р. Белишка.
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Белишка река е река в Южна България, Област Благоевград, община Белица, десен
приток на река Места. Дължината ѝ е 22,9 км.Белишка река води началото си под името
Карааланица (Чернополянска река) от Чернополянското езеро на 2397 м н.в. в Средна Рила,
източно от връх Черна поляна (2716 м). По цялото си протежение протича в южна посока,
като след разклона за КК "Семково" долината ѝ е тясна и силно залесена, а в района на
местността Стеници — с проломен характер. След като излезе от пролома долината ѝ се
разширява и се появяват речни тераси. Влива се отдясно в река Места, на 768 м н.в. до
крайните къщи на село Краище. Площта на водосборният басейн на реката е 134 км2, което
представлява 3,89% от водосборния басейн на рекаМеста.Основните й притоци са : леви
притоци: Вапска река (Вапата) и Вотрачка река (Вотърчка река, най-голям приток) и десни
притоци: Голяма Узуница и Динков дол. Среден годишен отток в устието 1,49 m3/s с
максимум през май и минимум — септември. Единственото населено място по течението на
реката е град Белица. Водите от горното течение на Белишка река чрез канал се прехвърлят
на изток в язовир "Белмекен" и се използват за електродобив и напояване. В долното течение
част от водите и се използват за напояване на малките земеделски площи разположени по
речните ѝ тераси. Над град Белица по долината на реката има изградени няколко рибарника
за пъстърва. По левия бряг на реката, в най-долното ѝ течение, на протежение от 3,5 km
преминава целия участък отРепубликански път III-8406 свързващ град Белица с
Републиканската пътна мрежа на България.
Водите в р. Белишка са в добро състояние. В момента част от отпадъчните битови
води от КК „Белица” се пречистват в ПСОВ, но част от отпадъчните води от вилите и
др.обекти се заустват в септични или изгребни ями и са потенциален източник на подземните
и повърхностни води в района. Дъждовните води се изливат свободно по терена.
При реализация на Инвестиционната програма ще се увеличи легловата база и
туристопотока, но се предлага и реконструкция, рехабилитация и разширение на В и К
инфраструктурата в комплекса. Ще се подменят части от водопроводната мрежа и
канализационна мрежа и всички отпадъчни води, формирани в курорта ще се пречистват в
съвременни пречиствателни съоръжения, отговарящи на всички изисквания на действащото
законодателство. Ще се изгради нов модул за пречистване на отпадъчните води за 600 екв.ж.
За решение на проблемите и достигане добро състояние на всички води съгласно чл. 4
от Рамковата директива за водите се прилагат мерки – основни и допълнителни.
Мерките, които се прилагат са на базата на действащи правни разпоредби в Република
България и в Европейската Общност.
Въздействие на проектите включени в Инвестиционната програма върху
компонент води:
Проектите заложени в Инвестиционната програма са екологосъобразни проекти и
реализацията им ще окаже положително влияние върху качеството на жизнената и околна
среда за населението в района, курортисти, туристи и др.
Въздействието от реализацията на предложените групи проекти върху компонент
води
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-

При реализацията на обектите, включени в инвестиционната програма, не се
очаква значимо негативно въздействие

-

При спазване на необходимите мерки в периода на строителство на обектите
които са с ограничено строителство в рамките на урбанизираната територия
(използване на добре поддържана строителна и транспортна техника, недопускане
на случайни разливи на нефтопродукти, строителни материали и др., както и
своевременно транспортиране от обектите на генерираните отпадъци и др
очакваното потенциално въздействие е с ограничен локален характер, времененно
(само в периода на строителство).

В периода на експлоатация на обектите, при строг контрол и ефективното управление
на водите се очаква позитивно въздействие върху качеството на компонент «води».
-

Очаква се позитивен ефект върху качеството на водите при спазване на
изискванията за поддръжка в изправност на В и К мрежите и съоръженията
предвидени в определените участъци. Този позитивен ефект се изразява в
намаляването на загубите на питейна вода, респективно на воден ресурс,
осигуряване на високо качество на жизнена среда за туристи, работещи на обекта
и населението в района, недопускане на замърсяване на водите в района.

-

Очаква се Инвестиционната програма да е с допустимост от гледна точка на
екологичните цели за постигане на добро състояние на водите, заложени в ПУРБ на
Западнобеломорски район и ЗВ.

4.2.4. Земи и почви
Земята на курорт Семково е в размер на 115 ha. Изградени са хотели, почивни бази,
вилни селища, частни вили и обслужващи сгради и съоръжения . Територията е
антропогенно повлияна.

Таблица 4-2 Земя по собственици в Семково, дка
Собственици

Дка

Дял, %

ДГФ

1145,49

99,6

Частни земи

4,051

0,4

Общо

1150

100

Таблица 4-3 Земя на частни собственици в Семково
Имот
№

Площ, дка

Собственик

405.216

1,598

ДГФ № 11110000, построени 5 сгради – 2 двуетажни и 3 –
едноетажни с РЗП = 359 кв. м.
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405.110

0,300

„Алко“ ЕООД, ИКТ: 126027807, Хасково, ул. „Сан Стефано“ № 30
– ½ идеална част и „Бизнес магазин“ ЕООД, ИКТ: 121825576,
София, ул. „Родопи“ № 55 – ½ идеална част, сграда – 1 етаж с ЗП
- 52 кв. м.

405.97

0,301

„Алко“ ЕООД, ИКТ: 126027807, Хасково, ул. „Сан Стефано“ №
30, построена сграда 1 етаж ЗП – 27 кв. м.

405.95

0,800

Златко, Пенев Златев, ЕГН 5108249287, София, „Младост 3, бл.
371, вх. 1, ет. 11, 66, сграда ЗП – 55 кв. м.

405.116

0,676

МОСВ, №: 11160000, Белица, сграда за водоснабдяване и
канализация – 14 кв. м, сграда за водоснабдяване и канализация –
9 кв. м.

405.32

0,376

ДГФ № 11110000, Белица, построена сграда 3 етажа – 159 кв. м.

Всичко

4,051

Източник: Община Белица към 15.01.2015 г.

Таблица 4-4 Баланс на територията по съществуващо положение и бъдещо разширение
Бъдещо разширение и обновяване
Вид на терена

Съществуващо
положение

1.Вариант

2.вариант

Площ,
ха

%

Площ, ха

%

Площ, ха

%

Застроени площи за обществено
обслужване: публични общински и
държавни сгради

0,08

0,01

0,185

0,1

0,275

0,2

Застроени площи за обществено
обслужване: частни сгради

0,07

0,01

0,34

0,3

0,34

0

Застроени площи за хотели, хижи,
почивни домове, вили и бунгала

0,92

0,9

10,96

10,7

13,13

12,81

Застроени площи с частни вили и
бунгала

0,33

0,93

3,92

3,8

3,92

3,8

79,92

78

78,05

76,15

Озеленяване – държавен горски фонд
- Поляни и просеки

30,7

31,5

43,93

42,85

43,76

42,69

- Горски масиви

59,0

57,5

9,24

9,01

9,24

9,01

- Водни площи

0,45

0,40

26,75

26,1

25,05

24,44

Улици, паркинги и черни пътища

5,6

5,6

3,99

3,9

4,21

4,10

Неусвоени терени

5,1

5,1

3,57

3,5

3,57

3,5

102,44

100

102,50

100

102,50

100

Общо

Източник: ПУП Семково 2005 г..( Незавършена процедура Няма решение от компетентния орган) В
момента територията на КК»Семково» е 115 ха т.е. Разширена е с 12,5 ха с 11%
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Развитието на туристическата бизнес инфраструктура ще се извършва изключително
само на терени държавна и общинска собственост.
При извършване на строително-монтажните работи /СМР/ ще се спазват изцяло
проектите по отделните части на туристическата бизнес инфраструктура, така че да се
запазят максимално природните елементи на курорта.
Отделно ще се разработят проекти на депа за запазване на хумусния слой,
рекултивация на изкопи и насипи, залесяване или засаждане на дървета и храсти или тяхното
преместване в процеса на СМР.Хумусният слой ще се използва 100% в драниците на
територията. Изкопаните земни маси ще са в ограничено количество и ще се използват за
вертикална планировка, запълване на нарушени терени и др. на територията на КК Семково.
Въздействие върху земи и почви при реализация на плана
Територията на КК Семково е усвоена с цел развитието му предимно като зимен
курорт. Територията вече е антропогенно повлияна. Няма наличие на замърсени почви към
момента. Реализацията на проектите свързани с Инвестиционната програма, при вземане на
необходимите мерки, ще осигури недопускане на замърсяване на почвите на територията на
КК „Семково” и в района
на Община Белица.
Реализацията на проектите свързани с реализация на Инвестиционната Програма, при
вземане на необходимите мерки, ще осигури недопускане на замърсяване на почвите в
дадения район.
В периода на строителство. Очаква се в период на строителство да се оказва
негативно въздействие върху почвите при замърсяване от случайни раливи от
нефтопродукти, натрупване на строителни отпадъци в района на обекта, разливи при
транспорт материали за строителство, отпадъци, земни маси и т.н. Очакваните посочени
негативни въздействия в периода на строителство се очаква да бъдат сведени до минимум
при строг контрол и ефективно управление на строителството и спазване на всички
изисквания на действащото законодателство. Очаквани негативни въздействия могат да се
очакват само в границите на строителните обекти, т.е. локални и обратими, с минимална
степен на въздействие като се има предвид и сравнително в малки мащаби ограничено
строителство, в антропогренно повлияна урбанизирана територия. Въздействие върху
съседни земи и площи не се очаква.
В периода на експлоатация не се очаква негативно въздействие върху почвите в
района.

4.2.5. Биоразнообразие. Защитени територии и Защитени зони.
Районът на територията на КК „Семково” е разположен в „Рила” и се характеризира с
богато биоразнообразие. Територията на курорта е разположена извън границите на
защитени територии и защитени зони, но е в близост до тях и е начален пункт за много
турестически маршрути, свързани с посещението им.
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В НП ”Рила” попадат резерватите “Парангалица”, ”Централен рилски резерват”,
”Риломанастирската гора”, ”Ибър” и “Скакавица”. В границите на парка са разпространени
около 1400 висши растения, някои от който от първостепенно биологично и научно
значение.
Въздействие на проектите включени в Инвестиционната програма върху
биоразнообразие /растителен и животински свят/.
Реализацията на проектите, включени в Инвестиционната програма, няма да окажат
отрицателно въздействие върху флората и фауната в района, тъй като строителните работи
ще се извършват при спазване на необходимите мерки за свеждане до минимум на
негативното влияние в антропогенно нарушени територии, на които не се срещат
представители на защитени от закона видове.

Защитени зони по „НАТУРА 2000“
Територията на КК ”Семково” не попада в границите на Защитени зони по „НАТУРА
2000“ , но е разположена в близост . Част от границите за следните Защитени зони
попадат на територията на Община Белица.
-

ЗЗ Река Места - BG0001021- Защитена зона по директивата за местообитанията,

-

ЗЗ Рила - BG0000495 - Защитена зона по директивата за птиците,

-

ЗЗ Рила - BG0000495 - Защитена зона по директивата за местообитанията,

Територията на Община Белица и респективно на КК ”Семково”, не попадат в
границите на ЗЗ Родопи - Западни - BG0001030 - Защитена зона по директивата за
местообитанията , но някои туристически маршрути могат да включат и обекти в тази
територия.

Въздействие на проектите включени в Инвестиционната програма върху ЗТ и ЗЗ.
Включените в Инвестиционната програма дейности, свързани с изграждане и
разширение и рехабилитация на съществуващи сгради н съоръжения, възстановяване на
пътни алеи и зелени площи; рехабилитация на улици; изграждане на велоалеи и паркинги;
обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност и саниране на сгради,
подобряване на техническата и социална инфраструктура и др. ще се извършват в рамките
на антропогенно вече повлияната територия на курорта, изключена от границите на НП
„Рила”, но разположена в близост до парка.
Предвидените обекти не попадат в границите на ЗТ и ЗЗ.
При реализацията на посочените инвестиционни проекти, включени в
Инвестиционната програма, разположени в близост до ЗЗ, в периодите на строителство и
експлоатация, предвид ограниченото им строителство и дейностите свързани с
експлоатацията им, не се очаква негативно въздействие върху предмета и цели на опазване
на ЗТ и ЗЗ.
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Въздействието по време на строителството е свързано с незначителни промени на
характерния релеф, преместване на земни маси, ликвидиране на зелената покривка в местата
на изкопите, транспорт и съхраняване на отпадъци от строителството, което е свързано с
утъпкване на наличната растителност, включително е възможно засягане на по-бавно
подвижна фауна; съпътстващ работните дейности характерен шум и вибрации или
смущаване на нормалния жизнен ритъм на съществуващата фауна. Въздействието за този
етап е оценено като краткотрайно, локално и извън границите на ЗТ и ЗЗ.
В периода на експлоатацията на обектите, включени в инвестиционната програма,
отрицателно въздействие върху отделните компоненти и факторите на околната среда не се
очаква. Характерът, мащабността и местоположението на предвидените с плана
инвестиционни предложения не предполагат възникване на отрицателен кумулативен ефект
върху околната среда.
Няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
ЗЗ Река Места - BG0001021- Защитена зона по директивата за местообитанията,ЗЗ Рила BG0000495 - Защитена зона по директивата за птиците,
-

ЗЗ Рила - BG0000495 - Защитена зона по директивата за местообитанията, поради
следните мотиви:

Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в Инвестиционната
програма дейности, не се очаква увреждане и/или унищожаване, включително и
фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на
опазване в засегнатите защитени зони, тъй като дейностите са свързани главно с
реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежаи предвиждане изграждане
на допълнителен модул- ПСОВ за 600 екв. ж.
Не се очаква изпълнението на предвидените в Инвестиционната програма дейности да
нарушат целостта и кохерентността на описаните по-горе защитени зони, както и да доведат
до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, вкл.
птици, предмет на опазване;
При изпълнението на дейностите, предвидени в Инвестиционната програма, не се
очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат
значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство, до намаляване
числеността и плътността на популациите на видовете, включително птици, предмет на
опазване в засегнатите защитени зони;
Не се очаква реализацията на Инвестиционната програма да доведе до кумулативно
въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, вкл. птици, предмет на
опазване в защитените зони, в резултат на реализацията на настоящия план, спрямо
одобрените до момента планове, програми и/или проекти.
Организираният туризъм, съвременното управление на територията и др.мерки
свързани с повишената култура в развитие на туризма ще доведе и до опазване на
биоразнообразието в района и ЗТ и ЗЗ.
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4.2.6. Ландшафт
Съществуващият ландшафт няма да бъде променен. Ще се подобри визуалното
качество на изгледа на курорта след реализация на устройствените решения, реновирането
на съществуващи сгради, построяване на нови, озеленяване на площадките, изграждане на
паркинги и др. устройствените
Въздействие на проектите включени в Инвестиционната програма върху
ландшафта
Създаването на обновена среда в КК»Семково» с цялостна визия - преустройство и
рехабилитация на пешеходно пространство, ремонт на настилки, реконструкция на зелени
площи, планове за паркоустройство и благоустройство, санирането и енергийното
обследване на административни и обществени сгради, благоустрояване на междусградните
пространства и др. ще окажат позитивно въздействие върху облика на съществуващия
ландшафт, характерен за средата, и ще създадат нова модерна визия на типичния ландшафт
на курорта.

4.2.7. Културно- историческо наследство
В Община Белица са разположени значително количество обекти на културноисторическото наследство и включването им в програмите на предлагания туристически
продукт ще повишат конкурентноспособността му.
Въздействие върху историческото и културно наследство при реализация на
плана
Реализацията на проектите, включени в инвестиционната програма, при спаване на
нормативните изисквания и синхронизиране със Закона за културното наследство, не се
очаква да окаже отрицателно въздействие върху обектите на културно-историческото
наследство в община Белица.
Включените за реализация проекти са с положителен ефект, свързан с подобряване
условията на работа и опазване на културните ценности на града и страната.
4.2.8. Отпадъци
Към момента в КК»Семково» е приложена система на разделно събиране на
отпадъците. Генерират се предимно битови отпадъци, събират се на определени за целта
места и своевременно се транспортират от специализирана фирма до Депо за депониране на
битовите отпадъци. При извършване на ремонтни работи се генерират и в ограничено
количество строителни отпадъци,които се извозват до определените от общината места от
специализирана за съответната дейност фирма.
В бъдеще при реализация наотделните обекти, включени в Инвестиционната програма
ще се генерират:
-

В периода на строителство на отделните обекти: битови отпадъци от работещите
на обекта, туристи и почиващи ,отпадъци от търговските обекти и др.
library.belitsa.com
69

строителни отпадъци, производствени неопасни отпадъци : опаковки , органични
отпадъци от поддръжка на пистите и опасни отпадъци в минимални количества
предимно от поддръжка на техниката,опаковки на масла и горива,
компроментирано оборудване и др. .
-

В периода на експлоатация предимно битови отпадъци и в ограничени количества
строителни отпадъци (при извършване на ремонтни работи на сгради) ,
производствени неопасни и опасни отпадъци в минимални количества (при
извършване на ремонтни работи на сгради, преоборудване и поддръжка на
съоръженията и др).

Въздействие на фактор “отпадъци” върху околната среда на обособената
територия при реализация на проектите включени в Инвестиционната програма
Всички предвидени проекти в Инвестиционната програма са свързани с извършване на
строителни работи и регенериране предимно на строителни отпадъци и битови отпадъци,
най вече в периода на изграждане на отделните обекти. Необходимо е при реализация на
инвестиционните проекти, включени в Инвестиционната програма да се спазват всички
мерки, заложени в действащото законодателство в областта на отпадъците, за да се сведе до
минимум негативното въздействие върху околната среда, най вече в периодите на
строителство.
Строителните работи не са големи и при спазване на всички, предвидени в
действащото законодателство, изисквания за контрола и управлението им, негативните
въздействия могат да се сведат до минимум.
В периода на експлоатация на обектите генерираните битови отпадъци ще се третират
съгласно предвидените изисквания в Програмите на Общината и Общинската фирма за
контрол и управление на отпадъците.
Не се очаква негативно въздействие при спазване на нормативните изисквания.
Предвидените мерки в областта на управлението на отпадъците ще окажат
положително влияние, като се очаква подобряване на организацията по разделно събиране,
транспортиране и третирането на отпадъците, както и до намаляване количеството на
образуваните отпадъци.

4.2.9.Опасни вещества
На територията на КК „Семково” към момента не са разположени складове за
химични вещаства и смеси, класифицирани като опасни вещества .
В бъдеще при реализация на Инвестиционната програма опасни вещества ще се
използват в периода на строителство в много ограничени минимални количества (бои, лакове
и др. горива и масла за транспортната и строителна техника) .
В периода на експлоатация при реализация на инсталация за изкуствен сняг , при едно
от предлаганите вариантни решения в ограничени количества ще се използват химикали,
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които при използването им трябва да се спазват всички нормативни изисквания за временно
съхранение и използване им , така че да се осигуряват изискванията за да не се допуска
наднормено замърсяване на води и почви и респективно да се предотврати всякакъв риск,
свързан с унищожаване на екосистемите и здравето на хората в района. Това е лесно
достижимо като се има предвид минималните количества на евентуално използваните
химикали.

Въздействие на фактор “ Опасни вещества” върху околната среда при
реализация на проектите включени в Иинвестиционната програма.
Използването на опасни вещества през време на строителство и експлоатация на
обектите, включени в инвестиционната програма, ще бъде сведено до минимум и под строг
контрол, като ще бъдат спазени всички изисквания на действащото законодателство. При
спазване на всички инструкции за работа с опасни вещества не се очаква негативно влияние
върху околната среда и здравето на туристите, хората в района и работещите на обектите.

4.2.10. Вредни физични фактори и лъчения
На проучваната територия липсват източници на вредни лъчения. Постоянният
контрол на радиационния фон в района показва, че той е в границите на допустимото. При
увеличаване на легловата база и нарастване на броя на посетителите в курорта, МПС и
специализирана механизация се очаква повишаване на шумовия фон в определени периоди и
в определена част на деня, което е предпоставка за отрицателно въздействие върху флората,
фауната, туристите и населението в района.

Въздействие на фактор “ шум ” върху околната среда на обособената територия
за реализация на проектите включени в Инвестиционната програма.
При прилагане на мерките за извършване на строителство на отделните обекти не се
очакват значими негативни въздействия върху околната среда, свързани с фактор Шум.
Изграждането на велоалеи и осигуряването на паркинги ще подобри организацията
на движението, особено през летния сезон, когато шумовото натоварване от автомобилния
транспорт е по-високо. Създаването на шумозащитни зелени зони с декоративна дървесна и
храстова растителност съобразена с естествената растителност дава възможност за
понижаване на шумовото натоварване. Предлаганото саниране на сгради ще допринесе също
за намаляване на шумовото натоварване и дискомфорта на обитателите.
В периода на строителство е необходимо спазването на редица изисквания, свързани с
потенциалното шумово натоварване, в района на извършване на строителните работи
въпреки малката им мащабност. Необходимо е спазване на редица условия, предимно
свързани с мерките за опазване на курортната среда и граничещите с НП Рила и ЗЗ посочени
обекти (Да се извършва по възможност строителство в светъл ден, да се прекрати
строителството в периода на гнездене на определен вид птици, предмет на опазване в ЗЗ, да
се използват машини и съоръжения с добра характеристика и т.н ). При спазване на всички
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изисквания, свързани с недопускане на наднормени шумови нива в периода на строителство
се очакват въздействия локални (в границите на площадката на строителство,) временни,
обратими с ниска степен на въздействие.

4.2.11. Здравно хигиенни аспекти на околната среда
Източниците на вредни въздействия върху здравето на хората най-общо са:
-

Епидемиологична опасност от потенциално замърсяване на питейна вода, почвите
и земните недра от отсъствието на пречистване на отпадъчните води от
населението;

-

Отсъствие на организирана система за сметосъбиране и сметоизвозване;
Неотговарящи на изискванията депа за ТБО;

-

Шумови експозиции от транспорта;

Въздействие на проектите включени в Инвестиционната програма върху
здравно-хигиенни аспекти на околната среда
Реализацията на обектите, включени в Инвестиционната програма (техническа
инфраструктура, енергийна ефективност, подобряване състоянието на междусградните
пространства и всички останали) са свързани с подобряване качеството на жизнената среда в
курорта , осигуряване на туристически продукт с високо качество. Предвидените обекти при
предвиждане на необходимите мерки ще отговарят на нормативните изисквания и
предотвратяване на здравен риск за населението в района на обособената територия. Ще
допринесат за осигуряване на по-високо качество на околната и жизнена среда на туристи,
работещи на обекта и населението в района. (техническа инфраструктура, енергийна
ефективност, подобряване състоянието на междублоковите пространства и всички останали).
Заключение
Осъществяването на КК „Семково” в община Белица, област Благоевград като
съвременен целогодишен курорт с национално и международно значение е икономически
осъществим и финансовите показатели за неговата реализация са в допустими граници.
Особено внимание следва да се отдели на изискванията спрямо изпълнителите на проекта, за
да се намалят рисковете от строителството, тъй като строителството в защитени зони или по
тяхната граница е твърде важно за бъдещето от всяка гледна точка.
Тъй като община Белица осигурява публичните инвестиции за бизнес и бизнес
инфраструктурата на туризма, то се препоръчва проектът да бъде обогатен с изследване на
публично-частното партньорство /ПЧП/ между ДГФ, общината и туристическите
инвеститори в Семково, Това ще даде допълнителна яснота за мястото и ролята на
различните инвеститори в такъв сложен и комплексен курорт като Семково.
Проектът ще има позитивно влияние върху социално-икономическото развитие на
гр. Белица на цялата община и най-вече върху възможностите за намаляване на
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безработицата и увеличаване на заетостта. От друга страна развитието на публичната
инфраструктура е ключова за възстановяването и за развитието на зимния туризъм в
Семково. Създават се предпоставки за опазване на природните дадености, да се намали
антропогенното въздействие в Семково чрез опазване и развитие на природната среда и
възпитанието на туристите в използване на природните дадености не само за ски туризъм, но
и за посещение на Семково през другите годишни сезони.
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