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Списък на използваните съкращения: 
 

 
°С  - градус целзий 
dB - децибела 
NO  - азотен оксид 
NO2  - азотен диоксид 
АИС  - автоматична измервателна станция 
ал.  - алинея 
БАН  - Българска академия на науките 
БДЗП  - Българско дружество за защита на птиците 
БДУВЧР- Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район 
БДУВДР- Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район 
БО  - битови отпадъци 
БПК  - биологична потребност от кислород 
ВиК  - Водоснабдяване и канализация 
ГДТБО  - градско депо за твърди битови отпадъци 
г/м.с  - грам на метър за секунда 
г/с  - грам за секунда 
гр.  - град 
ГПП -  геолого-проучвателна площ 
ГПСОВ  - градска пречиствателна станция за отпадъчни води 
дка  - декар 
дм3/сек  - кубичен дециметър за секунда 
ДБ  - държавен бюджет 
ДВ  - държавен вестник 
ДО  - допустимо отклонение 
ДОП  - долен оценъчен праг 
ЕМП  - електромагнитни полета 
ЕО  - екологична оценка 
ЕП  - електрическо поле 
ЕС  - Европейски съюз 
ЕСУТ  - Експертен съвет по устройство на територията 
ЕР  - Експлоатационен ресурс 
ЗБР  - Закон за биологичното разнообразие 
ЗЗ  - Защитена зона 
ЗЗТ  - Закон за защитените територии 
ЗЗШОС - Закон за защита от шум в околната среда 
ЗМДТ  - Закон за местните данъци и такси 
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ЗМСМА - Закон за местното самоуправление и местната администрация 
ЗООС  - Закон за опазване на околната среда 
ЗПТ  - Защитени природни територии 
ЗСПЗЗ  - Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
ЗУТ  - Закон за устройство на територията 
ЗУО  - Закон за управление на отпадъците 
ИАОС  - Изпълнителна агенция по околната среда и водите 
ИЕО  - индивидуални емисионни ограничения 
ИСПА  - Инструмент за структурни политики за присъединяване 
ИУЕЕО  - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
ИУМПС - излезли от употреба моторни превозни средства 
КАВ  - качество на атмосферния въздух 
КАТИ  - Композитен административно-териториален индекс 
КБООН  - Конвенция на Обединените нации за борба с опустиняването 
КБР  - Конвенция за биологичното разнообразие 
кв.  - квартал 
кг/ч  - килограм за час 
КОПС  - комитет по опазване на природната среда 
КПКЗ  - комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията 
КПС  - канална помпена станция 
к-с  - комплекс 
л/с  - литър за секунда 
ЛОС - летливи органични съединения 
ЛПСОВ - локална пречиствателна станция за отпадъчни води 
м  - метър 
м/сек  - метър за секунда 
м2  - квадратен метър 
м3  - кубичен метър 
м3/год  - кубичен метър годишно 
м3/сек  - кубичен метър за секунда 
мг/м3  - милиграм на кубичен метър 
МЕК  - максимално еднократна концентрация 
МЗ  - министерство на здравеопазването 
мм  - милиметър 
МОСВ  - министерство на околната среда и водите 
МПС  - моторни превозни средства 
МРРБ  - министерство на регионалното развитие и благоустройството 
НАСЕМ - Националната автоматизирана система за екологичен мониториг 
НДЕ  - норми за допустими емисии 
НСМОС- Национална система за мониторинг на околната среда 



ООББЕЕККТТ::  ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ККААООЛЛИИННООВВОО  

  ФФААЗЗАА::  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННАА  ЧЧААССТТ 

 

   

7

НСИ  - Национален статистически институт 
НЕМ  - Национална екологична мрежа 
НПО  - Неправителствена организация 
НМ  - национален мониторинг 
ОА  - Общинска администрация 
ОВОС -  Оценка на въздействието върху околната среда 
ОПУО  - Общинска програма за управление на отпадъците 
ОО  - Организация по оползотворяване 
ОУП  - Общ устройствен план 
ПДК  - пределно допустима концентрация 
ПЗ  - промишлена зона 
ПС  - претоварна станция 
ПСОВ  - пречиствателна станция за отпадъчни води 
ПУДООС - предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда 
ПУП-ПРЗ - подробен устройствен план – план за застрояване и регулация 
РДВ  - Рамковата директива по водите 
РЗИ - Регионална здравна инспекция 
РИОСВ  - Регионална инспекция по околната среда и водите 
РКОНИК - Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата 
РОУКАВ - Райони за оценка и управление качеството на атмосферния въздух 
РПМ  - републиканска пътна мрежа 
см  -сантиметър 
СГ  - средногодишна /концентрация/ 
СГН  - средногодишна норма 
СД  - средноденонощна /концентрация/ 
СДН  - средноденонощна норма 
СДК  - средноденонощна концентрация 
СГК  - средногодишна концентрация 
т.  -точка 
ТБО  - твърди битови отпадъци 
ФПЧ  - фини прахови частици 
ФПЧ10- фини прахови частици с аеродинамичен диаметър под 10 микрона 
ха -  хектар 
ХЗЗ  - хигиенно защитна зона 
хил. м3  - хиляди кубични метра 
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Въведение  
 
Съгласно чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), проектът на 

общ устройствен план се изработва въз основа на задание, включващо при 
необходимост опорен план, както и на допълнителна информация, свързана с 
устройството на съответната територия (техническо, планово задание). 

На основание чл.125, ал.7 от ЗУТ, изготвеното задание за общ устройствен план 
на община Каолиново е представено пред компетентния орган по околна среда по чл.4 
от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми (Наредбата за ЕО). Техническото задание е одобрено от Общински съвет 
Каолиново. Компетентният орган е РИОСВ Шумен. 

На база внесената информация, с писмен отговор изх.№ 3092/31.05.2014 г. 
РИОСВ Шумен е определила необходимата процедура по реда на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): ОУП подлежи на 
процедура по задължителна екологична оценка, съвместена н оценка на 
съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони. 

 Възложител на общия устройствен план и на екологичната част към него е: 
Община Каолиново, област Шумен. 
Пълен пощенски адрес: 9960 гр. Каолиново, пл. „Украйна” № 4.  

Тел/факс/e-mail:. тел. 05361 2210; 2111; kaolin_zam@abv.bg 
Лице за връзка: Нида Ахмедов - кмет на общината. 
Съгласно чл.125, ал.7 от ЗУТ, екологичната оценка (ЕО) представлява част от 

устройственият план, поради което на основание чл.86, ал.4 от Закона за опазване на 
околната среда, ЕО не се възлага като самостоятелен доклад, а се изготвя като част от 
общия устройствен план (ОУП). 

Предмет на настоящата екологична оценка е предварителният проект за Общ 
устройствен план на Община Каолиново (ОУПО), който е изготвен в изпълнение на 
Договор сключен между Община Каолиново и „Инвестиционно проектиране“ ЕООД 
гр.Шумен. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба №8 за обема и съдържанието на 
устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за 
прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП 
на Община Каолиново, прогнозният период е до 2033 г. ОУП се разработва на две фази 
– предварителен и окончателен проект.  

В изпълнение на изискванията на чл. 106 от ЗУТ, с общия устройствен план на 
община или на част от нея се определят: 

1. общата структура на територията, предмет на плана, и преобладаващото 
предназначение на съставните и структурните части - местоположението и границите 
на териториите за населени места и селищни образувания; земеделските територии; 
горските територии; териториите за природозащита; териториите за културно-
историческа защита; нарушените територии за възстановяване и териториите със 
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специално, с друго или със смесено предназначение; 
2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните 

правила и нормативи; 
3. разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура 

на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с 
инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; 

4. териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и 
режимът на тяхното устройство; 

5. застрашените от бедствия територии, определени съобразно картите, изготвени 
по реда на наредбата по чл. 6, ал. 2 и общинските планове по чл. 9, ал. 1 от Закона за 
защита при бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на устройство 
и защита; 

6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и 
естетическо оформяне. 

Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, задачите на 
настоящата разработка са: 

 Да се опише и определи екологичното състояние на територията, предмет на 
ОУП; 

 Да формулира съществуващите екологични проблеми /ако има такива/, 
районите с особено екологично значение, рисковите зони, потенциалните 
въздействия в зоната на влияние; 

 Да определи бъдещото състояние на околната среда без прилагането на 
плана; 

 Да анализира и оцени предложените алтернативи за развитието на 
територията в перспектива; 

 Да анализира силните и слаби страни на определени функции и тенденции 
на развитие; 

 Да формулират и предложат мерки за предотвратяване, намаляване и 
възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от 
реализацията на плана. 

Обхватът и съдържанието на екологичната оценка за ОУП на община Каолиново е 
структуриран съобразно изискванията на чл. 86, ал. 3 от ЗООС и е утвърден с писмо 
изх. № 1767/07.04.2015 г. на РИОСВ Шумен. 

Екологичната оценка е разработена от колектив независими експерти, които 
отговарят на изискванията, поставени с чл.83 ал.1 и ал. 2 от ЗООС. Съгласно тези 
изисквания, в раздел XIII на доклада са приложени списък на авторския колектив, 
изработил екологичната оценка и писмени декларации на експертите по чл. 16 от 
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка. 

При разработването на Доклада за екологична оценка е използван подход, при 
който се изясняват екологичните дадености и проблеми на най-ранния етап на вземане 
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на решение, с изявен стремеж този процес да е напълно прозрачен, посредством 
консултации и участие на обществеността. 

При разработване на екологичната оценка са използвани методите, посочени в 
Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, София, 2002 
(аналитичен и диагностичен методи, матрица на въздействията, SWOT анализи, 
интервюта, обсъждания, консултации и др.). съблюдавани са указанията и методиките 
на Директива 2001/42/ЕС (известна като "стратегическа екологична оценка" - 
Директива SEA) за оценка на въздействието на държавни планове и програми върху 
околната среда. Принципът на директивата е да се гарантира, че плановете, програмите 
и проектите, които могат да имат значително въздействие върху околната среда, са 
предмет на екологична оценка, преди тяхното одобрение или разрешение. 
Консултациите с обществеността са ключов елемент от процедурите за оценка на 
околната среда. 

Източници на информация за разработване на ЕО са национални, регионални и 
местни стратегии, програми и планове, специализирани научни разработки, 
статистически данни, Общински план за развитие на община Каолиново, Общинска 
програма за опазване на околната среда и др. 

Резултатите получени при разработването на ЕО ще бъдат взети предвид при 
изготвянето на Окончателния проект на ОУП на Община Каолиново. 
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І. СЪДЪРЖАНИЕ, ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ОУП, ВРЪЗКА С ДРУГИ 
СЪОТНОСИМИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

 
1. Същност на ОУП  
Нормативното основание за изготвяне на ОУП се съдържа в чл.124, ал.1 и §123, 

ал.1 от ЗУТ. 
Схемите и плановете за устройство на територията са отражение на 

икономическата, социалната, културната и екологическата политика на обществото.  Те 
представляват  израз на целите и необходимите действия за изграждане на 
материалната жизнена среда. Обобщено казано, устройствените схеми и планове са 
съставна част на планирането на устойчиво развитие. 

Общият устройствен план на община Каолиново обхваща землищата на град 
Каолиново и на селата Браничево, Гусла, Дойранци, Долина, Загориче, Климент, Лиси 
връх, Ляно, Наум, Пристое, Сини вир, Средковец, Тодор Икономово, Тъкач и поставя 
рамката за бъдещо устройствено развитие на изброените населени места. 

С общия устройствен план на община Каолиново се определят: 
 Общата структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото 

предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и 
границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските 
територии, защитените територии, защитените зони, санитарно-охранителни 
зони на водоизточници, нарушените територии за възстановяване, водните 
течения и площи и териториите със специално, с друго или със смесено 
предназначение; 

 общият режим на устройство на всяка от териториите, който включва най-
общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане 
и развитие; 

 Извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична 
държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното 
устройство; 

 Разположението на мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и 
връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни 
мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; 

 Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия 
и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита; 

 Териториите за активно прилагане на ландшафтно устройствени 
мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна 
устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ; 
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 Територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на 
страната, и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони. 

Проектът за  Общ устройствен план е изработен на основата на утвърдено 
планово задание, което по същество е методическа и информационна основа, и с него 
са формулирани следните указания, препоръки и задачи: 

 конкретизиране потребностите от ОУП; 
 препоръчителен методически подход за разработване на ОУП; 
 формулиране цели, насоки и изисквания към ОУП;  
 осигуряване и определяне изходните данни, основна информация за 

състоянието и тенденциите в икономическото, социално-техническо, 
културно-историческо и пространствено развитие на основните системи на 
Общината (обитаване, отдих, култура, труд, образование, здравеопазване, 
промишленост, техническа инфраструктура и т.н.); 

 представяне на обща характеристика на общината – населените места в 
нейния състав и землищата им; 

 характеристика на екологическото и санитарно-хигиенно състояние на 
територията – очаквани негативни тенденции; 

 определяне на Прогнозен период и базисна година за ОУП. 
 определяне на фазите на обема и съдържанието на разработката на плана. 

На тази база са определени цели и задачи на общия устройствен план, които 
произтичат от предназначението на устройствените планове за формиране на 
хармонична жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на 
конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание.  

Те имат принципен характер и чрез тях може да се оценят резултатите и смисъла 
на проектното предложение, осигуряват комплексния характер на устройственото 
решение и са ключа за контрол в това направление. Функциите на Община Каолиново в 
регионален аспект (в сферата на икономиката, труда и социалната политика, 
образование, здравеопазване, и т.н.) са още една предпоставка за изработване на ОУП, 
а именно определяне на дългосрочното развитие на тези функции в условията и спрямо 
изискванията на устойчивото развитие. Устройствените измерения на тези функции са 
в обхвата на Общия устройствен план.  

За постигане на целите на екологичната оценка, ОУПО, на база методически подход 
представлява:  

По характер – проектен устройствен документ;  
По статус – документ, регламентиращ устройствените действия в административните 

граници на общината;  
По значение – програмен документ, определящ стратегиите за развитие на 

планираната територия в перспектива;  
По период на прилагане – далекоперспективен (до 20 години). 

Основната стратегически цел на Общия устройствен план на Община Каолиново е 
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да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична 
жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии. 

За изпълнението на тази цел е необходимо: 

 Развиване на съществуващите функции на общината, адаптирането им към 
бъдещата визия за устойчиво развитие и съответното установяване на нови 
такива; 

 Определяне на функционалното предназначение на терените с техните параметри; 

 Развитие  на елементите на техническата инфраструктура; 

 Създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на 
околната среда; 

 Опазване обектите на културното наследство; 

 Определяне на правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които да довеждат до 
изпълнение на целите и задачите на плана. 

За да бъдат изпълнени поставените в плановото задание общи изисквания, 
основните задачи на ОУП на Община Каолиново ще бъдат: 

 Определяне на общата структура на територията - предмет на плана, и 
преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, 
местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските 
територии; горските територии, защитените територии, защитените зони, 
санитарно-охранителни зони на водоизточници, нарушените територии за 
възстановяване, водните течения и площи и териториите със специално, с 
друго или със смесено предназначение; 

 Определяне на общият режим на устройство на всяка от горе упоменатите 
териториите, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното 
опазване, използване, изграждане и развитие; 

 Определяне на извън урбанизираните територии - изключителна държавна, 
публична държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното 
устройство; 

 Определяне разположението на мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и 
връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, 
съоръжения и обекти от национално значение; 

 Определяне на териториите с вероятно разпространение на предвидими 
природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на 
устройство и защита; 

 Определяне на  териториите за активно прилагане на ландшафтно 
устройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за 
превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ; 

 Определяне на територии за специални обекти, свързани с отбраната и 
сигурността на страната, и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони; 
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Освен гореспоменатите основни задачи на ОУП, регламентирани в нормативната 
уредба с изработването на ОУП на община Каолиново ще бъдат осъществени и някои 
специфични задачи, касаещи дългосрочното развитие на общината, спрямо 
изискванията на устойчивото развитие, а именно: 

 Да се осигури възможност за създаване на добри условия за обитаване и труд 
на населението; 

 Да се осигури оптимален баланс между частните и обществените интереси; 
 Да се равнопоставят различните видове собственост при определяне на 

функционалните зони и предвижданията за функционално използване на 
терените; 

 Да се определят точно функционалните зони и режими спрямо прилежащите 
строителни и регулационни граници на селищата и селищните образувания, 
както и спрямо други административни и териториални ограничители, респ. 
при съобразяване с плана за земеразделянето на територията; 

 Да се определят изискванията при използването, опазването и застрояването 
на терените в различните устройствени зони; 

 Да се определят насоките за териториалното развитие на урбанизираните 
територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и 
защитените територии, с оглед постигане на оптимална териториална 
структура; 

 Да се предвидят мерки и да се осигурят възможности за възстановяване на 
нарушените територии и да се определи последващото им предназначение; 

 Да се осигури възможност за подходящо развитие на комуникационно – 
транспортната инфраструктура и обвързването й с националната 
инфраструктура; 

 Да се отразят съществуващите и предвиди необходимите нови трасета и 
прилежащите им терени и да се осигури спазване на сервитутните зони за 
провеждане на съоръженията на техническата инфраструктура; 

 Да се определи начина на ползване и устройството на поземлените имоти, 
съобразно конкретното им предназначение; 

 Да се отразят всички защитени зони и защитени територии и да посочат 
всички наложени спрямо тях ограничителни условия за ползване, като 
същевременно се гарантира опазването на биологичното разнообразие; 

 Да се отразят всички съществуващи кариери, като за същите се укажат 
необходимите хигиенно-защитни зони и изисквания за начин на ползване и 
стопанисване, гарантиращ максимална защита и ползване на прилежащите им 
терени, съгласно предвижданията на ОУП; 

 Да се направят инфраструктурни проучвания за потенциала на територията и 
да се оценят възможностите за организиране на наличните обекти на 
културно - историческо наследство, като културни центрове за посещение; 
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 Да се представи цялостна стратегия за опазване на културното и историческо 
наследство, която да бъде неразделна част от политиката за развитие на 
селищните и извънселищните територии на общината; 

 Да се представи концепция за развитие на туризма, при балансирано и 
устойчиво използване на селищните и извънселищните територии, при умело 
използване на природните и антропогенни фактори, като за целта се предвиди 
създаване на зони за осъществяване на ежедневен, седмичен и годишен отдих 
и се осигури възможност за развитие на нови видове туризъм – екологичен, 
селски, религиозен, културен и др.; 

 Да се обвържат съществуващите и предвидени терени за озеленяване за 
широко обществено ползване в селищната среда с нови и съществуващи 
паркове и горски паркове в единен зелен организъм, като освен това се 
предвидят терени за спорт и развлечения и специфични терени за 
озеленяване, с цел осъществяване защита на зоните за обитаване от 
промишлени зони и други замърсители; 

 Да се прецизират границите на съществуващите зони за отдих; 
 Да се обследва съществуващото състояние на териториите с устройствен 

режим за обществено обслужване и да се преструктурират според създалите 
се необходимости; 

 Да се изготви комуникационно-транспортен план за елементите на 
транспортната инфраструктура, като неразделна част от ОУП; 

 Да се осигурят възможности за оперативно действие на Общинската 
администрация, за да управлява ефективно територията, като се прецизира 
плана  така, че да балансира между силно рестриктивни и фиксирани режими 
за някои от териториите, спрямо общо допустими режими, с възможност за 
бързата им конкретизация или промяна с ПУП;  

 Да се обвържат конкретните намерения и мероприятия на плана с 
международни програми за финансиране; 

 Да се изгради прогноза за урбанистично развитие, съответстваща на 
Националния, Регионалния, Областния и Общински планове и стратегии за 
развитие; 

 Да се даде възможност за интегриране на устройственото и пространствено 
развитие на територията в по – високи устройствени нива. 

 

2. Стратегия на ОУП  

  
Стратегическа цел на Общия устройствен план на Община Каолиново е да 

създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична 
жизнена среда в урбанизираните и извънурбанизираните територии. 

При осъществяване на тази цел, освен типично присъщите и традиционни задачи, 
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общият устройствен план следва да реши и някои нови. 
На първо място трябва да осигури възможно най-добър баланс между частните и 

обществените интереси. Това е най-трудният и най-конфликтният момент. Планът 
трябва да защитава и гарантира частната собственост, но в същото време следва да дава 
възможност за реализация на доказани обществени интереси. Важен елемент от тази 
задача е и балансът между отделните и различни частни интереси. 

В определяне на функционалните зони и предвижданията за функционално 
използване на терените, планът трябва да равнопостави всички видове собственост. 
Когато определени мероприятия от обществен интерес имат търговска 
привлекателност, то за реализацията на тези мероприятия следва да се дава възможност 
на всички собственици и инвеститори, включително и частни. 

Да определи точно режимите на прилежащите към регулационната граница на 
населените места, извън-селищни територии при съобразяване с плана за земеразделяне 
(картата на възстановената собственост). 

Да осигури възможности за по-оперативно действие на общинската 
администрация.  

Общият устройствен план трябва да бъде оперативен инструмент в ръцете на 
общинската администрация за ефективно управление на територията. За тази цел той 
следва да е едновременно достатъчно ясен и точен и да е с възможности за бързо 
привеждане в съответствие с новите условия и изискванията на конюнктурата. 

Пълнотата, актуалността и надеждността на информацията по различните 
функционални и интегриращи системи, е гаранция за обективен анализ и правилни  
решения на разкритите проблеми и потребности. 

 

3. Мерки за реализиране стратегията на ОУП 
 
За изпълнение на дефинираната стратегическа цел на ОУП е необходимо: 
 развиването на съществуващи функции на общината с населените места 

нейния състав и землищата им, адаптирането им към бъдещата визия за 
устойчиво развитие и съответно установяване на нови такива; 

 определяне на функционалното предназначение на терените с техните 
параметри; 

 развитие  на елементите на техническата инфраструктура; 
 създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и 

опазване на околната среда; 
 опазване обектите на културното наследство; 
 определяне на правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които да 

довеждат до изпълнение на гореописаните цели и задачи на плана. 
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4. Връзка на ОУП с други планове и програми 

Общият устройствен план на общината ще даде възможност за реализиране на 
основните приоритети залегнали в стратегическите документи за регионално развитие, 
в т.ч.: 

 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2012 – 2022 г. 
(НСРР)  

Основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната 
политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и 
за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства 
в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. 

НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално 
развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на 
секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. С 
реализирането на настоящия проект ще се допринесе за изпълнението на заложените в 
НСРР 2012 – 2022 г.: 

Стратегическа цел 3: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на 
мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството 
на средата в населените места: 

Свързана с концентриране на усилия и ресурси за устойчиво интегрирано градско 
развитие, за полицентрично развитие на йерархизирана система от градове-центрове, 
простиращи влиянието си върху периферни селски зони, и за осигуряване на 
транспортната и комуникационна свързаност на районите и градовете в национален и 
международен план. Тази стратегическа цел изразява стремежа към по – обширно 135 
териториално покритие на зоните с работни места, висок жизнен стандарт и висока 
конкурентоспособност. 

ПРИОРИТЕТ 4.3. Подобряване качеството на живот в селските райони:  
Интегрираният подход за балансирано и устойчиво регионално развитие изисква 

в обхвата на стратегията да бъдат включени мерки и дейности за подобряване на 
качеството на живот в селските райони и насърчаване на диверсификацията на тяхната 
икономика. Необходимо е да бъдат създадени условия за стимулиране на 
предприемачеството и подобряването на конкурентоспособността на местната 
икономика с цел преодоляване на нейната зависимост от аграрния сектор. 

В рамките на приоритета се предвижда подкрепата да бъде насочена към 
доизграждане и модернизиране на местната техническа инфраструктура, 
благоустрояване, предлагане на базови публични услуги, опазване на културното и 
природно наследство в населените места. Акцентира се и върху включването на по-
широк кръг от участници в процеса на регионално и местно развитие чрез по-
пълноценно използване на възможностите, които предлага публично-частното 



ООББЕЕККТТ::  ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ККААООЛЛИИННООВВОО  

  ФФААЗЗАА::  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННАА  ЧЧААССТТ 

 

   

18

партньорство при изпълнението на стратегиите за местно развитие. 

Специфична цел 1: Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, 
обновяването на селата, предлагането на местни основни услуги и опазване на 
културното и природно наследство:  

Тази цел е насочена към изграждане на местната инфраструктура за достъп и 
инженерните мрежи, предлагащи основни публични услуги, обновяването и 
благоустрояването на селата, както и опазването и валоризирането на културното и 
природното наследство и ландшафта в селските райони. Това са важни условия за 
тяхното устойчиво развитие. Чрез насърчаването на тези дейности ще се подпомогне 
социалното приобщаване и ще се противодейства на тенденциите за социален и 
икономически спад и обезлюдяване на тези райони, като същевременно ще се подобри 
качеството на живот в селските райони. 

Специфична цел 2: Насърчаване публично-частното партньорство за реализация 
на стратегии за местно развитие:  

Местните стратегии за развитие обединяват усилията на заинтересованите страни 
в селските райони за ефективно използване на местния потенциал за развитие. Те 
служат като 135 основа за идентифициране на проекти, които могат да се реализират по 
схемата на публично-частното партньорство. Приоритетните дейности са насочени към 
подпомагането и улесняването на изпълнението на интегрирани стратегии за местно 
развитие, подготвени от местни инициативни групи и ще бъдат финансирани от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Връзките  на ОУПО с НСРР са по линията на съдържащите се в нея визия, 
стратегия, цели и приоритети за регионално развитие. По-конкретно целеполагащо и 
инструментално  значение за ОУПО има 4-тата стратегическа цел, третираща 
балансирано териториално развитие и в частност специфичните цели, ориентирани 
към: 

- развитие на  връзките град - район и подобряване достъпа до културно-
исторически обекти, логистични центрове, местата за рекреация и туризъм, 
производствените и бизнес  зоните в района; 

- насърчаване  изграждането на местната инфраструктура, обновяване на селата, 
пред-лагането на местни основни услуги и опазването на културното и природно 
наследство като важен фактор за подобряване качеството на живот в селските  райони. 
 

 РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ЗА 
ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. РПР СИР 2014 – 2020 г. 

Регионалния план за развитие на Североизточен район от ниво 2 за периода 2014- 
2020 г. е документ за стратегическо планиране, който, като отчита специфичните 

характеристики и потенциала на района, определя средносрочни цели и приоритети за 
устойчиво и интегрирано регионално и местно развитие в съответствие с 
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предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие и другите 
структуроопределящи политики. Регионалният план за развитие определя 
необходимостта от реализация на дейности в различни сектори, създаване на по-добри 
условия за балансирано и устойчиво социално-икономическо и териториално развитие 
и преодоляване на съществуващите междурегионални и вътрешнорегионални 
диспропорции. Регионалният план за развитие е съобразен с Националната програма за 
развитие: „БЪЛГАРИЯ 2020” и Националната програма за реформи на Република 
България (2011-2015 г.), които определят националните ангажименти за изпълнение на 
целите на Стратегията на ЕС „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж”. 

С реализирането на настоящия проект ще се допринесе за изпълнението на 
заложените в РПР СИР 2014 – 2020 г.: 

Стратегическа цел 3: “Балансирано териториално развитие и сътрудничество 
чрез подобряване на свързаността и функционалната интегрираност на система от 
урбанизационни центрове”: 

Свързана е с териториалните измерения на общоевропейската политика за 
сближаване и нейната интерпретация в условията на страната и в частност – на 
Североизточния район. Тя се базира на анализа на териториалния модел, в който са 
изявени йерархично съподчинени урбанистични центрове, транспортната 
инфраструктура и осите на развитие, както и функционално обособените зони на 
централните и периферните територии и тяхното местоположение. Балансираното 
териториално развитие в рамките на района ще се постига чрез подобряване на 
транспортната и комуникационна свързаност, което ще улеснява достъпа до публични 
услуги от по-висока степен и чрез стимулиране развитието на градовете-центрове от 
различните йерархични равнища. Издигането на йерархичния ранг на градовете-
центрове и подкрепата за малките градове в селските периферни райони ще зависи от 
изпълнението на предходните стратегически цели, свързани с икономическото и 
социално-културното развитие в района. Сътрудничеството и партньорството на всички 
равнища в рамките на района и извън тях е гаранция за отваряне към положителните 
практики и за постигане на общ просперитет. 

ПРИОРИТЕТ 3.3.: Стимулиране на вътрешнорегионалното и 
междурегионалното и трансгранично сътрудничество и партньорство: 

Специфична цел 3.3.1. Засилване на сътрудничеството и партньорството 
между общините и областите на района за реализиране на съвместни инициативи и 
прилагане на стратегии за местно развитие на проблемни райони 

Организирането на проблемните ареали от периферни общини със затруднено 
социално-икономическо състояние за общи действия на основата на общи стратегии е 
реален път за откриване и събуждане на местните потенциали за реализиране на растеж 
и напредък. 

Целенасочваща роля за ОУПО има стратегическата част на РПР СИР 2014 – 2020 
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г - стратегическите цели, приоритетите, подпиоритетите и мерките, независимо, че в 
повечето случаи са формулирани твърде общо те касаят общите  цели на плана. 
 

 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ (ОСР) НА ОБЛАСТ ШУМЕН 2014 – 
2020 г. 

Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Шумен е средносрочен 
документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на областта, който се 
разработва в съответствие с регионалния план за развитие на Североизточния район от 
ниво 2. С областната стратегия за развитие се определят целите и приоритетите за 
устойчиво интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните 
характеристики и потенциала на областта. 

Основна функция на стратегията е да «преведе» целевата концепция на 
националните и европейски документи за развитие на страната през периода 2014 – 
2020 г., включително Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г., към 
специфичните условия и потенциали за развитие на област Шумен, в параметрите на 
стратегическата рамка на РПР на СИ район за същия планов период. 

Водещо начало в ОСР Шумен е подкрепата за реализация на целите и 
приоритетните области на Стратегия „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж”. Приоритетите са насочени към изграждане на по – интелигентна 
и конкурентоспособна икономика, на приобщаващо общество с висока степен на 
заетост, пречупени през призмата на спецификата на областта. 

С реализацията на настоящия проект ще се постигнат заложените в Областната 
стратегия за развитие на област Шумен 2014 – 2020 г.: 

Стратегическа цел 3: Балансирано и устойчиво териториално развитие: 
Насочена към концентриране на усилия и ресурси за постигане на балансирано 

териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове и засилване 
ролята им в организиране на пространството чрез по-добра свързаност. По-добрата 
инфраструктура и по-добра вътрешна свързаност и с по-слабо развитите територии ще 
разпростре влиянието на градовете върху периферните селски територии като подобри 
достъпа им до услуги и пазара на труда 

ПРИОРИТЕТ 3.2. Подобряване качеството на живот в селските райони: 
Специфична цел 2: Подобряване стандарта на обитаване в селата:  
Поради спецификата на природните дадености и демографската характеристика, 

много от селата в област Шумен отчаяно се нуждаят от подобряване стандарта на 
обитаване. Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяването на 
селата, предлагането на местни основни услуги и опазването на местното културно и 
природно наследство ще допринесат за това подобряване. Също създаване, 
подобряване и разширяване на дребна по мащаби инфраструктура, въвеждане и 
използване на възобновяеми енергийни източници; инфраструктура за отдих, 
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туристическа информация и обозначаване на туристически обекти; поддръжка, 
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата и 
селския ландшафт и др. 

Областната стратегия за развитие на област Шумен с гореописаните специфични 
цели  и приоритети поради  принципния си характер би следвало да повлие на 
решенията на ОУП на общината, респ. да получат с плана устройствени  условия за 
реализация. 

 ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 
2020 г.  

Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на община 
Каолиново през следващите седем години. Той следва да интерпретира и конкретизира 
общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и 
Европа, да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за 
социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските 
предизвикателства. С реализацията на настоящия проект ще се постигнат заложените в 
Общинския план за развитие на община Каолиново за 2014 – 2020 г. Приоритет 4, 
Специфична цел 1, Специфична цел 2, Специфична цел 3, Специфична цел, а именно: 

ПРИОРИТЕТ 4 Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за 
интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда: Развитието и 
модернизацията на инфраструктурата е от определящо значение за увеличаване 
инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност на общината. 
Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за създаване 
на нови работни места. Тя има и важно значение за подобряване на условията на живот 
в общината. Проектите за развитие и модернизация на инфраструктурата се оценяват за 
тяхното въздействие върху околната среда, което е от особена важност за прилагане 
принципите на устойчивото развитие.  

В този приоритет са очертани четири специфични цели: 
Специфична цел 1: Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура  
Специфична цел 2: Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура  
Специфична цел 3. Интегрирано пространствено развитие на територията  
Специфична цел 4: Опазване на околната среда, превенция на природни рискове и 

климатична сигурност 
Планът за устройство на територията е отражение на икономическата, социалната, 

културната и екологическата политика на обществото. Той представлява израз на 
целите и необходимите действия за изграждане на материалната жизнена среда. 

 

 НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА 
ВОДНИЯ СЕКТОР 
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Дългосрочната  стратегическа цел на документа е “Устойчиво ползване на 
водните ресурси,  осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещи нужди на 
населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми”. 

Цел 1:  Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията 
на промени  на климата, водещи до засушаване. 

1.1.  Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на 
съществуващите и изграждане на нови язовири и резервоари, рехабилитация на 
водопроводната мрежа и водоизточниците. 

1.2.  Намаляване на общите количества използвана  вода чрез инвестиции във 
водностопанската  инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при 
използването на водните ресурси. 

Цел 2:  Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и 
подземните води. 

2.1.  Премахване на заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и 
естествени водоприемници и в Черно море чрез изграждане, реконструкция и 
модернизация на системи за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. 
          2.2.  Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да 
гарантира  доброто състояние на повърхностните и подземните води. 

2.3. Превръщане на Плановете за управление на речните басейни в основен 
планов документ при интегрираното управление на водите.  

Цел 3:  Подобряване на ефективността при интегрираното  управление на водата 
като стопански ресурс. 
            3.1.  Създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на 
отговорността за вземането на решения във връзка с развитието на водния сектор на 
национално, регионално и местно  равнище от стопанските субекти към публичните 
власти – държава, общини.  
          3.2.  Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното 
национално съфинансиране да осигуряват самофинансиране на водния сектор, при 
спазване на принципа „замърсителят и  ползвателят плащат”. 
          3.3.  Повишаване на капацитета на всички участници в управлението на водния 
сектор.  
          Цел 4.  Намаляване на риска от щети при наводнения 
          4.1.  Идентифициране на рисковите зони. 

4.2.  Осъществяване на мерките от плановете за защита от наводнения. 
Дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на водния сектор е 

устойчиво ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и 
бъдещи нужди на населението и икономиката на страната, както и на водните 
екосистеми. ОУП  е в тясна връзка с Националната  стратегия плана и конкретно с 
основните цели заложени в нея и в частност в областта на опазване водните екосистеми. 
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 НАЦИОНАЛНАТА  СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
ИНФРАСТРУКТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОПЕРАТИВЕН 
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2006-2015 Г. 
 Стратегията: - в частта оперативен план на  приоритетните инфраструктури е 

залегнало: 

 2015 г. - приключване  на строителството и въвеждане в експлоатация на 12 
допълнителни клетки от изградени към момента регионални депа (Оряхово, 
Враца, Омуртаг,  Доспат, Шумен, Петрич, Пловдив-с. Шищманци – 3 клетки, 
Смолян, Ботевград,  Габрово) и завършване на рекултивацията на останалите 6 
клетки от регионално депо Пловдив – с. Цалапица поради изчерпване на 
капацитета им.  
 

 НАЦИОНАЛНИЯ  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ  
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ДО 2020 Г. 
Връзката  на ОУП с Националния план за действие за енергията от 

възобновяеми източници до 2020 г., наричан по-нататък за краткост НПДЕВИ, е по 
линията на ограниченията за използване на местните възобновяеми източници за 
производство на електроенергия. 

Тези  ограничения се съдържат в Становището № 1-2/2012 г. на МОСВ по 
Екологична оценка на НПДЕВИ, обхващат целия период на действието му и се отнасят 
до използването на по-тенциалите на слънчевата и вятърната енергии. Същността на 
ограниченията е следната: 

Специфични  мерки, произтичащи от Становището по Екологичната оценка на 
НПДЕВИ  

1. Смекчаващи  мерки за преодоляване, намаляване или възможно най-пълно 
отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването му върху 
защитените зони:  

1.1. За  водноелектрически централи (ВЕЦ) С цел недопускане на влошаване на 
благоприятното природозащитно състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове растения и животни, пряко зависими от водната среда, и 
ограничаване на установения и прогнозиран кумулативния  ефект върху местообитания 
и видовете – предмет  на опазване в зоните по чл. 6, ал. 1, т. т.1 и 2 от Закона за 
биологичното разнообразие - за периода на действие на настоящия НПДЕВИ се 
въвежда забрана за провеждане на нови (за които няма стартирала  процедура към 
датата на издаване на Становището по ЕО) съгласувателни процедури по реда на ЗООС 
и ЗБР за руслови и деривационни ВЕЦ и МВЕЦ в границите на защитени зони, 
опазващи водозависимите видове и местообитания: 3260, 6420, 6430, 91E0*, 91F0, 
92А0, 92C0, 92D0, видр а (Lutra lutra), распер (Aspius aspius), черна мряна (Barbus 
petenyi), маришка мряна (Barbus cyclolepis), белопера кротушка (Gobio albipinnatus), 
балканска кротушка (Gobio kessleri), балканска кротушка (Gobio uranoscopus), сабица 
(Pelecus cultratus), щипок  (Cobitis elongata, Cobitis elangatoides), виюн (Misgurnus 
fossilis), балкански щипок (Sabanejewia balcanica), високотел бибан (Gymnocephalus 
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baloni), ивичест бибан (G. Schraetser), малка вретенарка (Zingel streber), голяма 
вретенарка (Z. Zingel), главоч  (Cottus gobio), ручеен рак (Austropotamobius torrentium), 
бисерна мида (Unio crassus).  

1.2. За  фотоволтаици За предотвратяване на значителни отрицателни 
въздействия (смъртност, бариерен ефект, безпокойство, загуба на местообитания за 
хранене, прогонване)  върху видовете,  предмет на опазване в защитените зони от 
екологичната мрежа Натура 2000, подпомагане постигането на благоприятния им 
природозащитен статус, подпомагане постигането на целта за спиране загубата на 
биологично разнообразие, за периода  на действие на настоящия НПДЕВИ се въвежда 
забрана за провеждане на нови (за които няма стартирала процедура към датата на 
издаване на Становището по ЕО) съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за 
фотосоларни/фотоволтаични съоръжения/инсталации в  земеделския и горския фонд, в 
границите на всички защитени зони от мрежата Натура 2000, с изключение на такива за 
самостоятелно захранване на обекти или в нарушени терени;  

1.3. За вятърни  генератори За предотвратяване на значителни отрицателни 
въздействия (смъртност,  бариерен ефект, безпокойство, загуба на местообитания за 
хранене, прогонване) върху видовете, предмет на опазване в защитените зони от 
екологичната мрежа Натура 2000, подпомагане постигането на благоприятния им 
природозащитен статус,  подпомагане постигането на целта за спиране загубата на 
биологично разнообразие, осигуряване на безопасни миграционни коридори на 
мигриращи видове птици (пеликани, щъркели, жерави, грабливи птици и водолюбиви 
птици), за периода на действие на настоящия НПДЕВИ се въвежда  забрана за 
провеждане на нови (за  които няма стартирала процедура към датата на издаване на 
Становището по ЕО) съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за вятърни 
генератори на територията на:  

1.3.1. Земеделския и  горския фонд в границите на  всички защитени зони от 
мрежата Натура 2000, с изключение на такива за самостоятелно захранване на обекти 
или в нарушени терени;  

1.3.2. Земеделския и  горския фонд, извън границите на защитените зони от 

мрежата Натура 2000:  в географска  област „Добруджа” (включваща всички общини 

от област Добрич, общини Аксаково, Алфатар, Силистра и Кайнарджа);  в географска 
област „Източни  Родопи” (включваща общини Крумовград, Момчилград, 

Ивайловград, Маджарово, Любимец, Кърджали, Стамболово и Кирково);  в общини 

Бургас, Поморие,  Камено, Айтос, Руен, Созопол и Приморско;  на отстояние  по-
малко от 6 км от границите на защитените зони за опазване на дивите птици: 
BG0002017 „Комплекс Беленски острови”, BG0002091 „Остров Лакът”, BG0002007 
„Остов Ибиша”, BG0002010 „Язовир Пясъчник”, BG0002003 „Кресна”, BG0002078 
„Славянка”, BG0002020 „Радинчево”, BG0002070 „Рибарници Хаджи Димитрово”, 
BG0000332 „Карлуковски карст”, BG0002030 „Комплекс Калимок”, BG0002058 
„Сините  камъни– Гребенец”, BG0002062 „Лудогорие”, BG0000237 „Остров 
Пожарево”, BG0000270 „Атанасовско  езеро”, BG0002027 „Язовир Малко Шарково”, 



ООББЕЕККТТ::  ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ККААООЛЛИИННООВВОО  

  ФФААЗЗАА::  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННАА  ЧЧААССТТ 

 

   

25

BG0000152 „Поморийско езеро”, BG0002066 „Западна Странджа”, BG0002021 „Сакар”, 
BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, BG0002045 „Комплекс Камчия”, 
BG0002054 „Средна гора”, BG0002082 „Батова”, BG0002038 „Провадийско-Роякско 
плато”, BG0000271 „Мандра- Пода”, BG0002025 „Ломовете”, BG0000240 „Студенец” и 

BG0002108 „Скрино”;  на  отстояние по-малко от 2 км от границите на защитените 
зони за опазване на дивите птици: BG0002046 „Ятата”, BG0002015 „Язовир Конуш”, 
BG0002086 „Оризища  Цалапица”, BG0002067 „Остров Голя”, BG0000242 „Залив 
Ченгене скеле”, BG0002009 „Златията”, BG0002023 „Язовир Овчарица”, BG0002028 
„Комплекс Стралджа”, BG0002008 „Остров до Горни Цибър”, BG0002096 „Обнова”, 
BG0002094 „Адата –  Тунджа”, BG0002095 „Горни Дъбник – Телиш”, BG0002104 
„Цибърско блато”, BG0002018 „Остров Вардим”, BG0002024 „Рибарници Мечка”, 
BG0002110 „Априлци”, BG0002006 „Рибарници Орсоя”, BG0002064 „Гарванско 
блато”, BG0002065 „Блато Малък Преславец”, BG0002001 „ Раяновци”, BG0002088 
„Микре”, BG0002099 „Кочериново”, BG0002103 „Злато поле”, BG0002057 „Бесапарски 
ридове”, BG0002069 „Рибарници Звъничево”, BG0002022 „Язовир Розов кладенец” и 
BG0002081 „Марица Пловдив”.  

2. Въвеждане на  стимули за добиване на биогорива от второ и трето поколение.  
3. Като част от  оценката за наличния и прогнозен потенциал на видовете 

ресурси за производство на енергия от ВИ на територията на страната (по смисъла на 
чл. 19, ал.1 от ЗЕВИ), следва да се съдържат и данни за чуствителността на териториите 
по отношение на биоразнообразието (под „биоразнообразие” се има предвид освен 
защитените територии и зони, също така и известни територии от значение за 
биоразнообразието, извън мрежата Натура 2000 и мрежата на ЗТ (гнезда на световно 
застрашени видове птици, места с тесен фронт на миграция, места с консервационна 
значимост за прилепите и др.).  

4. Националната информационна система за потенциала, производството и 
потреблението на енергия от ВИ (съгласно чл. 52 от ЗЕВИ) да съдържа и поддържа и 

данни относно:  известни територии от значение за биоразнообразието, извън мрежата 
Натура 2000 и мрежата на ЗТ (гнезда на световно застрашени видове птици, места с 

тесен фронт на миграция, места с консервационна значимост за прилепите и др.);  
недвижими и движими културни ценности.  

5. Едновременно с популяризиране на мерките за насърчаване производството и 
потреблението на енергия от ВИ, да се обръща внимание и на рисковете за 
чуствителните по отношение на биоразнообразието райони.  

6. Общинските дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване 
използването на енергия от ВИ и биогорива да съдържат подробна информация за 
рисковете по отношение на околната среда в съответните чуствителни територии на 
съответната община.  

 7. Създаване на стимули за използване на биоразградими отпадъци вместо 
дървесина или енергийни култури. 8. Въвеждане на административни или други 
стимули за развитие на ВЕИ във вече антропогенизирани територии, вкл. върху 
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нарушени терени. При прилагането на НПДЕВИ да се изпълняват следните мерки и 
условия:  

1. При проектиране на елементи от енергийната система да бъдат предпочитани 
слаборискови зони, като терени в близост до индустриални зони, в близост до 
магистрали и други техногенни ландшафти.  

2. Подобряване на координацията и постигане на по-голяма яснота относно 
инвестициите между електроразпределителните и електропреносните дружества при 
разширяване и обновяване на електрическата мрежа с цел осигуряване възможността за 
включване на новоизградените ВЕИ проекти. 

 
 

 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г. 
Връзките на ОУП Каолиново с Програмата за развитие на селските райони, 

наричана по-нататък за краткост ПРСР се обуславят от обстоятелството, че община 
Каолиново е един от 231-те селски райони в страната. Тези връзки се отнасят основно 
до целите и приоритетните области залегнали в Програмата. 
             Приоритет 2: Увеличаване конкурентоспособността на всички типове земеделие 
и нарастване жизнеспособността на стопанствата 
 Разработването на Тематична подпрограма за малки стопанства към Програмата 
за развитие на селските райони 2014-2020 г., която да включва набор от мерки се прави 
с цел по-ефективното подпомагане на тези стопанства, както и значително да се 
намалят административните пречки пред тях за да имат лесен и бърз достъп до 
средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Наличието 
в ПРСР 2014-2020г. на специална подпрограма за малките стопанства също така би 
дало възможност да се програмират и приложат по-целенасочени дейности и мерки за 
подкрепа на малките стопанства от определени сектори в т.ч. животновъдни 
стопанства, тютюнопроизводители и производители на плодове и зеленчуци, които в 
най-голяма степен са засегнати от икономическа криза. По същия начин може да се 
програмират и приложат специални дейности за подпомагане на малки стопанства от 
планинските региони.  
 Фокусирането в отделна тематична подпрограма на помощта за подобряване на 
човешкия капитал и на материално-техническата база (включително достъпа до 
поливна вода) в семейните дребни и полупазарни стопанства, улесняването на достъпа 
им до пазари, предлагащи справедлива цена за тяхната продукция, и намаляването на 
риска за постигане на определена финансова устойчивост, са предпоставки не само за 
бърз растеж на икономиката на селските райони, но и за създаването и поддържането 
на работни места в свързаните преработващи индустрии и предприятията 
предоставящи услуги за бизнеса и домакинствата.  С Тематичната подпрогама за малки 
стопанства, в която да бъде предвидена и мярка „Инвестиции във физически активи“, 
би дало възможност да бъдат повишени с 10% ставките на помощта за малките стопани 
по тази мярка. Това съчетано с по-целенасочена помощ би им дала много по-голяма 
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възможност да модернизират своите стопанства и да се повиши тяхната 
конкурентоспособност и устойчивост.  

Приоритет 3: Насърчаване организацията на хранителната верига и управление 
на риска в земеделието 

Приоритетна област 3А: По-добра интеграция на първичните производители в 
хранителната верига чрез схеми за качество, насърчаване достъпа до местни пазари и 
къси продоволствени вериги, групи на производителите и междубраншови организации 
  Приоритет 4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани 
със селското и горското стопанство 

Приоритетна област 4A: Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното 
разнообразие, включително в зони по Натура 2000, зони с природни или други 
специфични ограничения, както и на земеделие с висока природна стойност и на 
състоянието на европейските ландшафти 

Приоритетна област 4Б: Подобряване управлението на водите, включително 
управлението на торовете и пестицидите    

Приоритетна област 4В: Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване 
на управлението им   
 
 ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА  „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”  2014-2020 

Общата цел на Оперативната програма за региони в растеж (ОПРР) е 
„Подобряване на качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до 
основните услуги и нови възможности за повишена регионална 
конкурентноспособност и устойчиво развитие. 

Към малките общини извън агломерационните ареали, респ. към ОУП 
отношение има само една малка част от тях. Като правило това са операции, чрез които 
биха могли да се осигурят ресурси за реализиране на някои от предвижданията на 
плана. 

Като интегрирана програма за регионално развитие ОПРР 2014-2020 ще 
спомогне за постигането на следните тематични цели, чрез реализиране на съответните 
инвестиционни приоритети, съгласно чл. 5 от Регламент за ЕФРР, както следва: 

Тематична цел 4. Подкрепа за преминаване към нисковъглеродна икономика във 
всички сектори, със следните инвестиционни приоритети: 

c) Подкрепа за енергийната ефективност, интелигентно енергийно управление и 
използването на енергия от възобновяеми източници в публични инфраструктури, 
включително в публични сгради и в жилищния сектор; 

e) Насърчаване на нисковъглеродни стратегии за всички типове територии, и 
особено градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална 
градска мобилност и смекчаване на съответните адаптационни мерки;. 

Тематична цел 5: Насърчаване на адаптацията към климатичните промени, 
превенция и управление на риска, със следния инвестиционен приоритет: 

b) Насърчаване инвестициите за справяне със специфични рискове, осигуряване 
на устойчивост при бедствия и развитие на системи за управления на бедствия; 
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Тематична цел 6. Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната 
ефективност, със следните инвестиционни приоритети: 

c) консервация, опазване, популяризиране и развитие на природното и 
културното наследство; 

e) действия за подобряване на градската околна среда, обновяване на градовете, 
възстановяване и почистване на терените за вторично застрояване (включително зони 
за конверсия), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за 
намаляване на шума; 
          Тематична цел 7. Насърчаване на устойчиво развития транспорт и премахване на 
участъците с недостатъчен капацитет в ключови инфрсаструктурни мрежи, със следния 
инвестиционен приоритет: 
         b) подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързването 
на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на транс- европейската 
транспортна мрежа, включително мултимодални възли; 
         Тематична цел 9. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността, 
със следния инвестиционен приоритет: 
        a) инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за 
националното, регионалното и местното развитие понижаване на неравнопоставеността 
по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване, чрез 
подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от 
институционални услуги към услуги в общността; 

Тематична цел 10. Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия 
живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на 
инфраструктура за обучение със следния инвестиционен приоритет:  

инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством 
изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение. 

 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА" 2014-2020 
Доколкото развитието на транспортната система на територията на община 

Каолиново е една от задачите на ОУП, нейното решаване следва да бъде съобразено 
(обвързано) с Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-
2020 /ОПТТИ/  Целите и приоритетите на ОПТТИ, обаче визират основно 
националното ниво на транспортната система и връзките й с трансевропейските 
транспортни оси, докато регионалното и местното ниво са обхванати съответно от 
Оперативна програма „Регионално развитие” /ОПРР/ и Програмата за развитие на 
селските райони /ПРСР/. 

Стратегията на Оперативна програма "Транспорт и транспортна 
инфраструктура" 2014-2020 е разработена и се основава на поредица от релевантни 
документи в унисон с приложимите Общностни и национални стратегии и политики. 
Тя е изготвена на базата на нуждите, дефинирани в анализа на текущото състояние на 
транспортния сектор, изработен за целите на програмата. Стратегията на ОПТТИ 2014-



ООББЕЕККТТ::  ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ККААООЛЛИИННООВВОО  

  ФФААЗЗАА::  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННАА  ЧЧААССТТ 

 

   

29

2020 предвижда завършване на основни национални и Общоевропейски транспортни 
направления на територията на страната. Основните инвестиции се насочват по 
направления с напреднала степен на изпълнение, в основни линии финансирани по 
ОПТ 2007-2013, целящо в максимална степен приключване на модернизацията им или 
тяхното доизграждане. 

 
 НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ 2012-2020 Г. 

В Националната програма за реформи като национален ангажимент по 
Стратегия „Европа 2020 са заложени следните цели: 

Национална цел 1: „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 
г. до 2020 г. 

Национална цел 2: „Инвестиции в НИРД в размер на 1,5% от БВП 
Национална цел 3: по Пакет „Климат-енергетика – „Достигане на 16% дял на 

възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и 
повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г. 

Национална цел 4: „Дял на преждевременно напусналите образователната 
система от 11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование 
- 36% до 2020г. 

Национална цел 5: „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. 
души. 

 
 НАЦИОНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 2013-

2025 Г. 
Връзките  на ОУПО с Националната  концепция за пространствено развитие 

(НКПР) са основно по линията на заложените в нея стратегии за развитие на 
националното  пространство, а именно: 

■ от  стратегията за пространствените измерения на икономическото 
развитие съществени за ОУПО са насоките за: 

подпомагане на развитието на селското стопанство чрез 
изграждане/възстановяване  на хидромелиорациите и на инфраструктурата за 
предпазване на  земеделските земи от вредното въздействие на водите; 

създаване  на условия за реализиране на потенциала на минерални води. 
■ от  стратегията по  отношение  на природните и  културни  ценности  най-

важни  са насоките за: 
опазване на  идентичността на природното наследство и изключителното 

биологично разнообразие; 
ефективна  защита и използване на икономическия потенциал на природните и 

защитени територии. 
Важен момент е ОПР да отразява пространствените перспективи на територията 

на общината на основата на икономическите и социалните фактори на развитието, като 
се отчитат възможностите за преодоляване на различията между градските и селските 
територии и се създадат предпоставки и условия за оптимизиране на функциите на 
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общинския център, който играе все по-важна роля за повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката и устойчивото развитие на общината. В 
същото време трябва да се постигне балансираност в развитието, чрез инвестици в 
определените селища – опорни центрове на административния център – град 
Каолиново. 

В НКПР са заложени следните стратегически цели за развитие: 
Стратегическа Цел 1 ―Интегриране в европейското пространство: 
Развитие на национални и трансгранични транспортни, енергийни, 

урбанистични, културни и екологични коридори с оглед постигане на териториална 
свързаност, сътрудничество и интегриране в региона и в европейското пространство. 

Стратегическа Цел 2 ―Полицентрично териториално развитие: 
Укрепване на умерено полицентрична мрежа от градове-центрове с подобрено 

качество на градската среда, способстващо за постигане на балансирано териториално 
развитие и намаляване на неравенствата между централните градски и периферните 
селски райони. 

Стратегическа Цел 3 ―Пространствена свързаност и достъп до услуги: 
Развитие на националната техническа и социална инфраструктура за 

подобряване на пространствената свързаност на районите и урбанистичните центрове и 
достъпа до образователни, здравни, социални и културни услуги. 

Стратегическа Цел 4 ―Съхранено природно и културно наследство: 
Съхраняване и  развитие на националната система от защитени природни и 

културни ценности за поддържане на биологичното равновесие, пространствената 
природна и културна идентичност и за интегриране на техните стойности в 
съвременния  живот. 

Стратегическа  Цел 5 ―Стимулирано развитие на специфични територии: 
Интегрирано  планиране и стимулирано развитие на територии със специфични 

характеристики (крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински гранични 
и периферни) с оглед  съхраняване и ефективно използване на техния природен, 
икономически, социален  и културен потенциал за развитие. 

Стратегическа  Цел 6 ―Конкурентоспобност чрез зони за растеж и иновации: 
Повишаване на  конкурентоспособността на българската територия чрез 

държавно подкрепени зони за растеж и иновации в урбанистичните центрове от 
високите нива на полицентричния модел. 

 
 ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН, 2010-2015 

Г. 
Целите на Плана на управление в Черноморски район за басейново управление 

допринасят за постигане на националните стратегически цели по околна среда, 
дефинирани в Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г.  

България като страна-членка на Европейския съюз трябва да достигне целта за 
добро състояние на водите до 2015 г., посредством определяне и прилагане на 
необходимите мерки в интегрирани програми от мерки, като се вземат предвид 
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съществуващите изисквания в Европейската Общност. Там където състоянието на 
водите е добро, следва то да бъде поддържано. Необходимо е целта за добро състояние 
да се преследва за всеки един речен басейн и то по такъв начин, че да се координират 
мерките, касаещи повърхностни и подземни водни обекти, принадлежащи към една и 
съща екологична, хидроложка или хидрогеоложка система. Целта за постигане на 
добро състояние е пряко обвързана с параметрите за качество и количество на 
разглежданите води. По отношение на подземните води изискванията и целите за добро 
състояние са насочени към отстраняването на възходящи тенденции и нарастване 
концентрациите на замърсители в тях, както и обръщане на посоката на такива 
тенденции .  

Съгласно чл. 4 от Рамковата директива за водите 2000/60 на ЕС екологични цели 
за водите са:  

• Постигане на добро екологично състояние и добро химично състояние на 
повърхностните води; 

 • Постигане на добър екологичен потенциал и добър добро химично състояние 
на повърхностните изкуствени водни тела;  

• Постигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние на 
повърхностните силно модифицирани водни тела (СМВТ).  

• Достигане на добро състояние на подземните води (т.е. добро химично и добро 
количествено състояние на подземните водни тела);  

• Предотвратяване влошаването състоянието на повърхностните и подземните 
води; • Постигане на целите и стандартите за защитените територии;  

• Намаляване концентрацията на замърсители в подземните води;  
• Прекратяване на заустванията на приоритетни и опасни вещества в 

повърхностните води. За осигуряване доброто състояние на подземните води се 
изискват възможно най- ранни действия и дългосрочно планиране на предпазващи 
мерки, които ще допринесат за избягване процеса на естественото закъснение при 
тяхното формиране и възстановяване.  

Цели за повърхностните водни тела:  
            



ООББЕЕККТТ::  ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ККААООЛЛИИННООВВОО  

  ФФААЗЗАА::  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННАА  ЧЧААССТТ 

 

   

32

ТТааббллииццаа  II..44..11..ЕЕккооллооггииччннии  ццееллии  ззаа  ппооввъъррххннооссттннииттее  ввооддии  

 
Източник : ПУРБ в Черноморски район за басейново управление 
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Цели за подземните водни тела:  
ТТааббллииццаа  II..44..22..ЕЕккооллооггииччннии  ццееллии  ззаа  ппооддззееммннииттее  ввооддннии  ттееллаа  

 
       

 
   Източник : ПУРБ в Черноморски район за басейново управление 

 
 
 ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ДУНАВСКИ  РАЙОН, 2010-2015 Г. 

 Главна стратегическа цел за опазване на околната среда е подобряване, 
запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната 
инфраструктура. Постигането на тази цел се осъществява посредством реализирането 
на специфичните стратегически цели, насочени към: опазване и подобряване на 
състоянието на водите; подобряване на управлението на отпадъците; защитата на 
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почвите и въздуха; опазване на биоразнообразието и на природата. Генералната 
стратегическа цел в дългосрочен план за развитието и управлението на водния сектор 
е: устойчиво ползване на водните ресурси за осигуряване на водоснабдяването за 
питейни нужди на населението и за икономиката в условията на басейново управление 
на вътрешните и трансграничните води и на глобалното изменение на климата, при 
гарантиране екологичната устойчивост на засегнатите водни системи и националните 
интереси, свързани с осигуряването на необходимата по количество и качество вода за 
нуждите на сегашните и бъдещите поколения. 
 Целите са определени в зависимост от конкрентното състояние на водното тяло, 
което включва екологично и химично състояние: 

 1. За естествените водни тела – запазване и подобряване на доброто екологично 
и доброто химично състояние до 2015г.  
2. За естествените водни тела – предотвратяване влошаването на екологичното 
състояние и постигане на добро, запазване и подобряване на доброто химично 
състояние до 2015г.  
3. За естествените водни тела – предотвратяване влошаването на екологичното и 
химичното състояние и постигане на добро до 2015г. 
 4. За изкуствени и силно модофицирани водни тела – запазване и подобряване 
на добрия екологичен потенциал и доброто химично състояние до 2015г.  
5. За изкуствени и силно модофицирани водни тела – предотвратяване 
влошаването на екологичния потенциал и постигане на добър, запазване и 
подобряване на доброто химично състояние до 2015г.  
6. За изкуствени и силно модофицирани водни тела – предотвратяване 
влошаването на екологичния потенциал и химичното състояни, и постигане на 
добро до 2015г.  

 За постигане на добър количествен статус (добро количествено състояние) на 
всяко подземно водно тяло се поставят следните екологични цели :  

1. Нивото на подземните води в подземното водно тяло трябва да е такова, че 
естествените ресурси на подземните води да не са превишени от общото черпене 
от водното тяло. 
 2. Нивото на водите в подземните водни тела не е подложено на изменение в 
резултат от водовземането или от друга човешка дейност, което би довело до:  

 непостигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1 
от Закона за водите за свързаните с подземното водно тяло повърхностни 
води;  

 настъпване на всякакво  съществено влошаване на състоянието на тези 

повърхностни води;  настъпване на  всякакво съществено 
нарушаване/увреждане на  зависимите от подземните води сухоземни 
екосистеми;  

 понижаване на нивата на  подземните води в части от подземното водно 
тяло, от които се подхранват  водите на влажните зони, зоните за 
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опазване на значими водни организми, защитени  територии и защитени 
зони по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите. 
 

 СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020“  
  Тази стратегия се основава на три тясно свързани и взаимно подсилващи 
приоритетни области:            
 1.интелигентен растеж, развитие на икономика, основана на познания и иновации;   
 2. устойчив  растеж,  като  се  поощрява  нисковъглеродна,  ефикасна  по  
отношение  на  енергийните източници и конкурентна икономика;  
 3. приобщаващ  растеж,  като  се  насърчава  икономика  на  висока  трудова  
заетост  и  социално и териториално сближаване. 
   Напредъкът  за  постигането  на  тези  цели  ще  бъде  оценяван  спрямо  пет  
представителни главни постижения на равнище на ЕС, които държавитечленки ще бъда
т  приканени да превърнат в национални цели, отразяващи следните начални точки:  

 75% от населението на възраст между 20 и 64 години следва да работи. 

 3% от БВП на ЕС следва да бъде инвестиран в научноизследователска и развойн
дейност. 

  Целите  „20/20/20”  по  отношение  на  климата  и  на  енергетиката  следва  да  
бъдат  постигнати. 

 Делът на преждевременно напускащите училище следва да бъде под 10% и поне
  40% от младежите следва да притежават училищно свидетелство или диплома. 

 Намаляване с 20 милиона на броя на хората, застрашени от бедност. 
         Формулирани са три, наречи взаимно подсилаващи се приоритета:  

 Интелигентен растеж, който се разшифрова като изграждане и развитие  на 
икономика, основана на знания и иновации;  

 Устойчив  растеж, който се разшифрова като насърчаване на развитие на по-
екологична и по-конкурентноспособна икономика с по- ефективно използване 
на ресурсите.  

 Призив за интензивно икономическо развитие. Приобщаващ растеж, който се 
разшифрова като развитие на европейска икономика с високо равнище на 
заетост, стимулиращо социалното и териториално сближаване. 

 

 СТРАТЕГИЯТА НА ЕС ЗА  БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ ДО 2020 Г.; 
Настоящата  стратегия има за цел да обърне процеса на загуба на  биологично 

разнообразие и рушенето на екосистеми в Европейския съюз (ЕС) до 2020 г., като 
определя шест приоритетни цели.  

 Цел 1: Опазване и възстановяване на природата 
       ЕС трябва да осигурява пълно прилагане на директивите 
за птиците и местообитанията. Тези две директиви са гръбнакът на политиката на ЕС в 
сферата на биологичното разнообразие. Досега благодарение на тях са налице добри 
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постижения, например изграждането на Натура 2000, най-голямата мрежа от защитени 
зони, покриваща повече от 750 000 km2. Този напредък обаче не е достатъчен за 
достигане на благоприятен природозащитен статус на местообитанията и видовете с 
европейско значение. За да се реализира първата цел на настоящата стратегия, 
държавите членки трябва да прилагат по-добре съществуващото законодателство. По-
специално те трябва да гарантират управлението и възстановяването на обектите 
на Натура 2000, като инвестират необходимите ресурси. Тези дейности ще допринесат 
за спирането на процеса на загуба на биологично разнообразие и ще позволят неговото 
възстановяване до 2020 г. 
         Цел 2: Поддържане и подобряване на екосистемите и техните услуги 
         Много от екосистемите и техните услуги в ЕС са влошени, като цяло в резултат на 
разпокъсването на земята. Цел 2 се концентрира върху поддържането и подобряването 
на услугите от екосистемите и възстановяването на нарушени екосистеми (поне 15 % 
до 2020 г.) чрез включването на екологосъобразна (зелена) инфраструктура в 
пространственото планиране. 

На 6 май 2013 г. Европейската комисия издаде комюнике относно зелената 
инфраструктура, което по-специално описва ключовите елементи на бъдещата 
стратегия на ЕС в тази област и включва следните акценти: 

 насърчаване на зелена инфраструктура в основните области на политиките 
(кохезионна политика, изменение на климата и околна среда, здравеопазване и 
потребителски въпроси, обща селскостопанска политика (ОСП и пр.); 

 подобряване на информираността, увеличаване на базата от знания и 
иновациите с цел насърчаване на използването на зелена инфраструктура; 

 подобряване на достъпа до финансиране за зелени инфраструктурни проекти; 
 проучване възможностите за разгръщане на мрежа от зелени инфраструктурни 

проекти в целия ЕС. 
Комисията също така ще предложи инициатива, гарантираща нулева нетна 

загуба на екосистеми и техните услуги до 2015 г. 
Цел 3: Гарантиране на устойчивото развитие в селското и горското стопанство 
До 2020 г. предвидените инструменти в рамките на ОСП трябва да допринесат 

за увеличаването на земеделските райони, както пасища, така и обработваеми земи и 
трайни насаждения, които са обхванати от мерки, свързани с биологичното 
разнообразие. 

До 2020 г. трябва да се въведат планове за управление на горите или 
равностойни инструменти за всички гори, които са публична собственост или за горски 
стопанства над определен размер. Те трябва да осигурят устойчиво управление на 
горите, за да получат финансиране в рамките на политиката за развитие на селските 
райони на ЕС. 

Приетите мерки за осигуряване на устойчиво управление в тези два сектора 
трябва да способстват за реализирането на цели 1 и 2 от стратегията. 

Цел 4: Гарантиране на устойчивото използване на рибните ресурси 
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Приетите мерки в рамките на реформата на Общата политика в областта на 
рибарството трябва да позволят да се постигне максимален устойчив улов (MSY) до 
2015 г. За целта от съществено значение е да се достигне разпределение по възраст и 
размер на популацията, което е показателно за здрави популации. Благодарение на 
управление на рибарството без значително неблагоприятно въздействие върху други 
популации, видове и екосистеми, ще е възможно да се постигне добро състояние на 
околната среда до 2020 г. съгласно Рамковата директива за морска стратегия. 

Цел 5: Борба с инвазивните чужди видове 
Като се изключи законодателството относно използването в аквакултурите на 

чуждоземни и неприсъстващи в района видове, понастоящем няма всеобхватна и 
конкретна политика на ЕС за борба с инвазивните чужди видове. При все това тези 
видове представляват реална заплаха за европейското биологично разнообразие. 
Следователно се налага да се опишат, изолират или да се премахнат, и да се контролира 
въвеждането им, за да се избегне появата на нови видове. За целта Комисията ще 
отстрани празнотите в политиките за борба с инвазивните чужди видове, като 
разработи специален законодателен инструмент. 

Цел 6: Мерки срещу глобалната криза по отношение на биологичното 
разнообразие 

ЕС трябва да засили приноса си в борбата срещу загубата на биологично 
разнообразие в световен мащаб, като изпълни ангажиментите си, поети по време на 10-
тата конференция на страните (КС10) по Конвенцията за биологичното разнообразие на 
Обединените нации, проведена в Нагоя през 2010 г. В рамките на тази конференция ЕС 
се ангажира: 

 да постигне целите, поставени от глобалния стратегически план за биологичното 
разнообразие за периода 2011-2020 г; 

 да въведе в действие протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и за 
честното и справедливо споделяне на ползите, произтичащи от употребата им 
(Протокол за достъпа и споделянето на ползите); както и 

 да мобилизира ресурси за допълнително финансиране на предизвикателството 
на глобалното биологично разнообразие. 

Предвижданията на ОУП на община Каолиново има връзка с Стратегията на ЕС за 
Биологично разнообразие във връзка с опазване на защитени зони от Натура 2000  с цел 
минималното им натоварване с бъдещи нови инвестиционни намерения. 

 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020 Г. 
Националната  програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият 

стратегически и програмен  документ, който конкретизира целите на политиките за 
развитие на страната до 2020 г. Визията, целите и приоритетите на НПР БГ 2020 са 
дефинирани на базата на изготвен за целта социално-икономически анализ, както и на 
получените становища в рамките на публичните  дискусии на всеки един етап от 
изработването на  документа. Формулираните цели на правителствените политики ще 
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осигурят постигането на ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения 
стандарт на българските граждани в средносрочен и дългосрочен  план. НПР БГ2020 е 
документ за националните решения за растеж. Той е в съответствие с ангажиментите на 
България на европейско и международно ниво, но въплащава стремежа на държавата за 
избор на национален път за напредък 

Основните приоритета в НПР БГ2020 са:   
1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и 

обучението и качествените характеристики на работната сила; 
2.  Намаляване на бедността и  насърчаване на социалното включване; 
3. Постигане на  устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на 

местния потенциал; 
4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на 
природните ресурси; 

5. Подкрепа на  иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката; 

6. Укрепване на  институционалната среда за по-висока ефективност на 
публичните  услуги за гражданите и бизнеса; 

7. Енергийна  сигурност и повишаване на  ресурсната ефективност; 
         8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари; 
         С общо целенасочващо значение за ОУПО са визията и целите на Националната 
програма, респ. свързаните с тях приоритети.      
           Основните цели в НПР БГ2020 са:   
  1. Повишаване на жизнения  стандарт чрез конкурентоспособно образование и 
обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и 
гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване.  

2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за 
развитие на икономиката и  качествена и здравословна околна среда за населението.  

  3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на 
благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни 
решения и повишаване на ресурсната ефективност. 

 

 НАЦИОНАЛНА ПРИОРИТЕТНА РАМКА ЗА ДЕЙСТВИЕ (НПРД) ЗА 
НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 
Целта на НПРД е да се определят по-добре нуждите от финансиране и 

приоритетите за защитените зони от НАТУРА 2000 на национално и регионално ниво и 
с това да се улесни интеграцията им в бъдещите програми за финансиране от 
различните европейските финансови инструменти. Заложеното в програмите 
финансиране за зоните по НАТУРА 2000 трябва да бъде в съответствие с мерките от 
НПРД и източниците на финансиране за тези мерки, посочени в Рамката. 

Приоритет 1: Управленско планиране на защитените зони от мрежата Натура 2000; 
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Приоритет 2: Устойчиво управление на защитените зони от мрежата Натура 2000; 
Приоритет 4: Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за 

екологичната мрежа Натура 2000 в България; 
Мониторингът на НПРД цели да гарантира текущото управление на изпълнението 

на рамката с оглед на постигането на заложените в нея стратегически приоритети, и от 
друга страна, да осигури надеждното отчитане (междинно и окончателно) на 
постигнатите въздействия и резултати в следствие на реализацията на заложените в 
НПРД мерки. Това предполага изработването на система от индикатори, които да бъдат 
периодично проследявани и докладвани в процеса на прилагане на НПРД като 
хоризонтален програмен инструмент, както и осигуряването на мониторингови 
механизми и процедури, консолидирани в обща система, които да позволяват 
междинното и окончателно отчитане на постигнатите ефекти. 

ОУП Каолиново определя териториалния обхват на районите от екологичната 
мрежа Натура 2000 в общината за целенасочена подкрепа и свързаните приоритети  
регламентирани НПРД. 

 

 НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА 
СТРАТЕГИЯ ЗА МРЕЖАТА „НАТУРА 2000”, 2014 - 2023 Г. /НИКС/ 
Настоящата стратегия реализира комбинация от подходи за стратегическо 

планиране, взаимствани от различни професионални сфери. Това са подходи, присъщи 
на връзките с обществеността и мениждмънта на проекти и тяхното съчетаване 
илюстрира необходимостта от интегриран мултидисциплинарен гъвкав модел на 
реализация на НИКС с оглед на постигане на поставените цели. 

Тази визия е обвързана и въплътена в структурата на общата и специфичните 
цели на НИКС, които са дефинирани както следва: 

• Обща цел: Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за 
екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България. 
• Специфична цел №1: Повишаване на информираността, разбирането и 
обществената подкрепа за мрежата НАТУРА 2000 като водещ фактор за 
социално-икономическо развитие; 
• Специфична цел №2: Формиране на осъзнато комуникационно поведение за 
участие в процесите по опазване на биологичното разнообразие в мрежата 
НАТУРА 2000; 
• Специфична цел №3: Мотивиране на активно обществено участие в 
постигането на целите на НАТУРА 2000 за 2020 г. 
Специфичните цели НИКС са комбинация от подходи за стратегическо 

планиране, които са залегнали при проектираето на ОУП Каолиново. 
 

 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 2011-2020 Г. 
Целта на Стратегическия план за биологичното разнообразие 2011—2020, е да 

подпомогне ефективното прилагане на Конвенцията чрез стратегически подход, 
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съдържащ комбинация от мисия и стратегически цели и резултати („Целите от Аичи за 
биоразнообразието“), които да предизвикат широкомащабни действия във всички 
Страни и заинтересовани лица. 

Стратегическа цел А – Справяне с основните причини за намаляване на 
биоразнообразието, чрез интегриране на биоразнообразието в работата на 
правителството и обществото. 

Стратегическа цел В – Да се намали прекият натиск върху биоразнообразието и да 
се насърчава устойчивото ползване. 

Стратегическа цел С – Да се подобри състоянието на биоразнообразието, чрез 
опазване  на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие. 

Стратегическа цел D – Да се увеличат ползите от биоразнообразието и 
екосистемните услуги за всички. 

Стратегическа цел Е – Подобряване на прилагането чрез обществено планиране, 
управление на знанията и укрепване на капацитета. 

Стратегичски цели В и Е са в тясна връзка с ОУП Каолиново и планирането в ЗЗ с 
цел  опазване на биологично разнообразие  и балансираното предвиждане с цел 
постигане на устойчиво развитие. 

 

 ГЛОБАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА 2020 Г. 
Стратегията има за цел да допринесе за спиране на продължаващата загуба на 

растително  разнообразие.  
Нашата  визия е за едно позитивно, устойчиво  бъдеще, в което човешката 

дейност поддържа  растителния свят (включително устойчивостта на растителното 
генетично разнообразие,  оцеляването на растителните видове и съобщества и 
свързаните с тях  местообитания и екологични асоциации), а разнообразието от 
растения от своя  страна поддържа и подобрява поминъка и  благосъстоянието ни.  

Стратегията се състои от следните пет стратегически цели:  
 I: Познаване , документиране  и оценка на растителното разнообразие;  
 II: Спешно и ефективно  опазване на растителното разнообразие; 
 III: Устойчиво и справедливо  ползване на растителното разнообразие; 
 IV: Образоване и осведоменост относно растителното разнообразие, 

популяризиране на неговата  роля за осигуряване на устойчив поминък и на значението 
му за целия живот  на Земята; 

 V: Създаване на капацитет и обществена ангажираност, необходими за 
изпълнението на Стратегията.  

Необходимо е да се въведат мерки на международно, регионално, национално и 
поднационално ниво  за изпълнението на Стратегията. Това включва разработването на 
национални цели и тяхното интегриране в съответните планове, програми и 
инициативи, включително  национални стратегии и планове за действие във връзка с 
биологичното разнообразие.  Националните цели могат да варират в зависимост от 
различията в растително  разнообразие и националните приоритети. Многостранните и 
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двустранни финансиращи  агенции трябва да обсъдят въвеждането на политики и 
процедури, които гарантират, че  техните финансиращи дейности подкрепят и не 
противоречат на Стратегията и нейните цели.  

 Заложените в Стратегията цели са в тясна взаимовръзка с заложените 
мероприятия и забрани наложени с устройственото планиране на ОУП за опазвне на 
растителното разнообразие. 

  

 НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2014-2020 Г. 
/НПУО/ 
Генералната стратегическа цел на страната в сферата на управление на 

отпадъците е:  Общество и бизнес, които не депонират отпадъци  
Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа 

цел са:  
Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване;  
 Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 

отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за 
третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за 
населението и околната среда; 

Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна 
среда;  

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 
йерархията на управление на отпадъците;  

В рамките на НПУО 2014-2020 г. са разработени девет програми, които чрез 
своите дейности водят до постигане на изпълнението както на конкретните програмни 
цели (стратегически/оперативни цели), така и на четирите стратегически цели на 
националния план.  

Изборът на конкретни мерки и тяхната комбинация във времето представляват 
различни алтернативи за достигане на набелязаните цели. Основните принципи, на 
които се основава Националната програма за управление на дейностите по отпадъците: 

 Устойчиво развитие;  

 Предотвратяване и йерархия на управлението на отпадъците; 

 Превантивност - предимство на предотвратяването на замърсяване преди 
последващо отстраняване на вредите, причинени от него;  

 Достатъчност и самостоятелност при управление на отпадъците;  

 Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи; 

 ”Замърсителят плаща” и в частност “отговорност на производителя”; 

 Интегрирано управление на отпадъците;  

 Участие на обществеността. 
Целите и приоритетите на НПУО 2014-2020 г дават рамката на местните власти 

респективно на община Каолиново при разработването на политика за управление на 
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дейностите по отпадъците, включително въвеждане и насърчаване на предотвратяване на 
отпадъци, разделното събиране на битови отпадъци и отпадъци от дейността на 
публични и търговски обекти, управление на специфичните отпадъчни потоци. 

 В ОУПО  е направен анализ на съществуващото състояние по управление на 
отпадъците и идентифициране на проблемите в тази област.  

 

 ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА 
КАОЛИНОВО 2011 – 2016 Г. 

 
Основната цел на общинската програма за опазване на околната среда е да се 

постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в Община Каолиново и 
пододбряване на състоянието на околната среда. 

Като подцели са изведени: 

 Обединяване усилията на държавните институции, общинските органи, 
населението, НПО и предприятията на територията на Общината в 
опазването на околната среда; 

 Открояване приоритетите в областта на околната среда и стиковане на 
общинските мерки с националните програми и стратегии; 

 Идентифициране и анализиране проблемите в областта на околната среда, 
установяване на причините; предлагане на решения и действия за тяхното 
преодоляване. 

 Оптимално използване на ограничените финансови и човешки ресурси, 
съсредоточаването им за решаване на най-приоритетните проблеми. 

 Умело използване на пазарните условия и насочване на частните интереси 
към отстраняване на негативните последици и преди всичко към създаване 
на интерес за превантивни мерки; 

 Формулиране основните мерки, чрез които Общината следва да изпълнява 
задълженията си и да реализира правомощията си, делегирани от 
нормативните актове в областта на околната среда; 

 Аргументиране проектите на Общината, предложени за финансиране от 
общински, национални и международни източници на финансиране; 

 Чрез разработената програма се цели постигане на съгласуваност между целите 
на политиката за устойчива околна среда и тази за регионалното развитие като 
задължително условие за динамично, устойчиво и балансирано развитие на територията 
на община Каолиново.  
 

 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА 
ОБЩИНА КАОЛИНОВО 2010 – 2015 Г. 
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 Програмата  обхваща всички дейности по управление на отпадъците, които 
произтичат като задължение на община Каолиново, съгласно разпоредбите на Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО) и неговите подзаконови нормативни актове. 

 Основните цели на Програмата са определени въз основа на анализа на 
съществуващата практика по управление на твърдите битови отпадъци (ТБО) и 
идентифицираните   проблеми   и   несъответствия,   както   и   при   отчитане   на 
изискванията  на националното законодателство и политика и на конкретните условия 
и нужди на Общината. Както и предоставяне на устойчиви, икономически достъпни и 
законосъобразни услуги по управление на отпадъците на цялата територия на 
Общината в съответствие с новото законодателство и стратегията за развитие на 
Общината и да обедини усилията на държавните структури, Общинска 
администрация, кметствата, общинските и частни фирми и обществеността за 
ефективни действия по третиране на отпадъците по цялата верига, събиране, 
извозване, оползотворяване, депониране. 

Основните задачи на програмата, за ограничаване на вредното въздействие на 
отпадъците върху околната среда и човешкото здраве, са групирани в следните 
направления: 

 Намаляване на количеството на образуваните отпадъци. Един от начините 
е да се насочи вниманието на потребителите към стоки за многократна 
употреба, както и да се търсят възможности за преработка и 
оползотворяване. Вторият начин е обвързване на такса смет с количеството 
на образуваните битови отпадъци и разходите за тяхното събиране, 
депониране и обезвреждане. 

 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците - верният подход за 
разрешаване на този основен проблем е вече избран - високоефективно 
съоръжение за обезвреждане на отпадъците, позволяващо осъществяването 
на ефективен мониторинг и контрол. Обединяването на усилията на 
Общините Шумен, Каолиново, Каспичан, Нови Пазар, Смядово, Хитрино и 
Венец за експлоатацията на Регионално депо в гр. Шумен ще доведе до 
разрешаване на проблемите свързани с битовите отпадъци. 

 Повторно използване и рециклиране; 

 Усилване на контрола над старите замърсявания; 

 Закриване на неконтролираните депа и сметища, които не могат да бъдат 
приспособени към съвременните изисквания за опазване на околната 
среда; 

 Нормативно регламентиране на управлението на отпадъците на общинско 
ниво; 

 Работа с обществеността - привличане на обществеността при вземането на 
решения, свързани с основния проблем “отпадъци”; провеждане на 
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кампании по прилагането на програмата; участие в моделни проекти за 
управление на отпадъците; прилагане на принципите на "споделена 
отговорност" и "замърсителят плаща"; 

 Проучване и въвеждане на алтернативни методи за обезвреждане на 
твърдите битови отпадъци и използване на полезните им компоненти. 

 Повишаване привлекателността на града и околностите му; 

 Подобряване условията за развитие на селското стопанство и икономиката 
в региона. 

Общинската програма поставя следните 7 стратегически цели за управлението на 
отпадъците в периода 2010-2015 г.: 

1. Разработване и прилагане на модерна, многофункционална система за 
събиране и транспортиране на битови отпадъци 

2. Разработване и прилагане на системи за събиране на опасни отпадъци 
3. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с 

отпадъци 
4. Правно регулиране на управлението на отпадъците на местно ниво 
5. Укрепване на административния капацитет по управление на отпадъците 
6. Управление на специфични потоци отпадъци, в съответствие с изискванията на 

националното законодателство 
7. Участие на обществеността 
Програмата подлежи на актуализация във връзка с новия Националната програма 

по управление на дейностите по отпадъците 2014-2020 г.  

  С приемането и прилагането на плана и ОУП се цели да бъде постигнат 
оптимален баланс между различните законодателни, институционални, икономически и 
технически мерки и прилагане на интегриран подход за управление на отпадъците. 
Планът определя и отговорностите на различните институции и организации в областта 
на управление на отпадъците, свързани с реализацията на предвидените мерки и 
дейности и вероятните източници за тяхното финансиране. 
  Реализирането на Програмата за управление на отпадъците в община 
Каолиново налага по-голямо осъзнаване и опазване на природата. Природата не 
генерира отпадъци, човекът е този, който ги създава. Нашата цел - на общностите и 
индустрията - е да запазим тези материали за бъдещите поколения. За да направим 
това, повече от всичко друго се нуждаем от силно ръководство на общинско, 
индустриално и политическо ниво. 
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ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
И ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 

 
1. Текущо състояние на околната среда 
 
1.1. Климатични фактори и атмосферен въздух 
Общината попада в Европейско-континенталната климатична област, която 

обхваща Северна и Средна България (без Черноморието) заедно с прилежащите им 
планини. Тя е в най-тясна връзка с Източноевропейските райони и същевременно е 
отдалечена от Средиземно море и не се чувства осезателно смекчаващото климатично 
влияние на последното. Поради това климатът в тази област носи типичните белези на 
източноевропейския: сравнително студена за съответната географска ширина зима и 
относително горещо лято. Максимумът на валежите е през лятото, а минимумът през 
зимата, като амплитудата в годишния ход на валежите (разликата между лятната и 
зимната им сума) достига до 15-25% от годишната им сума. 

Главно по направление север - юг в европейско континенталната област се 
забелязват редица изменения в климатичните условия. Това обуславя разделянето и на 
две подобласти: умерено континентална и преходно континентална. 

В тази климатична подобласт континенталният характер на климата е най-добре 
изразен. Зимата тук е най-студена в сравнение с всички останали низини в страната, а 
лятото е горещо, поради преобладаването на субтропични въздушни маси от по-
южните географски ширини или формирани на място под въздействие на силното 
лятно слънце. 

В климатично отношение района на Общината попада в умерено-континенталната 
климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област и се 
характеризира със силно изразена континенталност на климата - горещо лято и студена 
зима, голяма годишна амплитуда на температурите, подчертан летен максимум на 
валежите и др. 

Температура на въздуха 
Температурният режим на въздуха се формира под влияние на основните 

климатообразуващи фактори - слънчева радиация, атмосферна циркулация и постилаща 
повърхност-форма, изложение на терена ,надморска височина - с увеличение на 
височината, температурата бързо намалява. Вертикалният температурен градиент е 
май- голям през летните месеци, когато температурния контраст между низините и 
върховете е най-силно изразен и расте с височината. 

Денонощния ход на температурата на въздуха представлява приблизително 
синусоида с минимум в часовете преди изгрев слънце 7-8часа или 4-5 часа и максимум 
след обяд.  

 Средната годишна температура за Шумен през 2010 година е с 12.1 градуса.  
 Средната зимна температура за 2010 год е 1,7 градуса. 
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 Средната лятна температури за 2010 год е 21.6 градуса. 
 Минимална температура минус 22.0 гр на 26.01.2010 год. 
 Максимална температура 36.0 градуса на 28.08.2010 год 

Абсолютните максимални температури са свързани обикновено с аномалии на 
времето обхващащи значителни територии. 

Абсолютната максимална температура в Шумен е измерена през юли 2007 год 
41.7 гр, беше коригиран абсолютния максимум от 100 год/1906-2006 год/. 

Максималната температура се влияе по-малко от формата на релефа, отколкото 
средно денонощна,  тъй като тя се случва след обяд/13-15 часа/, когато турболентния 
въздухообмен е най- голям. Абсолютните минимални температури се получават 
обикновено след нахлуване на студен арктичен въздух, които в условията на 
антициклон силно изстива в приземните части. Абсолютната минимална температура в 
Шумен е измерена през януари 1942 год минус 27.4 градуса и за 100 годишен период не 
е коригирана. 

През зимата тук се наблюдават много ниски температури – минус 22,6 градуса, 
през лятото – високи, с максимална температура +38,8 градуса. Пролетните мразове тук 
не са прецедент. Прекратяват се едва към 20 април и нанасят значителни повреди на 
културите. Първите есенни мразове започват от 15 октомври. Относителната влажност 
на въздуха е 55-77%. 

 
В а л е ж и  

Освен по-територия валежните количества са неравномерно разпределени и през 
годината, като най- валежен е месец ЮНИ с месечна норма 80 л кв.м., най- малко 
валежен е СЕПТЕМВРИ - 32 л кв.м. 

Годишната сума на валежите за с. Тодор Икономово, обл. Шумен през 2010 
година е 774 л кв.м , през май са измерени 117 л кв.метър - най- валежния месец за 
2010год.  

През 2010 година най-интензивен валеж е регистриран на 23.05.2010 - 48.0 л 
кв.метър. Максималният интензитет на валежа през юли 2010 в Ст Шумен е на 29 юли - 
53 литра/ секунда на хектар. 

Валежите през есента, зимата и началото на пролетта имат обложен характер и са 
все по-продължителни, докато тези през лятото – от м. май до м. септември са 
краткотрайни и често имат проливен характер. Първите снеговалежи започват 
обикновено към 1 декември, а последните са през март. Средната продължителност на 
снежната покривка е средно 90 дни. Средната височина на снежната покривка през 
месец януари, когато е най-дебела е 29,3 см. 

Вятър 
Преобладаващи ветрове за община Каолиново са западните, северните и 

североизточните, а с най-малка повторяемост са южните, източните и югозападните. 
Случаите на тихо време са около 56% от общия брой на наблюдаваните дни. Средната 
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скорост на вятъра е 2,2 м/сек. Бурните ветрове със скорост 30-40 м/сек. са рядкост. Те 
се явяват при преминаването на циклон през страната.  

  

ТТааббллииццаа  IIII..11..11..11..ММеессееччннаа  ии  ггооддиишшннаа  ссккоорроосстт    ннaa  ввяяттъърраа  вв  мм//сс    

СТ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД
Шумен 3.0 3.3 3.1 2.6  2.3 2.0 2.0 2.0  1.9 2.2 2.4 2.4 2.4 
Ц брод 3.0 2.9 2.6 2.5  2.2 1.6 1.7 1.6 1.3 1.5 2.2 2.4 2.1 

Шумен е разположен в умерените ширини, ветровия режим се формира под 
влияние на особеностите на атмосферната циркулация над тях. Посоката и скоростта на 
вятъра се определя от постоянния характер на действие на баричните центрове, които 
стационират в северните части на Атлантическия океан, и сезонния характер на тези 
над Средиземно море.  

Почти през цялата година преобладава западно- източния пренос на въздушни 
маси. Под силен вятър се приема вятър със скорост над 14 м/с.  

  

ТТааббллииццаа  IIII..11..11..22..ССррееддннаа  ссккоорроосстт  ннаа  ввяяттъърраа  ппоо  ппооссооккии  мм//сс  
Посоки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
N 4.5 4.6 4.9 4.2 4.0 3.9 3.6 3.4 3.9 3.8 4.3 4.4 
NЕ 3.7 3.8 4.4 3.7 3.5 3.3 3.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Е 2.5 3.0 3.4 3.3 3.4 2.6 2.4 2.6 2.6 2.9 3.1 2.4
SE 2.6 3.2 3.4 3.5 3.7 2.6 2.4 2.5 2.6 3.0 3.0 2.9
S 3.2 4.1 3.8 3.7 3.1 2.5 2.7 2.6 2.5 3.2 3.2 4.0
SW 4.1 4.7 4.7 4.4 4.0 3.8 3.9 4.2 3.5 4.0 4.1 4.0
W 6.3 7.4 6.4 6.2 5.6 5.6 5.9 5.4 5.4 5.3 6.0 5.7
NW 4.7 5.9 4.9 4.9 4.2 5.0 4.4 4.2 4.7 4.2 4.6 4.2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФФиигг..IIII..11..11..11  РРооззаа  ннаа  ввееттррооввееттее  
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ТТааббллииццаа  IIII..11..11..33ЧЧеессттооттаа  ннаа  ввяяттъърраа  ппоо  ппооссооккии  %%  ии  ттииххоо  %%  

Посоки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год  
N 18.7 16.9 16.6 12.8 13.8 14.7 16.6 12.7 16.8 15.3 15.3 18.7 15.7 
NЕ 10.3 11.5 12.9 11.1 11.1 9.9 10.3 12.1 13.3 15.3 12.9 10.4 11.8
Е 6.0 6.4 9.7 10.0 9.6 9.2 8.1 11.0 9.8 8.6 8.5 5.9 8.6
SE 7.7 8.5 12.3 17.5 18.0 15.1 12.2 14.7 13.0 10.0 12.7 8.8 12.5
S 8.7 9.0 8.9 12.9 13.0 12.0 9.4 9.9 11.8 11.2 12.8 9.5 10.8
SW 7.9 8.4 7.5 8.0 7.7 9.4 9.0 7.3 8.0 9.8 7.7 8.4 8.3
W 23.5 23.8 18.7 15.8 14.8 18.8 19.7 18.8 14.3 16.7 16.9 21.3 18.6
NW 17.3 15.6 13.4 11.7 11.9 10.7 14.8 13.5 13.1 13.2 13.4 17.0 13.8
TIHO 27.4 25.5 24.7 29.1 29.0 32.8 32.5 34.0 36.2 37.6 30.5 32.8 31.0

 
Мъглите тук са значително по-малко. Средногодишния брой на дните с мъгла е 

около 25, от които най-много са през м. декември и януари. През летните месеци мъгли 
не падат, защото не става интензивно охлаждане на въздушните маси. 

Като цяло данните за основните климатични показатели на района определят 
климата като умерено континентален, но в същото време се чувства известно влияние 
на Черно море.   
 

  Качество на Атмосферния Въздух (КАВ) на територията на 
общината 

Управлението на КАВ в райони, в които въз основа на предварителна оценка се 
очакват превишения на нормите, има за цел да гарантира, че концентрациите на 
замърсителите ще намалеят до нива под нормите до предварително зададена дата и 
след това ще се поддържат под тези норми. Тъй като концентрациите на замърсителите 
не са статични, а варират според фактори като местоположение, интензивност, честота, 
продължителност и височина на емисиите в атмосферния въздух, както и според 
условията на дисперсия, които силно зависят от метеорологични фактори като посока 
на вятъра, скорост на вятъра, валежи, условия за температурни инверсии и т.н., то целта 
ще се постигне само, ако се поддържа известна разлика между реалните концентрации, 
които ще бъдат постигнати, и нормите, т.е. реалните концентрации като правило трябва 
да са значително по-ниски от нормите. 

Процесът на управление на КАВ на местно може да бъде представен опростено 
като състоящ се от следните основни стъпки: 

Измерване на концентрациите на замърсителите на подходящи места чрез 
подходящи методи с необходимата продължителност; осигуряване на достатъчно 
качество на данните чрез прилагане на типичните методи за качествено осигуряване. 

Въз основа на наличните данни от измерванията и евентуално с помощта на 
допълнителни измервания, определяне дали концентрациите на замърсителите в района 
превишават нормите. В случай на превишения – определяне на честотата/размера на 
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превишението. 
Анализ на причините за превишението (причина за замърсяването / емисионен 

източник, условия за дисперсия, особености в метеорологичната обстановка и т.н.). 
Моделирането на КАВ е важен инструмент за анализ на причините за превишението.  

За замърсителите, за които има превишение – търсене на подходящи мерки за 
подобрение на локалното качество на атмосферния въздух, които да доведата до 
достигане на нормите (най-вече мерки с голям потенциал за намаляване на 
концентрациите). Анализ на възможностите за провеждане на тези мерки и на разумен 
план-график, както и на въпросите по финансирането. Определяне на най-подходящите 
мерки след обсъждане с всички заинтересовани страни, и след информиране /участие 
на местната общественост. 

Осигуряване на навременното прилагане на мерките и контрол върху влиянието 
им върху КАВ. Ако се наложи, мерките ще трябва да се коригират при недостатъчен 
ефект на подобрение. 

Оценката на качеството на атмосферния въздух и нивата на фини прахови 
частици (ФПЧ10) се извършва въз основа на анализ на факторите, които могат да имат 
принос към наднормените нива на замърсяване по отношение на: 

 наличие на неблагоприятни климатични условия, в т.ч. ниски средноденонощни 
и средногодишни скорости на вятъра (под 2 m/s) или тихо време; образуване на мъгли; 
влияние на топографските условия (особености) на терена (напр. при котловинни и 
низинни форми на релефа); вертикално смесване на въздушни маси; противостоене на 
въздушни маси с океански произход с такива от континентален произход; 

 наличие на специфични за дадено място други дисперсионни характеристики 
(т.е. характеристики на разпространение на замърсителите); 

 наличие на други природни източници (силни ветрове, пренос на природни 
частици от сухи райони и др.). 

 наличие на големи промишлени източници на замърсяване; 
 наличие на други фактори, които оказват влияние върху замърсяването на 

въздуха (транспорт, бит, селско стопанство). 

На територията на община Каолиново, няма изградена и/или функционираща 
Автоматична измервателна станция, като част от НСМОС. Не са извършвани 
замервания и с МАС за определяне качеството на атмосферния въздух. В докладите за 
състоянието и опазването на околната среда на РИОСВ гр. Шумен няма данни за 
завърсяване на въздуха на територията на общината.  

От националната мрежа за мониторинг има само една станция за община Шумен в 
самия град, която не е представителна за областта. За периода 2011 – 2014 г. са 
регистрирани следните превишения на нормите: 

Таблица II.1.1.4 Регистрирани превишения на нормите за фини прахови частици, 
серен диокси и азотен диоксид 
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Основни замърсители Специфични замърсители

ФПЧ10 SO2 NO2 
2011 
Брой превишения  109 Не са регистрирани 

превишения на нормите 
Не са регистрирани 
превишения на нормите 

максимално превишение 4.20 -  
2012 
Брой превишения 76 Не са регистрирани Не са регистрирани 

превишения на нормите максимално превишение 6.56 превишения на нормите 
2013 
Брой превишения 59 Не са регистрирани Не са регистрирани 

превишения на нормите максимално превишение 5.60 превишения на нормите 
2014 
Брой превишения 33 Не са регистрирани 

превишения на нормите 
Не са регистрирани 
превишения на нормите максимално превишение 3.90 

 
През 2014 г. (както и през предходните години) АИС Шумен не е регистрирала 

превишения на ПДК на SO2 и  NO2. Същото се дължи на липсата на промишлени 
източници с технологични процеси формиращи замърсителите в по-високи 
концентрации. Както и през предходните години превишенията на СДН по показател 
фини прахови частици (ФПЧ10), са регистрирани основно през зимния сезон. 
Причината са използваните през отоплителния сезон горива и горивни съоръжения в 
битовия сектор съчетано с определени метеорологични условия (атмосферно налягане, 
безветрие, инверсии). Високото пепелно съдържание във формираните отпадъчни 
газове при изгарянето на твърди горива (дърва и въглища) оказва основно влияние 
върху замърсяването на атмосферния въздух с прахови частици. 

През 2014 г. АИС е регистрирала 33 превишения на средноденонощната норма 

(СДН - 50 g/m3) по показател ФПЧ10. Всички са отчетени през последните четири 

месеца на годината. От 13.12.2013 г. до 12.08.2014 г. поради повреда на анализатора за 
ПМ10, няма валидни средно-денонощни стойности за измерена концентрация на ФПЧ10 
за същият период.  

Община Каолиново няма разработена „Програма за управление качеството на 
атмосферния въздух“. Предвид разпоредбата на чл. 27, ал.1 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, която гласи, че „В случаите, когато в даден район общата маса на 
емисиите довежда до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в 
атмосферния въздух и на нормите за отлагания, кметовете на общините разработват и 
общинските съвети приемат програми за намаляване нивата на замърсителите и за 
достигане на утвърдените норми по чл. 6 в установените за целта срокове, които са 
задължителни за изпълнение.“, ръководството на общината счита, че на територията на 
общината няма превишаване на нормите и съответно не е необходимо да се разработва 
програма.  

Районите със замърсен въздух се характеризират с развитието и концентрацията 
на промишлеността и транспорта в тях. 
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Най-сериозен проблем се явява същественото замърсяване на атмосферата с 
несвойствени за нея химични вещества. Аерозолите (течни или твърди частици)  се 
появяват под формата на дим, облак или мъгла. Производствената дейност на хората 
също е свързана с генерирането на прахови частици: изгаряне на каменни въглища, 
стапяне на мед, олово, цинк и други метали, производство на чугун, производство на 
цимент. Аерозолните частици на тези производства се отличават с изключително 
разнообразен химичен състав. Най-често в тях се откриват съединения на силиция, 
мангана, цинка, никела, хрома, кобалта, а също така и азбест. Още по-разнообразно е 
съдържанието на органичния прах, включващ алифатни и ароматни въглеводороди, 
соли на различни киселини. Този прах се получава при изгарянето на нефтопродукти в 
процеса на нефтопреработвателните, нефтохимическите и други подобни предприятия. 

Един от замърсителите, оказващ влияние на качеството на атмосферния въздух 
през зимата е битовия сектор. Отоплението на територията на общината е с 
индивидуални отоплителни уреди, в повечето случаи, на твърди горива. Това  
увеличава източниците на вредни емисии в приземния атмосферен слой и влошава 
качеството на атмосферния въздух. На отделянето на вредни емисии от горивните 
процеси в битовия сектор най-съществено влияние оказва качеството на горивата и 
климатичните условия. Горивните процеси за отопление са предимно в сезона на 
облачни дни с висока въздушна влажност, ниски температури и в дните за 
температурни инверсии. Като гориво за битови нужди се използва сравнително евтини 
горива – дърва и брикети.  
 

1.2. Води 
Районът е със слабо развита хидрографска мрежа. Водният баланс се подхранва и 

поддържа от валежните води. Същите захранват и най-мощният водообилен хоризонт в 
Североизточна България – малм-валанжинския, в предвид близостта му до 
съвременната повърхност в теменната част на Северобългарския свод.  

С най-голямо стопанско значение за района са пукнатинно карстовите до карстови 
по тип и напорни по характер подземни води, формирани в малм -валанжинските 
карбонатни седименти /варовици, доломити/ от Каспичанската свита. Те имат 
повсеместно разпространение в Североизточна България, като образуват общ 
водоносен хоризонт със значителни експлоатационни ресурси. По данни от 
проучвателни сондажи и изградени тръбни кладенци в района - с.Браничево, с.Тодор 
Икономово, гр.Каолиново, с. Сини вир могат да се черпят от 8  до 20 л/с от един 
сондаж.  

Хидрогеоложките особености са обусловени от умерено континенталния климат, 
равнинно-хълмистия характер на релефа, широко разпространение на варовикови скали 
и льосовата покривка. Формират се дълбоко разположени артезиански и карстови 
водни басейни. Относителните дебити варират от 0.100л/с .м до 1.3л/с.м, а 
проводимостта 11 до 12 м2/ден в зависимост от дълбочината на залягане на водоносния 
хоризонт. Дълбочината на водните нива от повърхността зависи от хипосометрията на 
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релефа и то възможностите за „изливане” на води то апт-барема във валанжина, поради 
което се характеризират със значителна динамика. 

 Облика на релефа се определя от Лудогорското плато, частично разсечено от 
суходолия, оврази и редки водни артерии. Слабата оводненост е резултат от карстовия 
терен. Карстовия характер се формира от повърхностните разкрития на теригенно-
варовитите барем-аптски наслаги в близост до гр.Каолиново, Тодор Икономово и 
с.Дойранци. 

Водоемите в община Каолиново по населени места са следните: 

ТТааббллииццаа  IIII..11..22..11..ВВооддооееммии  вв  ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  ппоо  ннаассееллееннии  ммеессттаа  

Населено място Площ/дка Собственост 
Форма на 
стопанисване 

гр.Каолиново 129.89 общинска водопой 

с.Лиси връх 38.37 общинска водопой 

с.Лятно 120.33 общинска водопой 

с.Браничево 17.0 общинска водопой  

Източник: Общинска администрация- Каолиново 
 

 През последните години в общината са предприети мерки и се полагат усилия за 
възстановяване на мрежата от напоителни канали, което да доведе до намаляване 
загубата на вода по време на транспортирането, както и изготвянето и изпълнението на 
краткосрочни и дългосрочни програми за реконструкция и обновяване на 
хидромелиоративната система, с цел подобряване ефективността при използване на 
вода за напояване. 

1) Повърхностни води 
На територията на община Каолиново са разположени  части  от три 

повърхностни водни  тела.  
Първото е част от водосбора на р.Ружичка в поречие Дунавски Добруджански 

реки с европейски код BG1DJ100R008. Водното тяло е  категория река, тип BGTR10 
(типология 2009 г.) – пресъхващи (пониращи) реки.  Една малка част от водно тяло 
BG1DU100R001 - река Дунав, също попада в територията на община Каолиново. 
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ФФиигг..  IIII..11..22..11..  ВВооддннии  ооббееккттии  ии  ппооввъъррххннооссттннии  ввооддннии  ттееллаа  

Източник: Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен 
 
Третото водно тяло е с код BG2PR600R014 (р. Крива до с. Лиси връх). 
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ФФиигг..  IIII..11..22..22..  ВВооддннии  ооббееккттии  ии  ппооввъъррххннооссттннии  ввооддннии  ттееллаа  
Източник: Басейнова дирекция за управление на водитеЧерноморски район с център Варна 

 
Първото и второто водни тела попадат на територията на Басейнова дирекция за 

управление на водите в Дунавски район – Плевен, а третото - Басейнова дирекция за 
управление на водите в Черноморски район – Варна. 

Съгласно заповед на Министъра на ОСВ № РД - 182 / 26.02.2013 г. за мониторинг 
на водите, на територията на община Каолиново, попада следният пункт за 
физикохимичен и хидробиологичен мониторинг - пункт р. Крива - след с. Лиси връх; 

Съгласно направената оценка на състоянието на повърхностните водни тела в 
първия ПУРБ 2010-2015 г. водно тяло BG1DJ100R008 има умерено екологичното 
състояние и добро химическо състояние, а  водно тяло BG1DJ109R001  е оценено в 
добро екологично и химическо състояние. Водно тяло с код BG2PR600R014 (р. Крива 
до с. Лиси връх) е определено през 2013 г. в умерено екологично състояние. 
Участъците от повърхностните водни тела на територията на общината не са 
натоварени с източници на замърсяване. При разглеждане на  въздействието от 
натоварването в трите тела няма установени промени по отношение натиска от 
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дифузни и точкови натоварвания. 
Екологичното състояние на повърхностните водни тела през 2013 г. е оценено 

съобразно утвърдената класификационна система и стандарти за качество (СКОС) за 
специфични замърсители, включени в Наредба № Н-4/14. 09. 2012 г. за 
характеризиране на повърхностните води, в сила от 05. 03. 2013 г. 

 
  Уязвими и чувствителни зони на територията на общината 
Уязвимите и чувствителните зони, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за 

водите (ЗВ) представляват зони за защита на водите. БДУВ водят регистър на тези 
зони, който включва и карти, на които е посочено местоположението на зоните и 
основанието, съгласно което са обявени като такива. 

Регистър на зоните за защита на водите е представен в ПУРБ 2010 – 2015 г. в 
Дунавски район и Варненски район. 

 

 
ФФиигг..  IIII..11..22..33  УУяяззввииммии  ии  ччууввссттввииттееллннии  ззооннии  

Източник: Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район с център Варна 
 
 Уязвима зона 
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Община Каолиново попада в уязвими зони, съгласно Заповед № РД 
930/25.10.2010г. на Министъра на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите зони. В 
приложения към заповедта са определени водните тела, които са замърсени или са 
застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, териториите на 
общините или части от тях в обхвата на уязвимата зона по надморска височина и карта 
на зоната. 

 
 Чувствителна зона 
Община Каолиново не попада в чувствителни зони, съгласно Заповед № РД 

970/28.07.200 г. на Министъра на ОСВ. Чувствителните зони в повърхностните водни 
обекти в териториалния обхват на БДУВДР: с начало „р. Дунав, от границата при с. 
Ново село“ и край „р. Дунав, до границата при гр. Силистра“, както и „Всички водни 
обекти във водосбора на р. Дунав на територията на Р България“.  

В случай, че даден водоприемник е обявен за чувствителна зона отпадъчните води 
от всички агломерации с над 10 000 еквивалент жители (е.ж.), които се заустват в него е 
необходимо освен биологичното пречистване да бъде осигурено и отстраняване на 
биогенните елементи азот и фосфор до съответните концентрации, регламентирани в 
Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. При 
изграждане или реконструкция градските пречиствателни станции за отпадъчни води 
на тези агломерации, трябва да предвидят освен съоръжения за биологично 
пречистване (биологично стъпало), но и допълнителни пречиствателни съоръжения за 
отстраняване на азота и фосфора. По този начин водоприемникът се предпазва от 
допълнителна еутрофикация и се цели подобряване в неговото състояние. 

 
2)  Райони с потенциален риск от наводнения на територията на 

общината 
В Дунавският район за басейново управление на основание с чл. 146г от ЗВ са 

определени райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно 
Заповед № 88/21.08.2013г. на Директора на БДУВДР, и са утвърдени със Заповед № 
РДД 744/01.10.2013г. на Министъра на ОСВ. Предварителните РЗПРН са 
класифицирани в три степени на риск по отношение на човешкото здраве, стопанската 
дейност, околната среда и културно историческото наследство - нисък, среден и висок. 
Утвърдените РЗПРН съдържат само районите със степен на риск „висок” и среден” 

РЗПРН  се определят на база на резултатите от предварителната оценка на риска 
от наводнения (ПОРН) по Критерии и методи за определяне и класифициране на риска 
и определяне на РЗПРН, утвърдени от Министъра на ОСВ, съгласно чл. 187 ал. 2 т. 6 от 
ЗВ.  

На територията на община Каолиново не попадат райони със значителен 
потенциален риск от наводнения  по чл. 146г от ЗВ.  
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3) Подземни води 

Територията на Община Каолиново, област Шумен в частта й управлявана от 
БДУВ-ЧР Варна  попада в обхвата на подземни водни тела от: 

Подземно водно тяло с име  „Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан, 
Тервел, Крушари” и код BG2G000К1hb036, което според ПУРБ: 

 е в лошо химично състояние; 
 показатели над ПС – NO3; 
 Категория на източника на замърсяване – дифузни източници: дренаж от 

градовете, инфраструктура без канализация, селскостопанска дифузия; 
 Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – 

открит (инфилтрация на валежи в зоната на разкриване). 
Подземно водно тяло с име „Карстови води в малм-валанж” и код 

BG2G000J3K1041, което според ПУРБ: 
 е в добро химично състояние; 

 
ФФиигг..  IIII..11..22..44  ППооддззееммннии  ввооддннии  ттееллаа  

Източник: Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район с център Варна 
 
Територията на Община Каолиново, област Шумен в частта й управлявана от 

БДУВ-ДР Плевен  попада в обхвата на подземни водни тела от: 
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СЛОЙ 5 ТРИАС –ЮРА-КРЕДА 
Подземно водно тяло с име „ Карстови води в Разградската формация” и код 

BG1G000K1HB050 , което според ПУРБ : 
 е в лошо химично състояние по нитрати  ; 
 е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1,т. 

1 от Закона за водите (ЗВ) с код BG1DGW000K1hb050, като състоянието на 
зоната е лошо ; 

 попада в зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а” от 
ЗВ, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – нитратно 
уязвима зона, съгласно Заповед № РД -930/25.10.2010 г. на министъра на 
околната среда и водите.  

 
ФФиигг..  IIII..11..22..55  ППооддззееммннии  ввооддннии  ттееллаа--  55  ссллоойй  „„ТТррииаасс--ююрраа--ккррееддаа““  

Източник: Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен 
 

СЛОЙ 6- ДОЛНА КРЕДА -МАЛМ-ВАЛАНЖ 
Подземно водно тяло с име  „Карстови води в Малм-Валанжския басейн” и код 

BG1G0000J3K051, което според ПУРБ: 
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 е в добро химично състояние; 
 е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1,т. 

1 от Закона за водите (ЗВ) с код BG1DGW0000J3K051, като състоянието на 
зоната е добро; 

 попада в зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а” от 
ЗВ, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – нитратно 
уязвима зона, съгласно Заповед № РД -930/25.10.2010 г. на министъра на 
околната среда и водите. 

На територията на Общината не попадат пунктове за мониторинг от 
националната програма за наблюдение на подземни води. 

 
ФФиигг..  IIII..11..22..66  ППооддззееммннии  ввооддннии  ттееллаа--  66  ссллоойй  „„  ДДооллннаа  ккррееддаа  ––  ММааллмм  ввааллааннжж““  
Източник: Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен 

 
На територията на Общината не попадат минерални води от Приложение № 2 на 

Закона за водите. 
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На територията на Община Каолиново няма изградени напоителни и/или 
отводнители системи и полета.  

Проблем по отношение на водоснабдяването е остарялата водопроводна мрежа за 
питейна вода, която често аварира. Едни от най - належащите проблеми е включването 
на нови водоеми към водоснабдителната мрежа. 

Проблем при водоснабдяването е отдавна е изтеклият експлоатационен период на 
водопроводите. Експлоатационната възраст обуславя: 

 големи загуби; 
 намалена проводимост; 
 чести аварии; 
 влошено качество на питейните води. 

В нито едно от населените места на Община Каолиново няма изградена 
канализация. На територията на Общината няма изградени ПСОВ. Към момента 
отпадъчните води от домакинствата и обществения сектор са заустени в септични ями, 
което създава предпоставки  за замърсяване на почвата, повърхностните и подземни 
води. От друга страна липсата на дъждовна канализация създава условия за образуване 
на водосбори и залежаване на повърхностните води, което води до разрушаване на 
пътните платна и непроходимост на уличната мрежа. Като цяло се нарушава и 
екологично равновесие на територията на Общината в резултат на непречистените 
води.  

Изграждането на канализация и пречиствателни станции ще спомогне за 
постигане на целите заложени в Рамковата директива по водите ,ПУРБ на ИРБ и 
Директива 91/271/ЕЕС. 

Към момента Община Каолиново има изготвени работни проекти за „Изграждане 
на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на с.Тодор 
Икономово“. Проекта ще се осъществи след сключване на договор по процедура за 
“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”  на ОП"Околна среда2007-2013г." /ОПОС/. 
Оперативната програма, в рамките на  приоритетна ос 1, осигурява финансиране на 
проекти за ограничаване на замърсяването на водите и подобряване качеството на 
питейните води, чрез изграждането, реконструкцията, разширението и модернизацията 
на водоснабдителни и канализационни мрежи и селищни ПСОВ с над 2000 е.ж.   

 
4) Хвостохранилища  

 
На територията на общината се намира Хвостохранилище "Каолиново" - "Каолин" 

АД. Хвостохранилището е безотточно с капацитет 2 200 000 м3. В него се вливат 
отпадъчните води от обогатителна фабрика Каолиново. По данни от Информационната 
карта за 2009 г. представена в РИОСВ гр. Шумен, съоръжението е с 1 793 187 м3 

остатъчен капацитет. 
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Контрол на техническото състояние на тези обекти се осъществява основно от 
Областна комисия на Дирекция Гражданска защита, в които участва представител на 
БДДР - Плевен и БДЧР- Варна. 

 

1.3. Почви и земеползване 

Територията на България се характеризира с голямо разнообразие на почвената 
покривка, поради влиянието в България на четири големи почвени провинции - Степна 
и лесостепна източноевропейска, Средиземноморска южноевропейска, Горско 
атлантическа западноевропейска и Влажна субтропична черноморска. Представена е от 
15 почвени типа, в които се поделят 42 подтипа. 

На територията на България се отделят следните три почвени зони: 
 Севернобългарска лесостепна почвена зона - обхваща Дунавската равнина 

и Предбалкана /до 600-700 м н.в/. В посока от север на юг промяната 
напочвообразуващите скали, климата и растителната покривка обуславя и 
промяна на почвените типове и техните съчетания. 

 Южнобългарска ксеротермална почвена зона - обхваща територията на 
Южна България /до 700-800 м.н.в./. Поради по-разнообразния и по-топъл 
преходно-континентален климат и ксерофитна растителност са се 
формирали специфични почвени типове. 

 Планинска почвена зона - обхваща планинските районите /над 700-800 
м.н.в./, покрити с широколистни и иглолистни гори, както и обширни 
пасища и ливади с различни вариации на планинския климат. 

Пространствените съчетания на релеф, климат и растителност имат 
първостепенно значение за хоризонталното и вертикално разположение на главните 
почвени типове и за формирането на почвените зони. Почвената покривка е 
представена от 15 почвени типа, в които се поделят 42 подтипа. В обсега 
на Севернобългарската лесостепна почвена зона са разпространени зоналните почвени 
типове – черноземи (54% от площта на зоната) и сиви горски почви (39% от площта на 
зоната). Черноземните почви са разпространени в Дунавската равнина (западна и 
средна част), Южнодобружанското плато и Лудогорието. Привързани са към равнино-
хълмистия релеф на равнината и льосовата покривка, и сухия умерено-континентален 
климат и сухолюбива растителност. Характеризират се с повишена мощност на 
хумусния хоризонт (60-80 см), но с ниско хумусно съдържание (2-4%). Поделят се на: 
карбонатни, типични, излужени и деградирали. 

Типичните черноземи са разпространени на юг от карбонатните черноземи в 
обсега на високата част на Дунавската равнина. Формирани са върху разкъсана льосова 
основа, при по-хълмист и по-дълбоко разчленен релеф. В морфологично отношение не 
се различават съществено от карбонатните черноземи, с тази разлика, че карбонатите 
при тях се наблюдават във височинния интервал 25-60 см. Мощността на хумусния 
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хоризонт е 50-70 см. Поради идентичните свойства на типичните черноземи с тези на 
карбонатните те се обединяват в една обща агро-производствена група. 

Излужените черноземи са разпространени в Лудогорието и Добруджа. Формирани 
са върху льосовиден и песъчливо-глинест субстрат, умерено-континентален климат, 
дъбови гори и ливадно-степна растителност. В сравнение с карбонатните и 
типичните черноземи, тези почви са с по-добри агро-производствени свойства. Това се 
дължи на тежкия механичен състав и по-висока водозадържаща способност. Тези почви 
са едни от най-плодородните почви. 

Деградираните черноземи заемат отделни площи в най-високите райони на 
Дунавската равнина и Лудогорието. Образувани са върху песъчливо-глинести 
льосовидни наслаги, при лесостепни условия и доминиращото участие на горска 
растителност. Характеризират се с мощността на хумусния хоризонт /40-50 см/ и 
значително участие на глинести фракции /40-50% /. 

Почвите в Лудогорието са силно повлияни от особеностите на скалната основа и 
от характера на релефа, климата и растителността. Във връзка с льосовата и 
льосовидната основа, сравнително сухия климат и наличието на сухолюбива лесостепна 
растителност от север към юг е разпространението на карбонатните, типичните и 
изслужените черноземи /оподзолените/ черноземи, които заемат 39% от 
обработваемата земя. Сивите и тъмносиви горски почви (61%) са образувани върху 
слюдести шисти, карбонатни пясъчници и др., под влияние на влаголюбива букова 
растителност, която постепенно е била унищожена и заменена с по-сухолюбива 
растителност. Поради изсичането на горите и интензивните ерозионни процеси, сивите 
горски почви се характеризират с маломощен хумусно-алувиален хоризонт, който 
варира от 5 до 30 см, като средно не надвишава 20 см дълбочина. Сивите и тъмносиви 
горски почви имат добра структура, пропускат въздуха и задържат влагата и бързо се 
затоплят през пролетта. 

Най-често срещаните видове почви на територията на община Каолиново са 
черноземите (силно еродирани) и сивите горски почви. 

Физичните , физико-химичните и химичните свойства на черноземите са силно 
повлияни от ерозионните процеси. По механичен състав почвите са песъкливо-
глинести. От механичните фракции преобладават частиците на "едрия прах". 
Съдържанието на физична глина в повърхностния слой е от порядъка на 48%. По 
съдържание на органични вещества почвите са средно хумусни. 

Поради изсичането на горите и интензивните ерозионни процеси, сивите горски 
почви се характеризират с маломощен хумусно-алувиален хоризонт, който варира от 5 
до 30 см., като средно не надвишава 20 см. дълбочина. Сивите и тъмносиви горски 
почви имат добра структура, пропускат въздуха и задържат влагата и бързо се затоплят 
през пролетта. 

 
  Земеползване 



ООББЕЕККТТ::  ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ККААООЛЛИИННООВВОО  

  ФФААЗЗАА::  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННАА  ЧЧААССТТ 

 

   

63

Териториалната структура на община Каолиново според вида територия се дели 
на урбанизирана, земеделска, горска, нарушени територии, територия заета от води и 
водни обекти, територия на транспорта.  

Правилното използване на териториалните ресурси и природните дадености във 
всички аспекти и сфери на човешките дейности биха помогнали за развитие на 
общината.  

По данни на Общинска служба по земеделие Каолиново, поземления ресурс на 
Община Каолиново се разпределя така: 

ТТааббллииццаа  IIII..11..33..11..  ББааллааннсс  ппоо  ввиидд  ттееррииттоорриияя  вв  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

Вид територия Площ в дка Площ % 

Земеделски територии 205103,506 69.89 

Горски територии 66650,410 22.72 

Урбанизирани територии 17486,319 5.95 

Територии заета от води и водни 
обекти 

941,250 0.32 

Територии на транспорта 1445,824 0.49 

Нарушени територии 1825,068 0.63 

Всичко: 293452,377 100 

ИИззттооччнниикк::  ООССЗЗ--ККааооллииннооввоо  
 

  

ГГррааффииккаа    IIII..11..33..11..  ББааллааннсс  ппоо  ввиидд  ттееррииттоорриияя  вв  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  
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ТТааббллииццаа  IIII..11..33..22..  ББааллааннсс  ппоо  ккааттееггоорриияя  ннаа  ззееммяяттаа  вв  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

Вид категория Площ в дка Площ % 

I първа 0 0.00 

II  втора 0 0.00 

III  трета 143577,465 36.820 

IV четвърта 37331,173 20.885 

V пета 11401,884 10.531 

VI шеста 4238,808 4.527 

VII седма 2130,990 7.446 

IX девета 1006,452 2.126 

Х десета 1144,229  

Без категория 88889,698  

Всичко 293452,377  

  

ГГррааффииккаа    IIII..11..33..22..  ББааллааннсс  ппоо  ккааттееггоорриияя  ннаа  ззееммяяттаа  вв  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

Баланс по категория на земята

трета

четвърта

пета

шеста

седма

девета

десета

без

‐

  
ИИззттооччнниикк::  ООССЗЗ--ККааооллииннооввоо  
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Като природен ресурс, почвите са един от важните фактори за развитие на 
общината. От деградационните процеси, засягащи почвите в общината, най-съществен 
за екологичното  състояние на района е ерозията, чието развитие е в степен, изискваща 
провеждане на конкретни противоерозионни мерки и действия. На територията на 
общината няма източници, предизвикващи замърсяване на почвите с тежки метали. 
Съгласно Годишен доклад  за оценка на състоянието на околната среда на РИОСВ-
Шумен  за 2014 г., не са установени проблеми по отношение на почвите. В границите 
на община Каолиново няма данни за замърсяване на почвите с продукти за растителна 
защита. По почвен мониторниг ІІ-ро ниво – “Вкисляване” след анализ на резултатите от 
изпитваното не е констатирано превишаване по показатели спрямо базовите 
показатели. Не са констатирани замърсяване на терени с нефтопродукти. 

Почвите в района на общината са относително чисти. Няма данни за 
замърсяването им от промишлени дейности, с нефтопродукти и с пестициди. Използват 
се добри земеделски практики. Повишава се информираността на обществото за 
екологичните и икономическите ползи, както и необходимостта от предприемане на 
мерки за опазването на този компонент на околната среда. 

Съгласно Заповед № РД 09-59/ 02.02.2010 г. на Министъра на земеделието и 
храните на територията на община Каолиново са определени физически блокове, като 
земеделски земи с висока природна стойност (ВПС), което подпомага земеделските 
производители обработващи тези земи. Необходимо е да се отразят в окончателния 
проект на ОУП и да се въведат ограничения относно промяната на предназначението 
им.  

1.4. Земни недра 

  В геоложката история на България се отделят следните етапи с различна 
специфика: предпалеозойски (докамбрийски), каледоно-херцински, алпийски и 
неотектонски. Те обхващат сравнително дълги периоди от време, в течение на които 
природните условия са се изменяли. Особеностите на геотектонската обстановка през 
тези етапи са се отразили върху характера и разпространението на изключително 
разнообразни по възраст скални комплекси и структури. Възрастта на скалните 
комплекси е от Докамбрия до съвременни наслаги. По вид разкриващите се скали са 
седиментни, магмени и метаморфни. Това многообразие от различни по състав и 
възраст скали и разнообразни палеогединамични обстановки е предпоставка за 
наличието на разнообразни по вид и произход минерални суровини, проявата на 
многообразни негативни геодинамични процеси, както и определят различна сеизмична 
характеристика на различните части от територията на страната. Геоложкият строеж и 
тектонските особености на територията на България са резултат от процесите, 
предизвикали образуването на Алпо-Хималайската геотектонска структура.  
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ФФиигг..IIII..11..44..11..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ннаа  ггееооллоожжккииттее  ууссллооввиияя  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  РР  

ББъъллггаарриияя  
 

Територията на общината е разположена върху Мизийската плоча, основата на 
която преобладаващо е изградена от палеозойски скали. Върху тях пространствено са 
отложени седиментни скали с различна дебелина. Специфична скала е льосът. Различно 
дебела льосова покривка воалира вододелни пространства, долинни склонове, както и 
някои речни тераси. В орографско отношение заеманата територия се характеризира с 
голямо разнообразие – в северната част се спускат най-южните части на Лудогорското 
плато и Самуиловските височини.  

В геолого-тектонско отношение районът се разполага в Мизийската платформа. В 
геоморфоложко отношение районът се отнася към Източна Дунавската равнина. 

В тектонско отношение, попада в обсега на северната/преходна/ивица на 
Предбалканската структурна зона, изградена от широки слабо изразени ганкови 
структури.  Района попада в най-високо издигнатия участък на Северо-българското 
сводово издигане. Тази структура се характеризира с два хорстовидни вала с 
ориентация Югоизток и Северозапад :Девненско-Кубратски и Добрич-Дуловски.  В 
първия има оформено локално издигане – Никола Козлевско, обхващащо районите на 
Н.Козлево, Т.Икономово и Пет могили. Наклон – 3 до 7 градуса. Видимата амплитуда е 
около 125м. 

В геоложко отношение са представени кватернерни разновидности, отложени в 
долнокредитния седиментогенен комплекс. Кватернерът е представен главно от 
алувиални прахови, праховопесъчливи и песъчливи глини, глинести пясъци и заглинени 
чакъли, както и от алувиално-делувиални глини, покрити от техногенни насипи. 
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Долната креда е представена от хотривски мергели, сивозеленикави на цвят, плътни, 
прослоени от глинести и варовити мергели, на места с дребен чакъл от варовик. В най-
горната си част мергелите са силно изветрели, а в дълбочина са плътни и здрави. 
Геоложкият строеж на района е твърде разнообразен. В основата си теренът на 
общината е изграден от хотривски мергели и мергелни варовици, които изграждат 
околните височини и служат за подложка на алувиалните наслаги. В повечето случаи 
тези хотривски седименти играят ролята на водоупор. Там където преобладава 
варовитата компонента често се явяват пукнатинни извори, някои от които се изливат 
подпочвено и подхранват грунтовия поток в алувиалните наслаги.  

Кватернерът е представен главно от алувиални наслаги и льос. Последният е 
деградиран, заглинен и покрива кредните седименти на околните височини и 
заравнености. Падналите върху льоса атмосферни валежи инфилтрират в дълбочина и 
подхранват отделни пукнатинни извори.  

Алувият в заливната речна тераса е със средна мощност 7 м и е представен от 
праховопесъчливи глини и заглинени чакъли. Последните имат средна мощност 1,5-2,0 
м. Глинестата компонента в тях варира в широки граници. В тази чакълеста прослойка 
се акумулират подпочвени води и се формира грунтовия поток. Подхранването му става 
както от инфилтрирали атмосферни валежи и речни води, така също и от подпочвено 
изливащи се пукнатинни извори. В района не се наблюдават свлачища, срутища, 
заблатявания и др. 
 

 Геоложки строеж 
В геоложко отношение общината е част от източните предели на Лудогорското 

плато. Лудогорието има свой характерен строеж, който обаче е във връзка с останалите 

части на Мизийската плоча. Районът	 е	 изграден	 изключително	 от	 седиментни	
скали	с	възраст	отдолу	нагоре:	долна	креда,	неоген,	кватернер.	

  Долна креда 

 Валанжин /кр К1V – Каспичанска свита / - разкрива се на повърхността в малки 
изолирани петна в суходолията и в района на с.Дойранци и Цани Гинчево – 
органогенно-отломъчни варовици. 

 Хотрив /sp K1h – Спасовска свита/ - развит е във варовит и по-рядко във 
варавито глинест фациес – бели и кремави, дребно-зърнести, пясъчливи или 
глинести варовици, с дебелина 60-70м. 

 Долен Барем-Апт /rzK1b,a Разградска свита/ - кристалинни, дебелопластови, с 
дебелина 30-100м. 

  Неоген 

 Среден сермат – литоложки се поделя на 3 хоризонта отдолу – нагоре, 
съответно глинест, пясъчников и вровиков. 

 Кватернер 
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 Разпространен е върху разновъзрастова подложка от глина, пясъци и варовици. 

 Отдолу нагоре той е представен от червенокафяви плътни, варовити глини, 
кафяви и сиви глини, на места с прослойка от „погребан льос”. Над тях с 
постепен преход следва льосовия комплекс. Обща дебелина на кватернерните 
наслаги е от 0.5 до 24м, средно 5-15м. 

 
Полезни изкопаеми 

По данни на Министерството на енергетиката на територията на Община 
Каолиново попадат площи с условно наименование „Индже“ и „Голямата нива“, към 
които има заявен интерес за търсене и проучване, които в момента са в процедура по 
съгласуване и при положително становище предстои процедура по издаване на 
разрешение за търсене и /или проучване. В рамките на общината влизат площите на 
заявени концесии за добив на подземни богатства в находище „Дар“, участъци „Тодор 
Икономово-изток“ и „Тодор Икономово-юг“, както и в находище „Саръгьол“, участък 
гнезда 15 и 16. Предоставени са следните концесии за добив на подземни богатства: 

  

ТТааббллииццаа  IIII..11..44..11..  ККооннццеессииии  ззаа  ддооббиивв  ннаа  ппооддззееммннии  ббооггааттссттвваа  вв  ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо    

Партида НКР № Находища 

D-00383 Саръгьол - гнезда 17 и 20 

D-00226 Саръгьол - 21 гнездо 

D-00082 Дойранци 

D-00584 Две могили, уч.Маргарита-2 и ул.Пристое-3 

ИИззттооччнниикк::  ММииннииссттееррссттввоо  ннаа  ееннееррггееттииккааттаа  
Общината е богата предимно на залежи от висококачествен каолин. Рудникът и 

фабриката за обогатяване на каолиновата суровина ползват гореописаните находища. 
Каолинът се пренася от рудниците към обогатителната фабрика чрез въжена линия, а 
оттам се произвежда обикновен кварцов и формовечън стъкларски пясък и обогатен 
каолин от марките Д-1, К-2 и    О-1. Пясъкът, който се произвежда е особено ценен за 
леярската и стъкларската промишленост. Фабриката произвежда годишно 70 хил. т 
обогатен каолин. Запасите са около 65 млн.тона. 

 

Сеизмичност 
Съгласно Наредба № РД-02-20-2/ 2012 г. на МРРБ за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.; попр., бр. 17 и 23 от 2012 
г.), респ. Приложения № 5 към чл. 15, ал. 2 и чл. 106 Карта за сеизмично райониране на 
Република България за период 1000 години и Приложение № 6 към чл. 15, ал. 2 Списък 
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на населените места със стойности на сеизмичния коефициент към Картата за 
сеизмично райониране на Република България, общината попада в район със степен на 
интензивност І-VIІ и стойност на сеизмичния коефициент = 0.10. 

 

 

ФФиигг..IIII..11..44..22..  ССееииззммииччннааттаа  ккааррттаа  ннаа  ББъъллггаарриияя  

 

1.5. Ландшафт 

 
Ландшафтно устройство и зелена система  
 
Ландшафтното устройство на Община Каолиново се обуславя от природо-

географските характеристики на региона – географско положение, релеф, климатични и 
водни ресурси, почвена и геоложка характеристика и биологично разнообразие. 
Природните и антропогенни елементи, формиращи видовете ландшафт на територията 
на общината са: 

 Паркове, градини и зелените площи за ограничено ползване в населените 
места; 

 Гробищните паркове; 
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 Обектите за спорт и рекреация; 
 Транспортните обекти и развитите зелени зони около тях; 
 Ниви; 
 Трайни насаждения; 
 Ливади; 
 Гори; 
 Водни течения и площи и дървесно-храстовата растителност около тях. 
На територията на Община Каолиново са определени следните видове 

ландшафти: 
 Урбогенен/Селищен ландшафт; 
 Агрогенен ландшафт; 
 Дендрогенен ландшафт; 
 Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти (Аквален ландшафт); 
 Техногенен ландшафт. 

 

 Урбогенен/ Селищен ландшафт (Зелена система в урбанизираните 
територии) 

Доброто състояние на зелената система е една от най-значимите предпоставки за 
устойчивото развитие на всяко населено място. По своята същност зелената система се 
основава на вписването на естествената природна среда в урбанизираната структура. Тя 
трябва да отговаря на конкретни нормативни изисквания и специфични параметри. 
Трябва да допълва градоустройствената композиция и да спомага за екологичното 
равновесие в селищната екосистема. Добре устроената и поддържана зелена система 
спомага за обособяването на завършена жизнена среда. Не е за подценяване 
ефективното и влияние върху редица екологични параметри: пречистването на въздуха, 
подобряването на микроклимата, туширането на шума и естетизация на заобикалящото 
ни пространство. Тя се характеризира с количествени и качествени показатели. В 
Община Каолиново, както и на доста други места в България, е на лице тенденцията за 
количествена достатъчност на озеленените площи, като се има предвид площния им 
дял спрямо този на урбанизираната територия и броя на жителите. Основни проблеми 
се явяват неравномерното разпределение и недостатъчно добра поддръжка. 

Зелената система на Община Каолиново се формира от всички паркове, градини,  
зелени пояси около водни обекти и улично озеленяване в границите на урбанизираната 
територия. Тя се допълва от зелените площи със специално предназначение, като 
терените за спорт и атракции, гробищните паркове и такива за ограничено ползване, 
които включват дворищното озеленяване и зелените зони около обществени сгради, 
здравни и учебни заведения.  

Зелените площи в Община Каолиново са 60,14 ха, което представлява 0,20% от 
територията ѝ, от които 41,90 ха са разположени в строителните граници на населените 
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места. Обектите за спорт и атракции, които също са част от зелената система на 
общината, заемат площ от 29,61ха, от които 8,95 ха са в рамките на населените места.  

По данни на Община Каолиново терените отредени за паркове са около 45.85 дка. 

  

ТТааббллииццаа  IIII..11..55..11..    ТТееррееннии  ооттррееддееннии  ззаа  ппааррккооввее  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ООббщщииннаа  

ККааооллииннооввоо  

Като цяло състоянието на парковете в строителните граници на населените места 
в община Каолиново се определя като лошо - съществуващите елементи на 
екстериорното обзавеждане са стари и амортизирани, липсват осветителни инсталации 
лошо, зоните за отдих, спорт и занимания на открито не са благоустроени, настилките 
имат необходимост от реновиране и рехабилитация. Единствено парковата зона в град 
Каолиново е благоустроена.  

По данни на Община Каолиново на територията на общината има 43 бр. 
гробищни паркове с обща площ от 451,577 дка. Голяма част от гробищата вече са с 
привършен капацитет и необходимо разширяване на терените. 

 Агрогенен ландшафт 
Обликът на този ландшафт се формира от обработваемите земи и пасищата. 

Агрогенните ландшафти са природо-териториални комплекси от землищата на 
общината. Формирани са под влияние на целенасочена антропогенната дейност, която 
предизвиква изменения в ландшафта, с цел удовлетворяване на определени 
потребности. Съществуването на тези ландшафти изцяло зависи от антропогенната 

№ Населено място 
Местополо-

жение 
Площ в дка Състояние 

1 с.Браничево Кв. 32 УПИ ІІ ≈ 5.000 лошо 

3 с.Гусла 18188.501.121 2.445 лошо 

4 с.Дойранци Кв. 70 УПИ І ≈ 4.000 лошо 

5 с.Загориче 30137.501.91 0.640 лошо 

6 гр.Каолиново Кв. 16 УПИ І 2.100 много добро 

7 с.Климент 37232.501.406 4.557 лошо 

9 с.Наум Кв. 35 УПИ І ≈ 3.000 лошо 

10 с.Пристое 
Кв. 26 УПИ І – 
води се към 
училище 

≈ 7.000 лошо 

11 с.Средковец 68388.50.188 5.653 лошо 

12 с.Средковец 68388.50.233 2.955 лошо 

13 с.Т. Икономово Кв. 61 УПИ І ≈ 4.000 лошо 

14 с.Тъкач Кв. 35 УПИ VІІ 4.500 лошо 

 Всичко:  45.85  
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дейност – човекът може постоянно да ги поддържа в конкретното състояние. 
Агрогенните ландшафти заемат по-голяма част от Дунавската равнина. 

Община Каолиново принадлежи към селските райони на страната. Селското 
стопанство е структуроопределящ отрасъл в местната икономика. Това е и причината 
агрогенните /селскостопански/ ландшафти да са с основно присъствие в Община 
Каолиново. Този тип ландшафт, включва всички селскостопански територии – ниви, 
мери, ливади, зеленчукови градини, овощни градини, пасища и др. и се определя от 
приоритетното развитие на земеделието в региона. Териториите за нуждите на селското 
стопанство представляват 66,94% от общата площ на общината, а именно 19 643,07 ха. 

Наличните значителни поземлени ресурси, съставляващи близо 70% от общата 
територия на общината и благоприятните почвено-климатични условия превръщат 
земеделието в основен източник на доходи. Реално обработваемата земя в общината 
към 2014 г. е 174 хил.дка, от тях приблизително 4 хил.дка са неизползваеми/ пустеещи.  

 Дендрогенен ландшафт 
Горските територии, формиращи дендрогенния ландшафт в Община Каолиново, 

заемат площ от 6639,03 ха, което представлява 22,62%. Горите са естетическа категория 
със значително визуално и екологично въздействие.  

В структурата на горските ландшафти от територията на Севернобългарската 
зонална ландшафтна област на Дунавската равнина участват черноземни почви, 
развити върху мощни седиментни скали с почти хоризонтални пластове, заемащи 
равнинно-хълмист релеф. Физиономичен компонент в този ландшафт е дървесната 
растителност. В Дунавската равнина смесената средноевропейска широколистна горска 
растителност има значително ограничена територия поради антропогенна намеса. 
Естествената горска растителност е запазена само по стръмните долини, склонове и 
отчасти върху вододелните гърбища. В източната част на Дунавската равнина горската 
растителност е представена от сухолюбива широколистна растителност в състава, на 
която участват основно дъбове. Срещат се още липа, ясен, габър и др., както и храсти - 
смрадлика, драка, глог, леска и др. Покрай реките са разпространени влаголюбиви 
дървесни видове – върби и тополи. Ландшафт горски притежава устойчивост и 
възможност за самоорганизиране и саморегулиране.  

 Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти (Аквален 
ландшафт) 

Към този тип ландшафт спадат териториите около водни течения и обекти, заети с 
влаголюбива дървесно-храстова растителност, която подчертава и засилва 
изразителността на бреговия силует. Площта на водните обекти в община Каолиново е 
73,14 ха, а деретата заемат 152,00 ха. 

В структурата на аквалните ландшафти се включват теченията на реките 
Провадийска, Крива, Ружичка,  Сенкьовица и др., както и притоци от техните 
водосбори. Някои от реките са с непостоянни водени течения, поради пресъхване през 
лятото. Тогава ландшафтът се променя като израз на неговите сезонни ритмики. 
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Визуалното въздействие на този тип ландшафти е най-силно. 

 Техногенен ландшафт 
Този тип ландшафти, включва дървесно-храстови композиции развити около 

елементи на инженерно- техническата инфраструктура – пътища, надземни и подземни 
проводи.  

Озеленяването около транспортните трасета е сложен процес, с който се решават 
технически, екологични и композиционно-пространствени задачи. Надземните проводи 
също формират коридори, които оказват влияние върху облика на ландшафта. 

 

1.6. Биологично разнообразие – растителност, животински свят, защитени 
зони и защитени територии 

  Биогеографска характеристика на района. 

По Асенов А., 2006: Биогеография на България, тази част на страната се 
обособява в Лудогорски биогеографски район. 

 
Фиг.№ II.1.6.1Биогеографска карта на България 

Лудогорският район, обхваща едноименното плато, високите плата на Източната 
Дунавска равнина и Източния Предбалкан. На запад и север граничи с Дунавски район, 
на изток с Добруджанския и Черноморския район, а на юг със Старопланинския и 
Източностаропланинския район. В този си обхват Лудогорския район заема значително 
пространство, в което релефът от равнинно-платовиден на север преминава в 
платовиден, а на юг нископланински. Характерът на релефа е определил наличието на 
значително по-малко антропогенизирани територии спрямо Дунавски район и 
запазване на естествената лесостепна растителност, която в най-южните части под 
влияние на височинната зоналност придобива облика на биома Aestilignosa. 
Доминиращия лесостепен еколого-физиологичен облик на растителността определя 



ООББЕЕККТТ::  ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ККААООЛЛИИННООВВОО  

  ФФААЗЗАА::  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННАА  ЧЧААССТТ 

 

   

74

участието на Лудогорския район в структурата на Долнодунавската биогеографска 
провинция и биома Aestilignosa. Предходното положение на лесостепите и граничното 
положение на района между два биома предполага твърде континуален характер на 
неговите граници. Особено северната граница, която приблизително следи двеста 
метровата изохипса на релефа и източната граница, преминаваща по долината на Суха 
река, имат изявено условен характер. Смесените гори от дръжкоцветен дъб - Quercus 
pedunculiflora и летен дъб - Quercus robur заедно със степните храсталаци на ниския 
бадем - Amygdalus папа маркират границата с Добруджанския район. От друга страна 
хетерогенният островен характер на биотичните съобщества предполага различни 
позиции за детайлна биогеографска хорологизация на този район. 

Климатът на Лудогорския район е изразен умерено-континентален със средна 
януарска температура от -2°С и средномесечна юлска температура от 24°С. 
Средногодишните валежни количества варират от 450 до 550 mm като в южните части 
на района имат и по-високи стойности. Южната част на района има температурни 
стойности и валежни количества, които отговарят на преходноконтинентален тип 
климат. Пространственото разпределение на валежните количества показва изразен 
петнист характер, което в някаква степен е свързано с дислокацията на биотичните 
съобщества. 

В Лудогорския район почвената покривка има мозаично разпределение, 
предизвикано от повърхностия карст, ерозията и значителното участие на рендзините, 
които на места разкъсват черноземите. Широко са разпространени файоземите, а на юг 
и лесивираните почви. Незначителни пространства заемат ранкерите и наносните 
почви. В почвено-географско отношение Лудогорският биогеографски район обхваща 
изцяло Лудогорската и Провадийската провинция (Нинов, 1997), заедно с части от 
Дунавско-Добруджанската и Старопланинската средновисока провинция. 

Естествената растителност е лесостепна и степна и заема ограничени 
пространства – територии, неизползвани за земеделие, обикновено по вододелните 
била. Разнообразието на почвено-климатични условия в източната област на 
Дунавската равнина определят териториалното разпределение на различните 
растителни видове. В нейният обсег, независимо от широкия обхват на обработваемите 
земи и по-голямото стесняване на естествената растителност се наблюдават най-
обширните площи с общо взето добре запазена естествена горска и тревна 
растителност. 

1.6.1. Растителност 

В Лудогорското плато най-съществено участие в растителната покривка има 
формацията на цера form. (Querceta certis), която лимитира границата с Дунавския 
биогеографски район. Между Дулово и Тервел и източно от Кубрат са запазени 
смесени гори от сребролистна липа - Tilia tomen- tosa, обикновен габър - Carpinus 
betulus, цер - Quercus cerris, на места с горун - Quercus dalechampii и полски клен - Acer 
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campestre. На ограничени пространства се срещат гори от формацията на горуна (form. 
Querceta dalechampii) или смесени гори от горун - Quercus dalechampii, обикновен 
габър - Carpinus betulus, цер - Quercus cerris и полски клен - Acer campestre. 

В Лудогорския район съществуват находища на 28 вида висши растения, които са 
общи с Добруджанския и Черноморския район. Сред тях са два интродуцирани вида в 
българската флора, храстовидната аморфа - Amorpha finticosa и миризливата върба - 
Eleagnus angiistifolia, които се проявяват като агресивни ангропофити и са 
представители на биома Aestiduriherbosa. Тук има местообитания на още няколко вида, 
които се срещат още само в Добруджанския и Източната част на Дунавския 
биогеографски район. Сред тях са лесингиановото коило - Stipa lesingiana, молдавското 
плюскавиче - Silene moldavica, рогатото клинавче - Astragalus cornutus, палазиановият 
лен - Linum pallasianum, пелинът - Artemisia pedemontana, нарязанолистният тъжник - 
Spirea crenata и многообразната мъдрица - Sysimbrium polymotphum. У нас само в 
Дунавската биогеогра- фска провинция респективно и в Лудогорския район се срещат 
типичните степни видове, храстовидната карагана - Caragana frutex и източният равнец 
- Achillea leptophylla. Балкански ендемит с находище в района е сърпецьт - Serratula 

bulgarica. 
В района са разпространени българските ендемити плевенско обичниче 

Thalictrum aquilegifolium ssp. storgosiacum, шкорпилова детелина - Trifolium 
medium ssp. skorpilii, български опопанакс - Opopanax chironium ssp. bulgaricum, 
тракийско омразниче - Onosma thracica, крумово великденче - Veronica krumovii, 
български миск - Jurinea bulgarica, тракийски магарешки бодил - Carduus thracicus, 
давидов мразовец- - Colchicum davi- dovii и урумово лале - Tulipa urumoffii. 

Млади формообразуващи огнища в Лудогорския район са Преславската планина, 
Шуменското плато, ограничени пространства от Лудогорското и Момино плато. 

В долините на Черни Лом и Малък Лом, както и по вододелното било между тях 
преобладават вторични съобщества, доминирани от цер - Quercus cerris, c примес от 
келяв габър - Carpinus orientalis и мъждрян - Fraxinus ornus. Определени пространства 
са покрити с производната формация на келявия габър (forni. Carpineta orientalis). В 
южна посока вододелът между тези реки и Голяма река е покрит със смесени гори от 
цер - Quercus cerris и благун - Quercus frainetto. В източна посока по склоновете на 
Разградските и Самуиловските височини, включително по Провадийското, Роякското и 
Момино плато, преобладават също благуново-церо- вите гори. Върху Лилякското плато 
са разпространени вторични съобще- ства от горун - Quercus dalechampii и келяв габър 
- Carpinus orientalis. На юг върху Антоновските височини благуново-церовите гори 
имат вторичен произход и са смесени с келяв габър - Carpinus orientalis. 

В Преславска планина се появяват гори от мизийски бук - Fagus тое- siaca, но 
преобладават смесените гори от сребролистната липа - Tilia tomentosa, обикновения 
габър - Carpinus betulus, горуна - Quercus dalechampii и полския клен -Acer campestre. 
Част от южните склонове на Преславска планина са покрити със смесени гори от 
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космат дъб - Quercus pubescens и виргилиев дъб - Quercus virgiliana. Независимо от 
ограничения си ареал, заслужава внимание реликтната формация на конския кестен 
(form. Aesculeta hippocastani), разположена в същата планина. В тази планина се намира 
и най-голямото естествено находище у нас на терциерния реликт див рожков - Cereis 
siliquastrum. Северните склонове на планината са покрити от смесените гори на 
обикновения габър - Carpinus betulus и келявия габър - Carpinus orientalis, а също 
голяма площ заема формацията на сребролистната липа (form. Tilieta tomentosae). В 
Драгоевска и Лиса планина преобладават горите от мизийски бук, образуващи 
формацията (form. Fageta moesiacae). На прехода към Котленска и Върбишка планина 
са запазени пространства, заети от формацията на горуна (form. Querceta dalechampii) и 
габърово-горуновата формация (form. Querceto-Carpineta betuli). 

В източната част на Лудогорския район са запазени лесостепни храстови 
съобщества от формацията на ниския бадем (form. Amygdaleta nanae) и на драката 
(form. Paliureta spina-christi). Между тях или в непосредствена близост е възникнала 
производна степна растителност, представена от формациите на белия пелин (form. 
Artemisieta albae), брандзовия житняк (form. Agropireta brandsae) и изправената овсига 
(form. Brometa erectii). Значителни площи в целия район, вторично са покрити от 
ксеротермните тревни формации на белизмата (form. Dichantieta ischaemi), 

луковичната дивадина (form. Poaeta bulbosae) и садината (form. Chrysopogoneta grylli). 
Тревният тип растителност е представен предимно от вторичен тип растителност, 

който е адаптиран към ареала на унищожените гори. Тя е тясно свързана с ливадите и 
пасищата. Ливадите съпровождат предимно влажните и умерено влажни почви, а 
сравнително по-рядко се срещат върху сухите почви. Техните тревни съобщества са 
представени от житни и бобови растения. Тревният състав се състои от червена 
(Trifolium pratense) и бяла детелина (Trifolium repens L.), ливадна класица (Alopecurur 
pratensis), овсига (Bromus arvensis), коило (Stippa capillata) и др. В заливните тераси на 
реките се наблюдават представители предимно от житното растение пирей (Agropyrum 
repens), ливадината (Limnanthes alba), полевицата  (Agrostis tenuis) и др. 

 Установените при теренно-проучвателните работи дървесни, храстови и тревни 
видове и според Хорологичния атлас на лечебните растения в Република България, 
които се срещат на територията на Община Каолиново са: 

- Обикновен равнец (Achillea collina), Камшик (Agrimonia eupatoria), Шапиче 
(Alchemilla vulgaris), Багрилно подрумниче (Anthemis tinctoria), Змиярник (Arum 
Maculatum), Копитник (Asarum europaeum), Клинавче (Astragalus glycyphyllos), Лудо 
биле (Atropa bella - donna), Парички (Bellis perennis), Ранилист (Betonica officinalis), 
Кървавиче (Bistorta major), Решетка (Carlina acanthifolia), Исландски лишей (Cetraria 
islandica), Змийско мляко (Chelidonium majus) ,Чувен (Chenopodium bonus - henricus) 
,Синя жлъчка (Cichorium intybus), Мразовец (Colchicum autumnale), Обикновен дрян 
(Cornus mas) ,Обикновена леска (Corylus avellana), Обикновен глог (Crataegus 
monogyna), Кукувича прежда (Cuscuta europaea), Наумка (Cynoglossum officinale), 
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Мъжка папрат (Dryopteris filix mas), Ветрогон (Eryngium campestre), Боянка (Erysimum 
diffusum), Очанка (Euphrasia - species diversa), Брястолистно орехче (Filipendula 
ulmaria), Горска ягода (Fragaria vesca) ,Бударица (Galeopsis tetrachit), Лазаркиня (Galium 
odoratum), Багрилна жълтуга (Genista tinctoria), Синя тинтява (Gentiana cruciata), 
Обикновен здравец  (Geranium macrorrhizum), Зловонен здравец (Geranium robertianum), 
Кръвен здравец (Geranium sanguineum), Градско омайниче (Geum urbanum), Кукуряк 
(Helleborus odorus), Сибирски девисил (Heracleum sibiricum), Голо изсипливче 
(Herniaria glabra), Влакнесто изсипливче (Herniaria hirsuta), Рунянка (Hieracium 
pilosella), Жълт кантарион (Hypericum perforatum), Дяволска уста (Leonurus cardiaca), 
Обикновена мента (Mentha spicata), Обикновен гръмотрън  (Ononis arvensis), Невестин 
език (Ononis arvensis), Обикновен риган (Origanum vulgare), Чобанка (Petasites 
hybridus), Теснолистен живовляк (Plantago lanceolata), Широколистен живовляк 
(Plantago major), Голяма телчарка (Polygala major), Пача трева (Polygonum aviculare), 
Сладка папрат (Polypodium vulgare), Трепетлика (Populus tremula), Пълзящо прозорче 
(Potentilla reptans), Лечебна иглика (Primula veris), Трънка (Prunus spinosa), Орлова 
папрат (Pteridium aquilinum), Лечебна медуница (Pulmonaria officinalis), Обикновена 
шипка (Rosa canina), Малина (Rubus idaeus), Обикновен киселец (Rumex acetosa), Козя 
брада (Rumex acetosella), Алпийски лапад (Rumex alpinus), Ракита (Salix purpurea), 
Дебрянка (Sanicula europaea), Живениче (Scrophularia nodosa), Горски енчец (Solidago 
virgaurea), Офика (Sorbus aucuparia), Вратига (Tanacetum vulgare), Обикновено 
подъбиче (Teucrium chamaedrys), Подбел (Tussilago farfara), Чемерика (Veratrum album),  
Висок лопен (Verbascum thapsiforme), Мъхнат лопен (Verbascum phlomoides), 
Великденче (Veronika officinalis), Трицветна теменуга (Viola tricolor), Бял имел (Viscum 
album), Коприва (Urtica dioica),  Черно кучешко грозде (Solarium nigrum), Червено 
кучешко грозде (Solanum dulcamara), Черница (Morus alba), Американски ясен (Fraxinus 
americana), Коноп (Cannabis sp.), Аморфа (Amorpha fruticosa), Тревист бъз (Sambucus 
ebulus), Ябълка (Malus domestica), Бучиниш (Conium maculatum), Щир (Amaranthus 
blitum), Троскот (Cynodon dactylon), Полска поветица (Convolvulus arvensis)  и други. 

Състоянието на находищата от лечебни растения в Община Каолиново може да се 
определи, като благоприятно, но в риск, тъй извън границите на населените места 
голям процент от територията е заета от агроценозите на обработваемите земи. 
Териториите за нуждите на селското стопанство представляват 66,94% от общата площ 
на общината, а именно 19 643,07 ха. Горските територии, формиращи дендрогенния 
ландшафт в Община Каолиново, заемат площ от 6639,03 ха, което представлява 22,62%. 

Законът за лечебните растения (ЗЛР) изисква разработването на специален раздел 
за лечебните растения към програмата за опазване на околната среда (ОПООС) на всяка 
община; към плановете за управление на защитените територии, както и към 
горскостопанските планове и програми. 

Целта на раздел „Лечебни растения” е да планира ползването, така че то да бъде 
устойчиво и да осигури опазване на лечебните растения. 
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Разделът трябва да включва информация за видовете лечебни растения, 
местоположението и състоянието на находищата, за количествата суровина, на които 
може да разчита местната икономика. Разделът трябва да представя анализ и да 
предвижда необходимите мерки за опазване на лечебните растения и техните 
местообитания и находища. С предимство се включват видовете лечебни растения, 
които се събират за стопанско ползване, както и такива под специален режим на 
опазване и ползване или представляващи интерес от природозащитен или научен 
характер. 

Ползите от добрия и актуален раздел за лечебните растения са: 
Общинската администрация на съответната територия да има пълна информация 

за: 
 находищата на видовете лечебни растения в общината – местоположение, 

граници, площ, състояние, количества и степен на ползване на запасите им; 
 има ли вредни въздействия върху видовете и какви са те; 
 кои са местата, в които макар да има находища на лечебни растения, не 

бива да се събират билки заради близост до сметища, замърсени терени, 
оживени пътища и т.н. 

Общинската администрация да може: 
 да наблюдават състоянието на находищата и развитието им и въз основа на 

това да преценяват за кои видове, в какви количества и в кои периоди да 
издават позволителни за събиране; 

 да определят и вземат мерки за опазване на находищата въз основа на 
наблюденията вкл. да съобразяват начина на трайно ползване на земите, 
където се налага; 

 да инициират и организират събиране на билки от находища в общински 
земи и съответно да реализират приходи от такси, включително като се 
възползват от програми за заетост на безработни; 

 да прогнозират какви приходи се очакват от такси за ползване; 
 да организират по-ефективни проверки и контрол; 
 да дават информация на МОСВ, природозащитни организации, граждани 

относно състоянието и опазването на видовете; 
 да ориентират билкозаготвители и граждани за запасите на отделните 

видове и находища, с други думи на какви количества суровина може да 
разчита местната икономика; 

 да ползват информацията за лечебните растения в общината за развитие на 
туризъм, образователни програми и др. 

 
Оценка на запасите 
Оценка на запасите се изготвя в Общинската програма за опазване на околната 

среда в раздел „Лечебни растения“. 
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Оценката на запасите в находищата на лечебните растения е важна за доброто 
управление на тези ценни природни ресурси и е регламентирана в Закона за лечебните 
растения (Чл. 55-57). Тя дава информация за това къде са  находищата, какъв годишен 
добив може да се очаква от тях, какви са заплахите. Въз основа на нея управителите на 
всяка територия могат да определят за какви количества да издадат разрешителни за 
ползване, без да увредят находищата и да им попречат да се самовъзобновят. Оценка на 
запасите се прави предимно на най-значимите за стопанско ползване и най-компактни 
находища. Такава трябва да се извършва и за видове, които са под специален режим на 
опазване и ползване или представляват интерес от природозащитен или научен 
характер (редки, застрашени видове и др.). 

При оценка на запасите от билки трябва да се установят две величини: площ на 
находището и добив от единица площ. За определяне на добива от единица площ се 
използват различни методи, в зависимост от вида на оценяваното растение. Размерът на 
запаса се определя, като добива от единица площ се умножава по площта на 
находището. Оценката включва и изготвяне на предписания за мерки и дейности за 
опазване на находищата. 

Информацията събрана при оценката е важна за: 
 опазване на находищата и определяне на природозащитни мерки, защото 

позволява да се определи каква част от суровината може да се ползва; 
 оценка на стопанската перспективност на ресурсите при планиране и 

организиране на събирането като ориентира събирачите и изкупвачите на 
билки за обема, който могат да ползват от дадено находище. 

В оценката на запасите от ЛР, освен експерти биолози-ресурсолози, трябва да 
участват и общинските еколози, билкозаготвители от района, служители в горските 
стопанства, билкосъбирачи и представители на всички заинтересовани страни. Това е 
важно, както за ефективното й извършване, така и за пълноценното оползотворяване на 
резултатите от нея. 

Общината логично е със силно изразен антропогенен характер поради равнинния 
обхват, като коренната растителност е силно ограничена. В резултат са се развили 
значително по-сухоустойчиви дървесни, храстови и тревисти видове, сред които 
култивирани и много рудерални тревни елементи. По-голямата част от тях са 
обработваеми и се ползват като ниви, лозя и други трайни насаждения. В резултат на 
запустяването от последните години масово се развива бяла акация (Robinia 
pseudoacacia), а на места се забелязват петна от инвазивните айлант (Ailanthus altissima) 
и храстовидна аморфа (Amorpha fruticosa). Бившите ниви бързо се покриват с 
рудерална тревна растителност и храсти от шипка (Rosa canina), трънка (Prunus 
spinosa), глог (Crataegus monogyna), обикновено птиче грозде (Ligustrum vulgare), драка 
(Paliurus spina – Christi), къпина (Rubus sр.). 

Всички растителни видове са широко и повсеместно разпространени в страната 
ни и няма включени в Приложения № 2 и 3 на ЗБР, както и такива от Червена книга на 
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Република България, съвместно издание на Българска академия на науките и 
Министерство на Околната среда и водите (2001). Не са локализирани и известни 
находища на редки, защитени и ендемични растителни видове, характерни за 
биогеографската единица. 

Части от някои видове се използват като билки и са сред най- 
широкоразпространените и използвани лечебни растения - шипка (Rosa canina), синя 
жлъчка (Cichorium inthybus), бял равнец (Achillea millefolium), коприва (Urtica dioica), 
врабчови чрeвца (Stellaria media), липа (Tilia tomentosa) и много други. 

В района няма находища на лечебни растения, поставени под специален режим на 
опазване и ползване, със стопанско значение, съгласно Заповед № РД-115/13.02.2015 г. 
на Министъра на околната среда и водите. 

Според горскорастителното райониране попада в Мизийска горскорастителна 
област, подобласт Лудогорие, Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински 
пояс на дъбовите гори. Горският фонд се състои от 6 по-големи комплекси и множество 
малки, пръснати из работните земи, с различна форма и големина. 

 Горската растителност е представена от три основни групи насаждения: 
а/ естествени издънкови насаждения от цер (Quercus cerris), габър (Carpinus 

betulus), сребролистна липа, благун, зимен дъб, клен, келяв габър и др., които 
представляват основната част от дървесните запаси. 

б/ естествени семенни насаждения, съставени от цер, зимен дъб (Quercus petraea), 
и благун. 

в/ изкуствени насаждения - главно от черен бор (Pinus nigra), червен дъб (Quercus 
rubra), сребролистна липа (Tilia tomentosa), акация (Robinia Pseudoacacia), полски ясен 
(Fraxinus angustifolia), топола и с по-малко участие на явор, шестил, бук, череша, бял 
бор, смърч, мъждрян, бреза и др. 

 Срещат се следните храстови видове: червен глог (Crataegus monogyna), леска 
(Corylus avellana), дрян, бъз, шипка, аморфа и др. От полухрастите се срещат къпината. 
Основният дървесен вид, даващ облика на естествената горска растителност е церът. 
Среща се повсеместно и образува предимно чисти насаждения или смесени с благун  
(Quercus frainetto Ten.) и габър. 

 

1.6.2. Животински свят 

Съгласно Буреш и Попов, 1973, в зоогеографско отношение територията на 
Община Каолиново се намира в Палеарктичната зоогеографска област, Евро-
Сибирската подобласт, Предпланински район (до 1000 м.н.в.). 

Според Асенов, 2006, територията на Община Каолиново попада в Лудогорски 
биогеографски район. 

Безгръбначната водна фауна показва сравнително добро разнообразие от 
ресничести едноклетъчни (тип - Ciliophom), малочетинести червеи (клас - Oligochaeta), 
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еднодневки (разред – Ephe(meroptera), перли (разред - Plecoptera), бръмбари (разред - 
Coleoptera), ручейници (разред - Trichopterd) и двукрили (разред - Diptera). 

Безгръбначната сухоземна фауна на района притежава най-голямо видово 
разнообразие сред насекомите (Клас - Insecta). Характерни насекоми за района, са 
водните кончета: Callopteryx virgo meridionalis, Platycnemis pennipes и Aeshna affinis, 
малката богоможа - Ameles heldreichi (разред - Mantodea); черното житно пиле от 
правокрилите - Bradypoms dasypus (разред - Orthoptera); равнокрилото хоботно - 
Eurybregma nigrolineata и др. Значителен е броят на твърдокрилите насекоми (разред - 
Coleoptera), като типични видове сред бръмбарите листояди, са - Chrysolina graminis, 
Ch. staphylea и Phratora vulgatissima, а сред бръмбарите сечковци - Pachyta 
quadrimaculata, Acmaeops pratensis, Anoplodera nifipes, Necydalis major, както и редките 
видове сечковци - Brachyleptura tesserula и Vadonia imitatrix. Тук се среща и защитеният 
бръмбар бегач - Calosoma sycophanta. Ципокрили насекоми (разред - Hymenoptera), 
обитаващи Лудогорието са широко разпространените в Европейския континент 
лесостепни видове мравки - Messor structor, миризливата мравка - Liometopum micro- 
cephahim и Formica cinerea, а в населените места се среща интродуцирания у нас 
синантропен вид, фараонова мравка - Monomorium pharaonis. Тук се срещат и 
паразитиращи ихнеумониди (сем. Ichneumonidae, Hymenoptera) като - Scambus elegans 
(паразитоид по пеперуди) и Tromatobia ornata (паразитоид по паяци). От пепрудите 
(разред - Lepidoptera) тук се срешат освен аполоновата пеперуда - Parnassius apollo и 
индикаторните таксони за района - Colias hyale, Lopinga achine achine и Melitaea 
arduinna от семействата Hesperioidea, Papilionoidaea (Абаджиев, 1999). 

От земноводните се срещат обикновената чесновница - Pelobates fuscus, жабата 
дървесница - Hyla arborea и горската дългокрака жаба - Rana dalmatina. Характерни 
рептилии за района са шипобедренага костенурка - Testudo graeca, шипоопашатата 
костенурка - Testudo hermanni, кримския гущер - Podarcis taurica, големия стрелец - 
Coluber caspius, пъстрия смок  - Elaphe quatuorlineata sauromates, медянката - Coronella 
austriaca и пепелянката - Vipera ammodytes. 

Орнитофауната на Лудогорския района е разнообразна, което се дължи до голяма 
степен на близостта му с Черноморския басейн, както и на карстовите терени със 
скални венци, представляващи специфични местообитания за определени видове. 
Средното поречие на р. Бели Лом представлява орнитологичен обект с национално 
значение, в който обитават повече от 150 вида птици. Сред тях са защитените видове 
червен ангъч - Tadorna ferrug¬inea, египетски лешояд - Neophoron percnopterus, орел 
змияр - Circaetus gallicus, белоопашат мишелов - Buteo rufinus, малък креслив орел - 
Aquila pomarina и бухал - Bubo bubo. В Лудогорския биогеографски район се срещат и 
други редки видове птици, като черен щъркел - Ciconia nigra, ловен сокол - Falco 
cherrug, белошипа ветрушка - Falco naumanni, вечерна ветрушка - Falco vespertinus и 
скален орел - Aquila chiysaetus. 

Във фаунистично отношение, бозайниците в Лудогорския биогеографс¬ки район 
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представляват смесен комплекс между видове, обитаващи широ¬колистните гори и 
такива, които са свързани със степния биом. От насеко- моядните видове на разред - 
Insectivora, в района обитават таралеж - Erinaceus concolor, белокоремна белозъбка - 
Crocidura leucodon, голям подковонос - Rhinolophus ferrum-equinum, малък подковонос - 
Rhinolophus hipposideros и южен подковонос - Rhinolophus euriale. Сре¬щат се още 
обикновен хомяк - Cricetus cricetus, черногръд хомяк - Mesocricetus newtoni, обикновена 
полевка - Microtus arvalis и степна домашна мишка - Mus spicilegus. От разред хищници 
- Carnivora ограниче¬но присъствие в района има вълкът - Canis lupus, докато 
популациите на чакала - Canis aureus, лисицата - Vulpes vulpes, енотовидното куче - 
Nyctereutesprocyonoides, язовеца - Meles meles, видрата -Lutra lutra, Златката - Mortes 
martes, степния пор - Mustela eversmanni и дивата котка - Felis silvestris са по-
многобройни. 

Общото състояние и описание, може да се заключи в: 
Фауната, в т. ч. и гръбначната (тип Chordata, подтип Vertebrata), която е най-добре 

проученият тип фауна и чийто природозащитен статус у нас е най-пълно регла-
ментиран, в този район е от видове, характерни за ниските части на страната, какъвто е 
и разглежданият терен. В зоогеографски аспект фауната е от палеарктичен тип и по-
конкретно от видове предимно на умерените географски ширини, като в района се 
срещат и известен брой видове с южно разпространение за Европа, т. е. с ареали в 
Средиземноморската подобласт на Палеарктика, което в климатично отношение е 
следствие от непосредствената близост на морето, която близост обуславя и по-мекия 
климат на тези територии. В животинския свят преобладават евросибирски и 
средноевропейски зоогеографски елементи. Най-добре запазена и богата е фауната в 
горите. От бозайниците са характерни благороден елен  (Cervus elaphus L), сърна 
(Capreolus capreolus), дива свиня (Sus scrofa), дива котка (Felis silvestris), обикновен 
сънливец (Glis glis), обикновена горска мишка (Sylvaemus sylvaticus), катерица (Sciurus 
vulgaris), вълк (Canis lupus), горски сънливец (Dryomys nitedula), обикновен сънливец 
(Glis glis), чакал (Canis mesomelas), лисица (Vulpes vulpes), белка (Martes foina), пъстър 
пор (Vormela peregusna), язовец (Meles meles), видра (Lutra lutra). В разглежданата 
област най-често срещаните видове птици са представители на: врабчоподобни, 
соколоподобни, совоподобни, щъркелоподобни, гълъбоподобни и кокошоподобни. От 
ихтиофауната в язовирите се срещат уклей (Chalcalburnus chalcoides), каракуда 
(Carassius gibelio),  шаран (Cyprinus carpio) и толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix).    

Животинският свят на територията на общината показва разнообразие предимно 
по отношение на бозайниците и по-малко по отношение на птиците, земноводните и 
влечугите. Най-разпространени са дивите свине, но се срещат и типични степни 
бозайници като степен пор, европейски лалугер, хомяк, заек, таралеж. Птичето 
разнообразие се представя от посевна врана, сива яребица, пъдпъдък.  
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 Горско стопанство 
 Община Каолиново се намира на територията на ТП - ДЛС Паламара - с.Венец. 

Поради обстоятелството че към момента няма утвърден ГСП на стопанството, 
представените данни не са окончателни. 

 До края на 19-ти век Лудогорието е било покрито с горски насаждения, които в 
по-голямата си част са изсечени и земите са преминали към селскостопанския фонд. 
Днес най-широко разпространенa горска растителност има по повърхността на платата 
и сенчестите склонове и по-малко в долините, суходолията и припечните изложения. 
Голям проблем са незаконните сечи и честото несъобразяване с лесоустройствените 
планове от страна на частните стопани. Дървесината се използва основно за отопление, 
което също е предпоставка за масови незаконни сечи, предимно от по-бедните групи от 
населението. 

 Основните дървесни видове и най-разпространени в района на Общината са 
Бялата акация (Robinia pseudoacia), хибридна топола (Populus x canadensis), цер, дъб, 
габър.  Иглолистните масиви са съставени предимно от чер бор и частично – от смърч.  

 Гъби - на територията на община Каолиново са със сравнително ограничени 
находища. Няма данни за промишлено събиране на видове гъби. Някои видове като 
сърнела и печурка са преобладаващи и се събират в по-големи количества, но само за 
лични нужди. 

1.6.3. Защитени зони 

Защитените зони са територии, предназначени за опазване или възстановяване 
на благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на 
видовете в техния естествен район на разпространение. България е на второ място в ЕС 
с процент от територията, която е в Натура 2000 (34.3% или 3 905 989 ха обща площ). 

 С указателни писма изх.№ 3092/31.05.2014 г. и №  6488/13.12.2014 г. на РИОСВ 
Шумен е изискано във връзка с разпоредбите на чл.31 от Закона за биологичното 
разнообразие, да се внесе и уведомление по чл.10 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни 
предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони. Изисканото 
уведомление с изх.№ ИУ-06-189/11.02.2015 г. е представено на компетентния орган. 
РИОСВ Шумен с писмо изх.№ 1001/15.03.2015 г. е определила, че следва да бъде 
изготвена оценка на степента на въздействие на ОУП на община Каолиново върху 
предмета и целите на опазване на защитена зона /ЗЗ/ “Хърсовска река” с код 
BG0000106. 

Национална екологична мрежа включва освен съществуващите територии, 
обявени по Закона за защитените територии, така и територии, обявени в отговор на 
ангажиментите, поети от Република България по Директива № 92/43/EEC (за 
хабитатите) и Директива № 79/409/EEC (за опазване на дивите птици).  

Съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), 
държавата изгражда Национална екологична мрежа (НЕМ), включваща защитени зони, 
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в които могат да участват защитени територии. Защитените зони са предназначени за 
опазване или възстановяване на благоприятното състояние на включените в тях 
природни местообитания, както и на видовете в техния естествен район на 
разпространение. 

    Защитени зони се обявяват за: 

 опазване на типовете природни местообитания, посочени в приложение 1 на 
ЗБР;  

 опазване местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени 
в Приложение 2 на ЗБР;  

 опазване на местообитания на видовете птици, посочени в приложение 2 на ЗБР;  

 опазване на територии, в които по време на размножаване, линеене, зимуване 
или миграция се струпват значителни количества птици от видове, извън тези, 
посочени в Приложение 2. 

  На територията на община Каолиново е разположена част от защитена зона (ЗЗ) 
от НЕМ “Натура 2000” - “Хърсовска река” с код BG0000106, “ за опазване на 
природните местообитания (включена в списъка ЗЗ, приет с Решение на Министерски 
съвет № 661/16.10.2007 г. обн. ДВ бр.85/2007 г.). Към момента зоната не е обявена със 
заповед с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР. 

„Хърсовска река” (НАТУРА 2000, код 0000106, области Силистра, Добрич и 
Шумен) – попада в землищата на с. Безмер, с. Божан, с. Бонево, с. Войниково, с. 
Главанци, с. Градница, с. Зърнево, с. Каблешково, с. Кладенци, с. Нова Камена, с. 
Орляк, с. Полковник Савово, с. Професор Златарски, гр. Тервел и с. Честименско, 
община Тервел, област Добрич; с. Алеково, гр. Алфатар, с. Бистра, с. Васил Левски, с. 
Кутловица, с. Цар Асен и с. Чуковец, община Алфатар, област Силистра; с. Върбино, с. 
Межден, с. Полковник Таслаково, с. Прохлада, с. Секулово и с. Скала, община Дулово, 
област Силистра; с. Войново, с. Давидово, с. Поп Русаново, с. Посев, с. Средище и с. 
Стрелково, община Кайнарджа, област Силистра; с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. 
Поп Кралево и с. Срацимир, община Силистра, област Силистра; с. Браничево и с. 
Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен, с обща площ 36 756,70 ха. 

В зоната се опазват: Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от 
Alysso-Sedion albi, Субпанонски степни тревни съобщества, Неблагоустроени пещери, 
Панонски гори с Quercus pubescens, Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., 
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) 
(*важни местообитания на орхидеи), Балкано-панонски церово-горунови гори, 
Чернаканя, Вечернаветрушка, Ястребогушокоприварче и др.  

Предназначението и целите на защитената зона са следните: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона; 
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 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, 
характерни видове и условия на средата; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Подробно описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на ОУП 
на община Каолиново, върху предмета и целите на опазване на защитени зони 
„Хърсовска река” BG0000106, е извършено в Доклада за оценка за съвместимост и 
въздействие на ОУПО Каолиново, неразделно приложение към настоящият Доклад за 
екологична оценка. 
 

1.6.4. Защитени територии 

Към настоящият момент България има развита мрежа от защитени територии в 
европейски план, включваща 973 ЗТ с обща площ 583 876.3 хa, което представлява 
около 5.3 % от територията и акваторията на страната. В системата от ЗТ се включват 
резерватите, националните паркове, природни забележителности, природни паркове и 
защитени местности. 

Законът за защитените територии (ЗЗТ), обнародван в ДВ, бр.133/1998 год., с изм. 
и доп., урежда режима на опазване, ползване и управление на защитените територии в 
България. Цел на закона е опазване и съхраняване уникалността на природата, обект на 
защита в защитените територии, като национално и общочовешко богатство. Със ЗЗТ 
държавата, в съответствие с международните договори по опазване на околната среда, 
по които България е страна, регламентира и осигурява функционирането и 
съхранението на система от защитени територии, като част от регионалната и 
европейска екологична мрежа. Защитените територии са предназначени за опазване на 
биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в 
тях, както и опазване на характерни или забележителни обекти на неживата природа. 
Законът регламентира процедурите за обявяване и промените в защитените територии - 
прекатегоризиране, заличаване, промяна на площта, режима и др., както и 
управлението, стопанисването и охраната им. Съгласно чл.5 от ЗЗТ, защитените 
територии се делят на следните категории: резерват, национален парк, природна 
забележителност, поддържан резерват, природен парк, защитена местност. С 
управлението на тези категории защитени обекти се цели създаване и развитие на 
екотуризъм. 

Територията на Община Каолиново не попада в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии. Част от площите й попадат в 
границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.  
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1.7. Културно-историческо наследство, включително архитектурно и 
археологическо наследство 

Със своето  многообразие и с познавателните, възпитателните и естетико- 
емоционал ните си качества, културното наследство на община Каолиново 
представлява фактор за социално-икономическото развитие на общината и ценен 
ресурс на туризма. 

По своя характер и епоха обектите са разпределени в следните групи: 
 Паметници от праисторията- пещери, селищни могили, селища на открито, 

некрополи (от 3000 до 1800г. пр.н.е.) 
 Паметници от тракийската епоха – селища, крепости, некрополи (от края на 

второто хилядолетие пр.н.е. до II-I в.пр.н.е.) 
 Паметници от античната и късноантичната епоха- селища градове, крепости, 

вили, каптажи, светилища, мостове, пътища, некрополи и др. ( от I до VIв.) 
 Паметници от ранното и късното средновековие- селища, крепости, езически 

храмове, църкви, манастири, некрополи, мостове и др. (от VII до  XVв.) 
 Надгробни могили 
 

Материално културно наследство 
 Движими културни ценности 
От предоставените материали за културното наследство, няма данни за движими 

културни ценности открити на територията на Община Каолиново. 
 

 Недвижими културни ценности 
Обектите на недвижимото наследство са също и важен елемент на материалната 

жизнена среда, и в частност - на селищната среда, и в този смисъл са сред факторите, 
определящи качеството на живот на населението. Опазването на културните ценности 
на общината представлява една от основните цели на устройствената политика. 
Създаването на устройствени условия за това е изведено сред първостепенните задачи 
на планирането. 

Съгласно разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962г. всички селищни и 
надгробни могили  и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на 
културата, по реда на чл.4, ал.1 от ЗНКМ /отм./ и съгласно §10, ал.1 от ЗКН притежават 
статус на НКЦ с категория „национално значение“. 

Цялото културно наследство на Община Каолиново се състои от 84 обекта, като 
76 от тях са археологически обекта, един художествен и 7 исторически. 

 Археологически 
От събраните материали за обектите на недвижимото културно наследство в 

Община Каолиново, можем да обобщим, че на територията на общината са открити 76 
археологически обекта, от които 53 са с категория национално значение, 22 от тях са с 
местно значение и един обект е III група. От направения анализ на информацията за 
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културното наследство открито в Община Каолиново, можем да систематизираме 
следните археологически обекти: 

 Антични и средновековни селища – открити са 2 обекта, които се намират в 
района на с.Тодор Икономово;  

 Късноантична крепост –в района на с.Браничево; 
 Средновековна крепост – в района на с.Омарчево; 
 Тракийска и късноантична крепост  в района на с.Лиси връх; 
 Тракийски некрополи – открити са 6 обекта, като единия се намира в 

с.Браничево, един в с.Лятно, 3 обекта се намират в с.Омарчево и един в 
с.Сини вир; 

 Могилни насипи – 32 обекта, разположени в района на гр.Каолиново и селата 
Браничево, Гусла, Дойранци, Долина, Загориче, Лятно, Наум, Пристое, 
Средковец, Тодор Икономово и Тъкач; 

 Надгробни могили – 4 обекта, разположени в района на селищата – 
Дойранци, Тодор Икономово и Тъкач; 

 Средновековни и ранносредновековни селища – регистрирани са 17 обекта в 
района на гр.Каолиново и селата Дойранци, с.Омарчево, с.Тодор Икономово 
и  с.Тъкач; 

 Старо селище – в района на с.Сини вир; 
 Тракийско селище – регистрирани 7 обекта в района на гр.Каолиново и селата 

– Долина, Лиси връх, Лятно и с.Омарчево; 
 Селищна могила – 1 обекта, намираща се в района на с.Сини вир; 
 Средновековен манастир – в района на с.Сини вир; 
 Средновековен некропол – в района на с.Сини вир; 
 Античен кастел – в района на с.Браничево 

 

 Художествени 
Художественото културно наследство в Община Каолиново се състои от един 

обект: 
 Църква „Св.Димитър“ – в района на с.Сини вир. 

 

 Исторически 
От предоставения списък на РИМ-Шумен, на територията на Община Каолиново 

има 7 обекта - възпоменателни знаци, издигнати по повод участието на България във 
войните от 1885г., 1912-1913г., 1915-1918г., 1944-1945г. 

 Паметна плоча с барелеф на Никола Новков – с.Браничево; 
 Паметна плоча на Добри Добрев – с.Дойранци; 
 Паметна плоча на Иван Костадинов – с.Дойранци; 
 Паметна плоча на нелегални дейци – с.Дойранци; 
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 Паметна плоча на Тодор Икономов – с.Тодор Икономово; 
 Паметна плоча посветена на Септемврийското въстание-1923г. – Тодор 

Икономово; 
 Плоча-паметник посветена на загиналите през войните – с.Тъкач 

 

 Културно-историческо наследство 
В Община Каолиново със статут на исторически НКЦ са 7 обекта -  

възпоменателни знаци. 
От направеното проучване и анализиране на общо 84 обекта на недвижимото 

културно наследство в Община Каолиново са локализирани 37 обекта, нелокализирани 
– 41 обекта, унищожени – 6 обекта.  

От направеното проучване и анализ на цялото културно наследство в община 
Каолиново, можем да направим оценка на състоянието, проблемите и потенциала му за 
устойчиво развитие на общината. 

 Обектите на археологическото наследство  са със много ниска степен на 
проученост, което има огромно значение за формиране на политики за 
устойчиво развитие; 

 Липсват специализирани планове, карти и схеми на Община Каолиново с 
локализирани обекти на недвижимото културното наследство, на природните 
забележителности, на историческите места, локални и регионални културни 
маршрути; 

 Липсва стратегия и визия за устойчивото развитие на културното наследство 
в Община Каолиново; 

 За голяма част от обектите на недвижимото културното наследство не са 
определени режими за опазване по смисъла на чл.79, ал.1 и ал.2 от ЗКН, което 
възпрепятства изпълнението на разпоредбите на чл.80 от ЗКН; 

 Не са вземани мерки за определяне на устройствените параметри, защитата и 
опазването на КН и неговата експозиционна среда; 

 Структурите на археологическото наследство не са стабилно укрепени, 
консервирани, реставрирани и експонирани, като за доста от тях липсва 
достъп, информационни и указателни табели, както и оформена 
експозиционна среда. 

 Туристическата инфраструктура в общината не е развита; 

 Земеделската дейност не е отчитала наличието на археологически недвижими 
културни ценности на територията на Общината, в резултат на което голяма 
част от тях са увредени или унищожени- заличаване на могили и селища. 

 В повечето случаи археологическите обекти, въпреки своето ключово 
значение и културна стойност- представляват непривлекателна гледка; 
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 Археологическите културни ценности са застрашени от бавна физическа 
деградация, причинена от природни фактори( изветряване, ерозия и др.), от 
липса на редовни консервационни-реставрационни дейности, от 
лошокачествени намеси, от иманярски набези. 

1.8. Отпадъци и опасни вещества 

Отпадъците не само повърхностно замърсяват околната среда, ограничават 
използваемостта на земята, създават хигиенни проблеми и дразнят естетическите 
възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на натрупването им 
физични, химични и биологични процеси, те се превръщат в многофакторен 
замърсител на околната среда, оказващ силно негативно въздействие върху 
повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което създават сериозен здравен 
риск за населението. От друга страна отпадъците са ценен енергиен и суровинен 
източник и тяхното минимизиране и повторна употреба води до съхранение на 
природни ресурси. На територията на Общината се образуват различни видове 
отпадъци. Мотивиращи фактори се явяват разположението на населените места, броят 
на населението в тях, както и дейността на населението като функция при образуване 
на битови и приравнени към тях неопасни отпадъци.  

Битови отпадъци 
Събирането на битовите отпадъци от 2010 г. се осъществява в контейнери тип “ 

Бобър” с вместимост 1,1 м3 – 62 броя и в кофи тип “Мева” с вместимост 0,11 м3 - 3981 
броя. Съгласно сключен договор дейностите по извозване, депониране и обезвреждане 
на битовите отпадъци от територията на община Каолиново на „Регионално депо” за 
неопасни отпадъци в кв. „Дивдядово”, гр. Шумен, се извършват от „Еколандтрейд” 
ЕООД. 

Събраните, извозени и депонирани битови отпадъци от територията на общината 
по години са както следва: 

Таблица № II.1.8.1 Количества битови отпадъци за периода 2010 – 2014 г. 

 
 
 

 

 

Отпадъци от строителство  
 Строителните отпадъци на територията на Община Каолиново се формират 

 
ГОДИНА 

 

 
ГЕНЕРИРАНИ/ 

t 
ДЕПОНИРАНИ/ 

t 
2010 767.4 767.4 
2011 1254.7 1254.7 
2012 1175.1 1175.1 
2013 1071.3 1071.3 
2014 1143.0 1143.0 
ОБЩО: 5411.5 5411.5 
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преди всичко от ремонт и реконструкция на жилищните и някои от обществените 
сгради. Една част от тях са класифицирани в 17 група - „Отпадъци от строителство и 
разрушаване на сгради” в Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Опасните 
отпадъци представляват малка част от този поток. Те включват следните материали: 
азбест, оловни тръби, бои, лепила, обработено с консерванти дърво, замърсена пръст и 
различни материали съдържащи ПХБ. Тези количества са относително малки в 
сравнение с цялото количество на потока отпадъци, но е изключително важно да се 
вземат специални предпазни мерки за тяхното управление.  

Към момента няма депа за строителни отпадъци, които да се намират в процес на 
изграждане или за които да има проектна готовност. Не са предприети или планирани 
действия от страна на общината или частния бизнес относно: въвеждането на 
алтернативни на депонирането, специализирани технологии, инсталации и съоръжения 
за преработване и/или рециклиране на строителни отпадъци с цел тяхното 
оползотворяване посредством повторното им влагане в строителството с изключение на 
единични случаи на запълване на изкопи и дупки покрай пътищата. Действията на 
общинската администрация са насочени към намаляване на безконтролното изхвърляне 
на  отпадъците от строителни и строително-ремонтни дейности край междуселищните 
пътища и на нерегламентираните сметища. Строителните отпадъци се формират преди 
всичко от ремонта и реконструкцията на жилищните и някои от обществените сгради. 
Депонирането на земни маси се извършва на депото за битови отпадъци с цел по- 
късното им използване при рекултивация на същите.  

В община Каолиново делът им като цяло е минимален, поради обективни причини 
– слабо функциониращ строителен отрасъл. 

  

Опасни отпадъци 
Опасни отпадъци са тези, чийто състав, количество и свойства създават риск за 

човешкото здраве и околната среда. За обезвреждането на натрупани на територията на 
община Каолиново пестициди и хербициди с изтекъл срок на годност през 2000 г. 
общината е  реализирала проект, с който същите са събрани и затворени за съхранение 
в контейнери тип “Б Б-куб” по технологията на фирма “ БАЛ БОК ИНЖЕНЕРИНГ” – 
АД гр.София. Контейнерите “Б Б-куб” са 4 (четири) бр. и са разположени на 
определената им площадка. Осигурява се периодично наблюдение на контейнерите. 
При извършени контролни проверки, относно начина на съхранението не са 
констатирани нарушения. 

Други установени количества опасни отпадъци на територията на Община 
Каолиново са минимални, доколкото отчитат единствено реално докладваните 
количества. Основание за такава оценка са по-ниските докладвани количества за някои 
групи масово-разпространени опасни отпадъци, като отработени масла, луминесцентни 
лампи, батерии и акумулатори и др., поради непълния обхват на предоставената от 
фирмите информация и липсата на разделно събиране. 
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От 1999 г. община Каолиново има разработена “Общинска програма за 
управление на дейността по отпадъците” с актуализации за периоди до 2015 г. На 
22.12.2014 г. e приет Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 
до 2020 г. Предстои изготвяне на нова актуализация на Програма за управление на 
дейностите по отпадъците на община Каолиново за периода 2015-2020 година”, 
съгласно изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), НПУО и 
методически указания за разработване на общински програми за управление на 
отпадъците (утвърдени със заповед № РД-211/31.03.2015 г. на министъра на околната 
среда и водите). 

 
Сметосъбиране и третиране на отпадъците 

От 2010 г. в община Каолиново е въведено организирано сметосъбиране, 
обхващащо всички домакинства на територията общинския център и съставните села.  

Община Каолиново е сключила и следните договори: 
 с „Еколандтрейд“ ЕООД за събиране и транспониране на битовите отпадъци 

от всички населени места в общината. 
 с „Булекопак” АД за въвеждане на система за разделно събиране, съхранение, 

предварително третиране и транспортиране на отпадъци от опаковки, образувани на 
територията на общината от домакинствата, административните, социалните и 
обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и 
обектите за отдих, забавления и туризъм. 

Предстои да се сключат договори с лицензирани фирми за организиране, 
изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, съхраняване, 
предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на 
НУБА; за организиране на дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на 
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и по повторна употреба, 
рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства (МПС) 
и за организиране на система за разделно събиране от крайните потребители, 
съхраняване и транспортиране на отпадъци от ИУЕЕО. 

 

Депа за отпадъци 
По своята същност ,,депониране на отпадъци“ е метод, при който не се предвижда 

последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок 
по дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване и една година 
- за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява 
опасност за човешкото здраве и не вреди на околната среда . 

Община Каолиново участва в Регионално сдружение по реда на Закона за 
управление на отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за 
управление на дейностите по отпадъците. 

Регионалното сдружение на регион – Шумен включва общини от Шуменски 
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регион: Шумен, Нови Пазар, Велики Преслав, Каспичан, Каолиново, Венец, Хитрино  и 
Смядово. 

Съгласно Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, 
обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.) се закриват депата, 
неотговарящи на горепосочената наредба.  

 Общинското депо за битови отпадъци се е намирало северозападно от 
гр.Каолиново, на около 60 - 65 м от регулационните граници на населеното място. 
Използвано е било от общинския център и кварталите. Терена не е бил ограден, нямал е 
контролно - пропускателен пункт и входящ контрол на отпадъците. Към момента 
сметището не е действащо. Оператор и собственик на депото е Община Каолиново. 
Съгласно наличната документация относно състоянието на депото, същото е спряно от 
експлоатация нерегламентирано сметище, със заповед на Директора на РИОСВ гр. 
Шумен. Площадката на депото – попада в имот  № 025021  с начин на трайно ползване 
“депо за битови отпадъци /сметище/” по картата на възстановената собственост на 
гр.Каолиново, ЕКАТТЕ 36079, община Каолиново, област Шумен, е с вид собственост 
– общинска и с площ 7,245 дка. (имот № 025021 в който е било разположено сметището 
е образуван от имоти № 025008 и № 025019. Имот № 025019 е образуван при делба на 
имот   № 025007, за който е издадена заповедта на РИОСВ гр. Шумен). 

Изпълнен е проект за рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци в 
имот с № 025021 и към настоящият момент имотът е с начин на трайно ползване 
“пасище”. Средствата за рекултивация на депото са осигурени от Предприятието за 
управление на дейностите по околна среда. 

На територията на община Каолиново няма разположено действащо депо за 
отпадъци. Генерираните битови отпадъци се събират по график от населените места и 
до изграждането на регионална претоварна станция, се депонират на регионалното 
депо, разположено в кв. Дивдядово-гр. Шумен, находящо се на разстояние 66 км южно 
от общинския център. 

Към момента на територията на общината няма и действащо депо за строителни 
отпадъци или такова което които да се намира в процес на изграждане.  

   На територията на община Хитрино се изгражда Претоварна станция (която ще 
бъде ползвана от общините Хитрино, Каолиново и Венец) за твърди битови отпадъци с 
предварително отделяне на рециклируеми такива. Тя се реализира в имот № 000207 в 
землището на с. Близнаци на площ от 6,000 дка. В нея ще се извършва предварително 
третиране на твърди неопасни битови отпадъци.  

Производствени отпадъци 
Данните за производствени отпадъци са обект на специално статистическо 

наблюдение, в чиято съвкупност са обхванати предприятията, генератори на отпадъци. 
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От анализа са изключени отпадъците от разкриването, добива и преработването на 
подземни природни богатства.  

Количеството и състава на тези отпадъци се определя от отрасловата структура и 
концентрацията на производствените мощности на отделните отрасли на 
промишлеността. 

Производствени отпадъци се образуват в резултат на промишлена, занаятчийска и 
обслужваща дейност на физическите и юридическите лица. Няма данни за количествата 
генерирани такива на територията на община Каолиново.  

Промишлеността в  община Каолиново е представена от следните промишлени 
предприятия  :  

 “Каолин” АД гр.Сеново ,  Добив на пясъци и нерудни суровини (каолин) 
 „Надежда” ООД – производство на сирене;  
 “Екселанс” ООД – производство на сирене; 

Управлението на производствените отпадъци е задължение на предприятията. На 
регионалното депо за отпадъци се допуска депониране на производствени отпадъци 
срещу заплащане само за отпадъци, които отговарят на критериите за приемане. 

Отпадъци от опаковки и масоворазпространени отпадъци 
Процентното обхванато население от системите за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки в община Каолиново е 97%.  За останалите масово разпространени 
отпадъци процентното обхванато население е общината за НУБА – 43,84%, а за 
ИУЕЕО – 100%.  

 
Болнични отпадъци  
Те се класифицират в две основни групи: 

 клинични – патологични материали, инфекциозни материали, 
фармацевтични средства, химически препарати от клинични лаборатории, 
радиоактивни субстанции. 

 неклинични – хранителни отпадъци, почистващи средства, отпадъци от 
административните служби, неинфекциозни маси, безопасни от здравно-
екологични позиции.   

      Всички формирани отпадъци от здравни заведения на територията на община 
Каолиново се събират разделно в специални съдове и се обеззаразяват с подходящ 
дезинфектант.  Личните лекари, извършващи практики в населените места имат 
сключени договори с фирма „БИО-С”ООД гр. Шумен за приемане, транспортиране и 
предаване за обезвреждане на опасни болнични отпадъци. 
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1.9. Вредни физични фактори 

 

 Шум 
Шумът от автомобилния транспорт е основен фактор за шумови нива в общината. 

Шумът, излъчван в околната среда от транспортните средства (автобуси и леки коли) е 
епизодичен с ниво около 60 dBA. В определени моменти (форсиране на двигателя, 
звукови сигнали, затваряне на врати и др.) шумът е импулсен и може да достигне 
сравнително високи нива.  

Граничните стойности на показателите за шум в околната среда Lден, Lвечер и 
Lнощ са посочени в приложение № 2 от Наредба № 6/ 26.06.2006 г. за показателите за 
шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на 
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите 
за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху 
здравето на населението, издадена от МЗ и МОСВ (Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г.) и 
са както следва: 

  Таблица II.1.9.1 Показатели за шум 

 

Територии и устройствени зони в урбанизираните 
територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на  
шума в dB(A) 

 ден   вечер нощ 

1. Жилищни зони и територии 55 50 45

2. Централни градски части 60 55 50

3 
Производствено-складови територии и  
зони 

70 70 70

 
Връзката между застроените територии в общината, както и тази с другите 

общини и населени места се осъществява единствено чрез изградената пътна мрежа, 
която минава през населените места и създава допълнително шумово натоварване там. 
Основните източници на шум на територията на общината са вътрешноселищния и 
транзитен автомобилен транспорт, както и различни дейности на населението с 
промишлен характер, работилници, търговски и строителни обекти, паркинги и др. 

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

На територията на града няма работещи шумни предприятия и обекти, което 
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спомага нивото на шума в различните устройствени зони да бъде в границите на 
допустимите норми. 

 

Шумовото замърсяване от автомобилния транспорт зависи и от вида на 
преминаващите автомобили (леки, товарни), състоянието им, скоростта, пътните и 
климатични условия. 

За намаляване на шума от транспортните средства трябва да се подобри пътната 
инфраструктура. С тази цел се предвижда реконструкция и рехабилитация на 
съществуващата улично-пътна мрежа в общината. 

Съгласно Закона за защита от шума в околната среда, РИОСВ - Шумен 
организира извършване на измерването, оценката, управлението и контрола на шума, 
излъчван в околната среда от промишлени инсталации и съоръжения, включително за 
категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за 
опазване на околната среда. Осъществяваният контрол е превантивен, текущ и 
последващ. 

За територията на общината няма данни за превишения нивата на шума на 
производствените предприятия, намиращи се в обособените производствени зони. Има 
различни локални източници на шум (работилници, търговски обекти, заведения и др.) 
с ограничен обхват на шумово въздействие. Няма данни за превишения на шума в 
жилищните зони. 

 Други вредни физични фактори 
На територията на община Каолиново няма изградени обекти и други 

антропогенни източници, които са доказани замърсители, допринасящи за промяна в 
радиационната обстановка. Не са известни данни за разположени на територията на 
общината значителни източници на нейонизиращи лъчения. Няма установено 
завишаване на естествения радиационен фон. 

Като правило, източници на електромагнитни полета са и радиопредавателите на 
къси, средни и дълги вълни, частните радиостанции на УКВ, телевизионни предаватели 
и ретранслатори, подстанции за високо напрежение - открити и закрити, 
електропроводи, трафопостове, захранващи жилищни квартали, късовълнови и УКВ 
системи за мобилни комуникации на транспорта, полицията, бърза помощ и др., 
радарни системи на КАТ, авиотранспорта, за ТВ и други сателитни връзки, лични 
системи за комуникации (радиолюбителски предаватели). За посочените предаватели 
няма експертни оценки, не е определяна хигиенно-защитна зона спрямо жилищната и 
работната среда. Не съществува информация дали интензитета на РЧ полетата е в 
границите или над нивата на пределно допустимото ниво (ПДН) - 3 V/m за жилищни 
квартали и 60 V/m за работна среда (БДС 14525 и Наредба № 9 от 1991 г. на МЗ). 
Липсата на данни от измервания, информация за експертизи и други проучвания 
показва, че източниците на ЕМП не са предмет на наблюдение и контрол както по 
време на проектирането и изграждането, така и при експлоатацията им. 
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1.10. Материални активи 

Оценката на материалните активи на общината обхваща съществуващите обекти 
на: 

 жилищния сектор; 
 социалната инфраструктура; 
 транспортната инфраструктура; 
 техническата инфраструктура; 

 
1.10.1. Материали активи в жилищния сектор 

Състоянието на жилищният фонд и жилищният стандарт на населението са важни 
характеристики за изпълнение на задачите на устройственото планиране. Жилищния 
фонд  и състоянието му като система на обитаване е в зависимост от броя на 
населението. Върху развитието му оказват значение различни качествени и 
количествени показатели. 

По данни на НСИ към 01.02.2011г. жилищния фонд в населените места в Община 
Каолиново е разпределен както следва: 
 

                          ТТааббллииццаа  IIII..11..1100..11..11..  ЖЖииллиищщеенн  ффоонндд  ппоо  ннаассееллееннии  ммеессттаа  вв  ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

Населено място Общо Обитавана ли е сградата 

Обитавана Необитавана 

Община 
Каолиново 

4178 3463 714 

с. Браничево 462 371 91 

с. Гусла 176 155 21 

с. Дойранци 172 141 31 

с. Долина 158 137 21 

с. Загориче 208 192 16 

гр. Каолиново 516 414 101 

с. Климент  400 316 84 

с. Лиси връх 81 34 47 

с. Лятно 177 156 21 
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с. Наум 154 122 32 

с. Омарчево 31 15 16 

с. Пристое 335 275 69 

с. Сини вир 220 175 45 

с. Средковец 183 164 19 

с. Т. Икономово 668 583 85 

с. Тъкач 237 213 24 

ИИззттооччнниикк::  ННааццииооннааллеенн  ссттааттииссттииччеессккии  ииннссттииттуутт  
 

От последното преброяване жилищата в общината са  общо 4178 на брой, като 
само 17% от тях са необитавани. В някои населени места, този процент е много нисък. 
Такива са селата Загориче (7%) Тъкач(10%). Единствено в Омарчево преобладават  
необитаваните (51%). 

По данни на НСИ към 01.02.2011г.  илищния фонд в Община Каолиново има 
следните основни характеристики. 

  ТТааббллииццаа  IIII..11..1100..11..22..    ООссннооввннии  ххааррааккттееррииссттииккии  ннаа  жжииллиищщнниияя  ффоонндд  вв  ООббщщииннаа  

ККааооллииннооввоо  

        ИИззттооччнниикк::  ННааццииооннааллеенн  ссттааттииссттииччеессккии  ииннссттииттуутт  
Най-голям дял имат тухлените жилища. 

 

ТТааббллииццаа  IIII..11..1100..11..33..    ЖЖииллиищщннии  ссггррааддии  ппоо  ббрроойй  ееттаажжии  ккъъмм  0011..0022..22001111гг..  

Община Каолиново Брой жилища % от общия брой 

Общ брой жилища 4321 100% 

Показател Мерна 
единица 

жилища 

Жилищни сгради -по материал на 
външните  стени на сградата 

брой 4321 

- Стоманобетонни и панели брой 115 

- Тухлени брой 3041 

- Други брой 1165 
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1 етаж 3653 84.55% 

2 етажа 540 12.49% 

3 етажа 49 1.14% 

4 етажа 79 1.82% 

ИИззттооччнниикк::  ННааццииооннааллеенн  ссттааттииссттииччеессккии  ииннссттииттуутт  
 
Преобладаващо е ниско етажното строителство. Едноетажните жилищни сгради 

са 84.55% от всички такива, а двуетажните – 12.49%.  
Масово жилищата в община Каолиново са построени от тухли с гредоред – 60%. 

Следващият по употреба материал е кирпичът, с който са построени 27% от жилищните 
сгради. Тухлените такива с бетонна плоча са 457 на брой. Само 34 са панелните 
жилища. 

Съществено значение за комфорта на обитаване играе благоустроеността на 
жилищата. В Община Каолиново, свързани с обществено водоснабдяване са 3499 
жилища. Собствен водоизточник ползват 16 жилищни сгради, а 17 такива са без 
източник на вода. 

88 са жилищата, свързани с обществена канализация, която е изградени по 
стопански начин и диаметърът на тръбите не отговарят на новите изискванията на 
нормите за проектиране на канализационни системи.  

Най – много са жилищните сгради, свързани с попивна яма. Останалите жилища в 
общината ползват септична яма или друго пречиствателно съоръжение, а в 60 няма 
никаква канализация.  

Всички жилищата в общината са електрифицирани. 

 

1.10.2. Материали активи на социалната инфраструктура 

Наличните материални активи на социалната инфраструктура включват  
системите на:  

 образованието и обучението;  
 социалните дейности;  
 културните дейности;  
  спорта; 

 

 Образование  
Повишаването на качеството на образованието на територията на Общината е 

необходимо условие за подготовка на човешкия ресурс за работа и реализация в 
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условията на европейския пазар на труда. 

Целодневни детски градини и Училища 
Образователната инфраструктура на община Каолиново носи всички 

характеристики на преходния период в реформата на средното образование в България.  
Училищната структура и мрежа в общината е съобразена с действащите законови 

и подзаконови документи с местните, държавни и европейски стратегии за развитие на 
образованието. 

Образователното дело в община Каолиново се осъществява от пет основни 
училища, едно СОУ и 16 броя ЦДГ, разпределени във всички населени места. На 
територията на общината през последните 10 години няма закрити учебни и детски 
заведения. Демографските промени изразени в намаляване броя на децата, подлежащи 
на обучение, са причина да се формират маломерни паралелки и слети класове в 
началния и среден курс на училищата в селата 

На територията на Община Каолиново в детските градини общия брой на децата 
записани в детските градини е 422 за 2014/2015г. Броят на учениците записани в 
учебните заведения за 2014/2015г. е 1153 деца, а педагогическия персонал е 138 души. 
Тези училища обхващат учениците от всички населени места в общината. 

Материално техническата база се поддържа от общината и към момента е в добро 
състояние. Търсят се и възможности за финансиране по различните програми. През 
последните 5 години не са правени основни ремонти на училищата, освен подмяната на 
дървената дограма във всички училища с PVC. Ежегодни и при необходимост се правят 
текущи ремонти. Същото е и състоянието на детските градини – всички са с подменена 
дограма, извършват се текущи ремонти. Текущите ремонти включват освежаване 
мазилки, подмяна паркет, боядисване цокли и уреди и належащи дребни ремонти. 

Текущата тенденция е за плавно намаляване на броя на децата, записани в 
детските градини. Спрямо 2010г. към 2015г. броят на децата в детските заведения е 
намалял от 453 до 418, или с 7,7%. Децата, посещаващи училище също плавно 
намаляват като през 2012г дори се регистрира леко увеличение. 

Материална база на учебните заведения 
Материално техническата база се поддържа от общината. Търсят се и 

възможности за финансиране по различните програми.  
 Материално техническата база се поддържа от общината и към момента е в 

добро състояние. Търсят се и възможности за финансиране по различните програми.  
През 2007 г. е реализиран проект финансиран по „Красива България“ в СОУ 

„Г.Ст.Раковски“ гр.Каолиново като е извършен основен ремонт, осигурен е достъп на 
хора с увреждания, чрез изграждане на рампа и са въведени мерки за енергийна 
ефективност. Чрез него е създадена по-благоприятна и привлекателна среда за 
учениците и персонала. 

В ОУ“Хр.Смирненски“ с.Пристое и ОУ“Георги Раковски“ с.Климент е направена  
енергоефективна реконструкция, финансирани чрез Министерство на регионалното 
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развитие и благоустройството Главна Дирекция „Програмиране на регионалното 
развитие” . 

 Спорт 
По данни на общинска администрация Каолиново имотите с предназначение за 

спортни терени са както следва: 

ТТааббллииццаа  IIII..11..1100..22..22..  ССппииссъъкк  ннаа  ссппооррттннииттее  ббааззии  вв  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  
Наименование на обекта Функционално 

предназначение 
Застроена и 
разгърната площ 

Спортен терен 
с. Загориче 

Спортни прояви и
мероприятия 

АОС№ 80, № на 
имота 
000042, 14,565 дка 

Футболно игрище с. Пристое Футболни срещи и
турнири 

АОС№ 79, № на 
имота 
000006, 21,641 дка 

Спортен терен с. Сини вир Състезания и турнири АОС№ 83, № на 
имота 
000352, 10,092 дка 

Спортен терен с. Лятно Масови спортни прояви АОС № 75, № на 
имота 
000146, 17,476 дка 

Лесопарк и стадион с. Тодор 
Икономово 

Футболни срещи АОС№ 77, № на 
имота 
000225, 160,157 дка 

База за конен спорт с. Тодор 
Икономово 

Конни надбягвания АОС № 78, № на 
имота 
000175, 49,292 дка 

Стадион и писта за бягане гр. 
Каолиново 

Лекоатлетически
състезания 

АОС№ 74, № на 
имота 
000110, 15 дка 

Футболен стадион кв. Кус Футболни срещи АОС№ 76, № на 
имота 
000038, 13,673 дка 

Спортен терен с. Средковец Спортни прояви АОС № 81, № на 
имота 
000056, 12,943 дка 

Спортен терен с. Наум Турнири и състезания АОС № 82, № на 
имота 
000315, 16,274 

Спортен терен с.Климент Футболни срещи и
състезания 

КВ 87 пар.I 27,053 
дка. 

Парк, спортен терен 
с.Браничево 

Футболни мачове Кв.32 пар.III 18,5 
дка. 

ИИззттооччнниикк::  ООббщщииннссккии  ппллаанн  ззаа  ррааззввииттииее  22001144--22002200гг..  ннаа  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  
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 Култура 
Читалищата са културна институция, която изпълнява учебно-просветителски 

функции и самодейност. В общината има 12 читалища, като разпределението им по 
населени места изглежда по следния начин: 

ТТааббллииццаа  IIII..11..1100..22..33    ННааррооддннии  ччииттааллиищщаа  вв  ннаассееллееннииттее  ммеессттаа  вв  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

Културна институция 

№ 
Населено 
място 

Читалища 
Площ ЗП 

/кв.м./ 
състояние 

1. с.Сини вир НЧ  ”Пробуда-1932” 450 Добро 
2. с.Тъкач НЧ  ”Васил Левски1930” 539 Добро 
3. с.Лятно НЧ ”Светлина-1922” 235 Добро 
4. с.Долина НЧ ”Н.Й.Вапцаров-1927” 366 Добро 
5. гр.Каолиново НЧ ”Просвета-1934”  868 Добро 
6. с.Дойранци НЧ ”Г.Димитров-1928” 320 Добро 
7. с.Климент НЧ ”Просвета-1936” 390 Добро 

8. 
кв.Кус- 
гр.Каолиново НЧ”Хр.Ботев-1938” 

598 Добро 

9. с.Пристое НЧ ”Отец Паисий-1937” 488 Добро 
10. с.Загориче НЧ ”Съзнание-1937” 20 Добро 
11. с.Браничево НЧ ”Пробуда-1932” 450 Добро 
12. с.Т.Икономово НЧ ”Ст.Караджа-1928” 709 Добро 

ИИззттооччнниикк::  ООббщщииннссккаа    ааддммииннииссттрраацциияя  --  ККааооллииннооввоо  
 
Читалищата се управляват от Настоятелства и набират средства от: членски внос, 

културно-просветна дейност, субсидии от държавния и общинския бюджети, наем от 
движимо и недвижимо имущество, дарения и завещания, други приходи (чл.21 от ЗНЧ). 
Държавната субсидия се разпределя от общинска комисия (съгласно чл.23 ал.1 от ЗНЧ) 
и се използва предимно за ФРЗ. 

Частични ремонтни дейности са извършени по сградите на читалищата и 
вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства през 2014 г. с средства 
по Проект за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища за 2014 
г. 

 НЧ ”Отец Паисий-1937” с.Пристое -  2405,00 лв. 
 НЧ  ”Васил Левски1930” с.Тъкач - 5745,92 лв. 

Ремонтни дейности в НЧ ”Просвета-1934” гр.Каолиново през 2009 г. за 3000 лв.с 
средства по ПМС № 27/09.02.2009 г. 

Сградния фонд на читалищата се нуждае от обновяване и оборудване. 
 

 Религия 
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Ежегодно се утвърждава културен календар за мероприятията провеждани през 
годината. Религиозните празници се честват от отделните религиозни групи, като 
местната власт активно съдейства за тяхното провеждане. 

ТТааббллииццаа  IIII..11..1100..22..44  РРееггииссттъърр  ннаа  ввееррооииззппооввееддаанниияя  вв  ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

№ 
по 
ред 

Област/община/град/село, 
адрес на обекта 

Вид на 
обекта 

Служене 
Наименование 
на обекта 

Година на 
изграждане 

Архитектурно 
състояние на 

обекта 

1 
Шумен, общ. Каолиново с. 

Лятно, ул.  
джамия 

действащ-
редовно 

няма  1906 средно 

2 
Шумен, общ. Каолиново с. 
Тъкач, ул.  

джамия 
действащ-
редовно 

няма  2000 Много добро 

3 
Шумен, общ. Каолиново с. 
Наум, ул.  

джамия 
действащ-
редовно 

няма  1880 средно 

4 
Шумен, общ. Каолиново с. 
Сини вир, ул.  

джамия 
действащ-
редовно 

няма  1890 средно 

5 

Шумен, общ. Каолиново с. 
Тодор Икономово, 
ул.Александър 
Стамболийски 1   

джамия 
действащ-
редовно 

централна  1863 средно 

6 

Шумен, общ. Каолиново с. 
Тодор Икономово, 
ул.Кишинев 23   

джамия 
действащ-
редовно 

Календер 1920 средно 

7 

Шумен, общ. Каолиново с. 
Тодор Икономово, ул. 
Калякра 30  

месчид недейства стар месджит 1830 лошо 

8 

Шумен, общ. Каолиново с. 
Тодор Икономово, 
ул.Светлина 13  

месчид 
действащ-
редовно 

нов месджид 2000 Много добро 

9 

Шумен, общ. Каолиново с. 
Тодор Икономово, 
ул.Девети септември 39  

църква 
действащ-
редовно 

Св. Вмчк 
Георги 

Победоносец 
1938 добро 

10 

Шумен, общ. Каолиново с. 
Браничево, ул. Демокрация 
15 

джамия 
действащ-
редовно 

няма  1914 средно 

11 

Шумен, общ. Каолиново с. 
Браничево, ул. Демокрация 
6 

месчид 
действащ-
редовно 

няма  1912 средно 

12 
Шумен, общ. Каолиново с. 
Гусла, ул. Бузлуджа 2 

джамия 
действащ-
редовно 

Давулджулар 
джамиси 

2010 отлично 

13 

Шумен, общ. Каолиново с. 
Долина, ул. Васил Коларов 
13  

джамия 
действащ-
редовно 

няма  1980 средно 
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14 
Шумен, общ. Каолиново с. 
Загориче, ул. Пирин 10 

джамия 
действащ-
редовно 

няма  2010 отлично 

15 
Шумен, общ. Каолиново с. 
Климент, ул. Мир 22  

джамия 
действащ-
редовно 

Джам махле 1954 средно 

16 

Шумен, общ. Каолиново с. 
Климент, бул. Съединение 
33 

джамия 
действащ-
редовно 

Кору махле 1880 средно 

17 
Шумен, общ. Каолиново с. 
Климент, ул. Вежен 1  

джамия 
действащ-
редовно 

Солак махле 1890 средно 

18 
Шумен, общ. Каолиново с. 
Средковец, ул. Дружба 9 

джамия 
действащ-
редовно 

няма  1878 средно 

19 
Шумен, общ. Каолиново с. 
Пристое, ул. Дунав 1  

джамия 
действащ-
редовно 

няма  1922 средно 

20 
Шумен, общ. Каолиново с. 
Пристое, ул. Зелена гора 3а  

месчид 
действащ-
редовно 

няма  1911 средно 

21 

Шумен, общ. Каолиново 
гр. Каолиново, ул. 
Александър Батенберг 24 

джамия 
действащ-
редовно 

няма  1890 средно 

22 
Шумен, общ. Каолиново с. 
Лиси връх, ул.Батак 1  

църква 
действащ-
редовно 

Св. Троица 1890 средно 

23 
Шумен, общ. Каолиново с. 
Сини вир, ул.Пирин 20  

църква 
действащ-
редовно 

Св. Димитър 1880 средно 

ЗЗааббееллеежжккаа::  **ллоошшоо  ––  ннееддееййссттвваащщии  ооббееккттии  ии//ииллии  ннее  ссаа  ииззввъърршшввааннии  ррееммооннттии  

**ссрреедднноо  ––  ииззввъърршшввааннии  ссаа  ссааммоо  ттееккуущщии  ттееммооннттии  ––  ббоояяддииссввааннее,,  ииззммааззввааннее  ии  ддрр..  

**  ддооббрроо  ––  ооссввеенн  ттееккуущщииттее  ррееммооннттии  ссее  ииззввъърршшееннии  ее  ооссннооввннии  ррееммооннттии  ппррии  ккооииттоо  ее  

ппооддммееннееннаа  ддооггррааммаа,,  ррееооммооттиирраанн  ппооккрриивв..  

**  ммннооггоо  ддооббрроо  ––  ннооввии  ссггррааддии,,  ссттррооееннии  ссллеедд  22000000  ггооддииннаа  

**  ооттллииччнноо  --  ннооввии  ссггррааддии,,  ссттррооееннии  ппрреезз  ппооссллееддннииттее  55  ггооддииннии..  

ИИззттооччнниикк::  ООббщщииннссккаа  ааддммииннииссттрраацциияя  --  ККааооллииннооввоо  
 

 Социални дейности 
На територията на община Каолиново се предоставят следните услуги в домашна 

среда: личен асистент, социален асистент и домашен помощник по оперативни и 
национални програми. Услугите са в общността – местна дейност и се изразяват в 
предоставяне на храна, съдействие за получаване на медицинска помощ, 
административни и социално-консултативни и др. п. услуги за хора в неравностойно 
положение. 

В община Каолиново липсват “центрове за временно настаняване” на лица 
останали без дом, както и “преходни жилища” за лица с умствена изостаналост. Няма 
изградени приюти за бездомни хора. В общината няма функциониращ социално-учебен 
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център (професионално обучение и преквалификация на хора с увреждания и 
подготовката им за самостоятелен живот).  
 

 1.10.3. Материални активи на транспортната инфраструктура 

Пътна и железопътна мрежа 
  Комуникационно – транспортната инфраструктура е изградена съобразно 

структурата на урбанизираните територии, прилежащите територии и извънселищните 
транспортни системи.  

 Железопътна мрежа 
По данни на ДП“Национална компания железопътна  инфраструктура“ на 

територията на  Община Каолиново няма съществуваща железопътна инфраструктура, 
както и не се предвижда изграждането на такава. 
 

 Републиканска пътна инфраструктура 
По данни от Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление –  

Шумен, държавната пътна мрежа на територията на община Каолиново е представена 
от следните пътища: 

 

ТТааббллииццаа  IIII..11..1100..33..11..    РРееппууббллииккааннссккии  ппъъттиищщаа,,  ппррееммииннаавваащщии  ппрреезз  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  

ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

№ Наименование на пътя от км. до км. Дълж. км. Добро Средно Лошо 

Първи клас 

I-7 
  

I-7 "Граница Румъния - 
о.п.Силистра-о.п.Дулово-

о.п.Шумен-о.п. Велики Преслав-
Върбица-Бероново-Мараша-

о.п.Ямбол-о.п.Елхово-Гранитово-
Мелница-Лесово-граница Турция" 

57+000 73+540 16.540 16.540 0.000 0.000 

       16.540 16.540 0.000 0.000 
Трети клас  

III-701 
  

(о.п.Дулово -о.п.Шумен) – 
Секулово –Тодор Икономово-

Никола Козлево-Хърсово- Стоян 
Михайловски-Нови пазар – 

(о.п.Шумен-Девня) 

12+300 23+300 11.000 0.000 0.000 11.000

      11.000 0.000 0.000 11.000
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III-702 
  

 (о.п.Дулово -о.п.Шумен) – 
Пристое – Духовец-Подайва-

Исперих 

 
0+000 

 
2+000 2.000 0.000 2.000 0.000 

      2.000  0.000 2.000 0.000 

III-
7003 

  

 (о.п.Дулово -о.п.Шумен) – 
Пристое-Каолиново-Лятно-

Долина-Лиси връх-войвода-Избул-
Върбяне-Златна нива-царев брод-

о.п.Шумен 

0+000 4+938 4.938 0.000 4.938 0.000 

4+938 13+080 8.142 8.142 0.000 0.000 

13+080 20+070 6.990 0.000 0.000 6.990 
20+070 21+100 1.030 1.030 0.000 0.000 

    21.100 9.172 4.938 6.990 

III-
7005 

  

 (о.п.Дулово -о.п.Шумен) – Изгрев 
– Тъкач - Каолиново – Тодор 

Икономово  

4+000 11+715 7.715 7.715 0.000 0.000 

11+715 16+646 4.931 4.931 0.000 0.000 

      12.646  12.646  0.000 0.000 
За пътища III клас 21.818 21.818 6.938 17.990

ИИззттооччнниикк::  ООббллаассттнноо  ппъъттнноо  ууппррааввллееннииее  --  ШШууммеенн  
 
Общата дължина на първокласната пътна мрежа – е 16.540 км, а на третокласната 

пътна мрежа е 21.818 км. На територията на Община Каолиново има три преброителни 
пунктове. 

 

 Общинска пътна инфраструктура 
            Общинската пътна инфраструктура е добре развита. 

ТТааббллииццаа  IIII..11..1100..33..22..  ООббщщииннссккаа  ппъъттннаа  ммрреежжаа  

Общински пътища  

№ № на пътя Наименование на пътя от км до км Дължина 
км 

Пътища – 1-ва категория  

1.1 SHU1021  / І -7 / Венец – Черноглавци – Граница общ.(Венец - 
Каолиново) – Лятно / ІІІ - 7003/ 

1 - ва категория 
Венец, Каолиново 

ІV-23402 гран. Ясенково – Борци – Венец – Черноглавци – 
Сини вир - Лятно 

  8,350 

1.2 SHU1060 / ІІІ -7005, Изгрев - Каолиново / Тъкач – Сини вир – 
Граница общ.(Каолиново  - Никола Козлево) – 

Крива река / ІІІ - 701/ 

1 - ва категория 
Каолиново, Никола Козлево 

 14,800 

ІV-70015 /Дулово – Шумен/ - Изгрев – Тъкач – Сини вир – 
Иглика – Велино – Царев брод – Мътница /Шумен - 

Девня/ 

  8,900 

ІV- 20715 /Нови пазар – Хърсово/ - Крива река – Лиси връх - 
/Сини вир - Становец/ 

  5,900 

1.3. SHU1061 /ІІІ – 702, Пристое – Духовец/  Гусла - Средковец 1 - ва категория 
Каолиново 
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ІV-23413 /Духовец – Пристое/ -  Гусла – Средковец 0+000 4+400 4,400 

1.4. SHU1064 / І -7  Дулово – Пристое/ Браничево – Граница 
общ.(Каолиново – Дулово) – Прохлада – Секулово - 

Скала 

1 - ва категория 
Каолиново, Дулово 

ІV-70009 /Дулово – Шумен/ - Браничево – Прохлада – 
Секулово - Скала 

0+000 1+000 1,000 

1.5. SHU1065 / ІІІ -7003 / Царев брод - Велино – Граница 
общ.(Шумен - Хитрино) – Живково - Граница общ. 

(Хитрино - Каолиново)  / - SHU1060/ 

1 - ва категория 
Шумен, Хитрино, Каолиново 

ІV-70015 /Дулово – Шумен/ - Изгрев – Тъкач – Сини вир – 
Иглика – Велино – Царев брод –               кв. 

Мътница  /Шумен - Девня/ 

  1,340 

Пътища – 2-ва категория 

2.5. RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Беленци/ Духовец – Граница 
общ. (Исперих - Каолиново) – Климент – Наум - 
Граница общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев - /ІІІ -
7005/ 

2 - ра категория 
Исперих, Каолиново, Венец 

ІV-23412 граница Духовец – Климент – Наум - Изгрев   7,080 

Пътища – 3-ва категория 

3.6. SHU3062 / RAZ2048, Климент - Изгрев/ Наум – Тъкач - /ІІІ -
7005/ 

3 - ва категория 
Каолиново 

ІV-23414 Наум – Тъкач 0+000 2+400 2,400 

3.7. SHU3063 /І -7, Дулово - Пристое/ - Браничево – Гусла 3 - ва категория 
Каолиново 

ІV-70008 /Дулово – Шумен/ - Браничево - Гусла 0+000 3+500 3,500 

Общо пътища: 44,060

ИИззттооччнниикк::  ООббщщииннссккаа  ааддммииннииссттрраацциияя--  ККааооллииннооввоо  
 

 Улична мрежа 
Уличната мрежа в общинският център град Каолиново е с асфалтобетонова 

настилка, която е в лошо техническо състояние и се нуждае от ремонт ( вкл. 
тротоарите).  

По данни на Община Каолиново около 90% от уличната мрежа в общината е 
изградена от трошено каменна настилка. Тротоари са изградени само в централните 
части на населените места, около и до обществените сгради. 

Площадите в населените места на община Каолиново не са обособени като 
отделни УПИ, нямат обособяване като пешеходни зони.  

 

 Обществен транспорт 
На територията на Община Каолиново се извършва превоз на деца/ученици по  

определени транспортни схеми, както и превоз на работещи по транспортни схеми. 
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 1.10.4. Материални активи на техническата инфраструктура 

  Електроснабдителна мрежа 
Степента на изграденост – изградената мрежа на този етап е напълно достатъчна 

за обезпечаване на консуматорите с ел. енергия. Всички населени места в общината са 
електрифицирани.  

ТТааббллииццаа  IIII..11..1100..44..11..  ДДъъллжжииннаа  ннаа  еелл..  ппррооввооддии  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

Община П/ст Ел. проводи СН ТП ТП 

бр. км бр. kVА 

Каолиново 0 119 64 2280 

                        ИИззттооччнниикк::  „„ЕЕННЕЕРРГГОО--ППРРОО  ––  ММрреежжии““ААДД  
 
След въвеждане на енергийната реформа, са подменени с енергоспестяващи  

осветителни тела старите лампи на уличното осветление на територията на общината и 
са  изведени индивидуалните електромери на домакинствата. 

Дружеството ЕНЕРГО-ПРО не предвиждат нови проекти за реконструкция и 
разширяване на електроразпределителната мрежа. 

Дружеството няма перспектива за развитие и изграждане на нови обекти до 2033г. 
По данни на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД през територията на 

Община Каолиново преминават въздушни електропреносни линии (ВЕЛ). ВЕЛ 110 kV 
„Иглика“ с дължина 13.551 км. и ВЕЛ 110 kV „Прохлада“ с дължина 6км. Изградени са 
от желязо-решетъчни (ЖР) стълбове, изолатори, проводници ACO 400 и 
мълниезащитно стоманено въже. 

Подстанция „Каолиново“ находяща се в имот с номер 040173 в землището на 
гр.Каолиново, идентичен с имот с номер 000173 в землището на с.Боймир служи за 
преобразуване на електрическата енергия и разполага с два силови трансформатора 
110/20kV; 25 MVA. 
 

           Водоснабдителна система 
По данни на „ВиК“ – ООД Шумен,  водопроводната мрежа в община Каолиново 

започва да се изгражда след 1927 г. Водопроводите са в експлоатационна възраст 
между 27 и 88 год. Общата дължината на довеждащите водопроводи в общината е 
71км, а на разпределителната мрежа – 150 км. Изградените водопроводи са главно от 
етернитови, манесманови, стоманени и поцинковани тръби.  

Съоръжения за водовземане 
Водоснабдяването е обособено на 5 основни групи: Водоснабдителни групи 

Средковец, Тодор Икономово, Каолиново, Лятно и Изгрев като водопроводната 
система е амортизирана. 
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Средковец обслужва селата Средковец, Гусла, Браничево и Загориче. Помпената 
станция е с две хоризонтални помпи. 

Втората група обхваща селата Дойранци и Тодор Икономово.  
Третата водоснабдителна група Каолиново обхваща град Каолиново, кв. Кус и 

село Боймир. 
Водоснабдителна група Лятно захранва населените места – Лятно, Долина и 

Ружинци, докато водоснабдителната група Изгрев обслужва селата Климент, Наум, 
Тъкач и Пристое. 

Ежемесечно на общината се подава около 100 хил. куб. м вода, която се равнява 
на около 40л/сек. Водните количества се доставят по помпен начин. 

 

Външно водоснабдяване 
Външната водопроводна мрежа в Община Каолиново е на възраст между 27 и 88 

години. Експлоатационния период на водопроводите отдавна е изтекъл. 
Експлоатационната възраст обуславя: големи загуби, намалена проводимост, чести 
аварии, влошено качество на питейните води. 
 

Вътрешна водопроводна мрежа 
Общата мрежа на вътрешната водопроводна мрежа в Община Каолиново е 155 

241м 
Проблем по отношение на водоснабдяването е остарялата водопроводна мрежа за 

питейна вода, която често аварира. Едни от най - належащите проблеми е включването 
на нови водоеми към водоснабдителната мрежа. 

Проблем при водоснабдяването е отдавна е изтеклият експлоатационен период на 
водопроводите. Експлоатационната възраст обуславя: 

 големи загуби; 
 намалена проводимост; 
 чести аварии; 
 влошено качество на питейните води. 

 

Водопотребление 
Съгласно регионалния генерален план на обособена територия на ВиК-Шумен, 

гр.Шумен общото водопотребление за периода 2008-2011г. варира между 98л/ж/д и 
93л/ж/д., като средната величина на водопотреблението е 96 л/ж/д. 

В община Каолиново тази стойност е много ниска, като варира между 69 л/ж/д и 
89 л/ж/д. за разглеждания период. 
 

Загуби на вода 
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Общите загуби на вода в Община Каолиново са 53,31% към 2011г. при средно за 
област Шумен 67,49%. За периода 2008г.-2011г. общите загуби на вода в област Шумен 
са нарастнали с 21.21%, а в Община Каолиново общите загуби са нарастнали с 5.49%. 

Рязкото повишение на количеството на подадената вода е наложено от значително 
увеличаване на загубите (с около 21%). Същевременно количеството на полезно-
използваната вода отчита известен спад, който се дължи основно на намаляване на броя 
на населението и намаляване дейността на промишлените предприятия вследствие на 
икономическата криза. 
 

  Канализационна мрежа и ПСОВ 
В нито едно от населените места на Община Каолиново няма изградена 

канализация. На територията на Общината няма изградени ПСОВ. Към момента 
отпадъчните води от домакинствата и обществения сектор са заустени в септични ями, 
което създава предпоставки  за замърсяване на почвата, повърхностните и подземни 
води. От друга страна липсата на дъждовна канализация създава условия за образуване 
на водосбори и залежаване на повърхностните води, което води до разрушаване на 
пътните платна и непроходимост на уличната мрежа. Като цяло се нарушава и 
екологично равновесие на територията на Общината в резултат на непречистените 
води.  

Изграждането на канализация и пречиствателни станции ще спомогне за 
постигане на целите заложени в Рамковата директива по водите ,ПУРБ на ИРБ и 
Директива 91/271/ЕЕС. 

„Водоснабдяване и Канализация“ООД гр.Шумен има краткосрочна, средносрочна 
и дългосрочна инвестиционна програма, която засяга решаването на належащите 
проблеми в Община Каолиново.  

 
           Хидромелиоративни съоръжения 
Няма изградени съоръженията за напояване на територията на Община 

Каолиново. 

            Газопроводна мрежа 
По данни на „Булгартрансгаз“ на територията на Община Каолиново няма 

изграден газопроводи и други съоръжения. 

 
 Съобщителна мрежа 
В общината наложилата се през последните години тенденция на намаление на 

фиксираната телефонна плътност и увеличение на мобилната продължава, като 
стойността на показателят „фиксирана телефонна плътност по домакинства” бележи 
постоянно намаление, подобно на процесите в страната. 

На територията на Община Каолиново „Теленор България “ ЕАД не разполага със 
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съоръжения от подземната си съобщителна инфраструктура. 
На територията на Община Каолиново „Теленор България “ ЕАД разполага с 4 

/четири/ броя базови станции. 
В община Каолиново  дружеството има GSM и UMTS покритие.  
Към момента дружеството няма планове за изграждане на нови базови станции,  

както и изграждането на подземна оптична мрежа на територията на Община 
Каолиново. 

По данни на „Мобилтел“ ЕАД на територията на община Каолиново няма 
изградена линейна инфраструктура (кабелни трасета). Към момента  дружеството е 
реализирало радиопокритие на територията на общината по технологии GSM и UMTS. 
Операторът разполага с три базови станции в землищата на с.Браничево, с.Тодор 
Икономово и гр.Каолиново. 

Телекомуникациите са добре развити и обхващат 100 % телефонизация с цифрови 
апарати, пълно покритие от мобилните оператори и интернет доставчици. 

Трите национални мобилни оператора МТел, Глобул и Вивател осигуряват 100% 
покритие със сигнал на територията на общината. Това осигурява пълен спектър на 
техните услуги.  
 

1.11 Население и човешко здраве 

 
В ОУПО е извършен обстоен анализ на демографския и трудов потенциал в 

общината, като се подчертава отсъствие на голям човешки потенциал и активното 
механично движение, като базови причини за ограничените възможности за развитие 
на икономически структури. Направена е прогноза за демографското развитие на 
община Каолиново. 

 

 Демографско състояние на населението на община Каолиново 
Населението на общината е най-важният социално-икономически ресурс, който 

заема важно място в процеса на регионалното развитие. Човешките ресурси, освен 
производител са и потребител на материални и духовни блага, което ги прави 
определящ и лимитиращ фактор за развитие на всяка територия. По тази причина броят 
и съставът, характерът на възпроизводството и географското разположение на 
населението играят първостепенна роля в развитието на общината и областта. 

  

ТТааббллииццаа  II..1122..11..ДДааннннии  ззаа  ннаассееллееннииееттоо,,  ррааззппррееддееллеенноо  ппоо  ооббллаасстт  ШШууммеенн    ии  ООббщщииннаа  

ККааооллииннооввоо  ззаа  ппееррииооддаа  22000044гг..--0011..0022..22001133гг..  

Години 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Област 
Шумен 

199577 198106 197632 196559 195479 194090 192203 179668 178814 178061
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Община 
Каолиново 

12551 12518 12482 12456 12323 12251 12248 12 107 12200 12298 

ИИззттооччнниикк::ННССИИ  
За периода 2004г.-2013г. населението на област Шумен е намаляло с 21 516души, 

което представлява -10.78% средно за 10 години. 
Населението на община Каолиново по данни на НСИ към 31.12.2013г. е 12 298 

души, което представлява 6,91% от населението в област Шумен.  
За периода 2004г. – 2013г. населението в община Каолиново е намаляло с 253 

души (-2%). От 2004г. до 2011г. се наблюдава отрицателен прираст на населението, 
което е намаляло с 458 души, след това се наблюдава положителен прираст за периода 
2012-2013г., при което населението се е увеличило с 205 души(1.67%). 

  

ТТааббллииццаа  IIII..1111..22..  ННееттеенн  ееффеекктт  ннаа  ддииннааммииккааттаа  ннаа  ннаассееллееннииееттоо  ннаа  ООббщщииннаа  

ККааооллииннооввоо  ззаа  ппееррииооддаа  22000099--22001133гг  

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени

2009г. 2 11 -9 -74 -32 -42

2010г. -17 -1 -16 14 13 1

2011г. -5 9 -14 4 1 3

2012г. 22 11 11 71 45 26

2013г. 0 -22 22 98 53 45

Нетен ефект 2 8 -6 113 80 33

Години
Естествен прираст (брой) Механичен прираст (брой)

 

ИИззттооччнниикк::  ТТееррииттооррииааллнноо  ссттааттииссттииччеессккоо  ббююрроо,,  ггрр..  ШШууммеенн,,  ННССИИ,,  wwwwww..nnssii..bbgg,,    
Динамиката на броя на населението трябва да се разглежда в контекста на 

възрастовата структура и възрастовите групи в Община Каолиново. Възрастовата група 
между 0 и 19 години може да ни даде индикации за потенциала за развитие на 
населението в дългосрочен план, възрастовата група между 20 и 60 години и 
възрастовата група над 60 години ни дават информация за тенденциите в 
демографското развитие в средносрочен и краткосрочен план. Като цяло застаряването 
на населението в региона е фактор с по-силно негативно влияние от абсолютното 
намаление на броя на населението, тъй като намаляват възможностите за положително 
влияние върху тази тенденция. 

Разпределението на населението на Община Каолиново по възрастови групи е по-
неблагоприятно в сравнение със средните стойности на показателя за областта, което е 
обусловено както от възрастовия състав на градското, така и на селското население. 
Тенденциите са за намаление на броя на лицата в най-младата възрастова група и за 
увеличение на лицата във втората и третата възрастова група. Трайна е тенденцията на 
напускане на общината от хора в работоспособна възраст, които търсят препитание в 
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чужбина и по-големите градове на страната. В резултат на тези процеси се наблюдава 
трайна тенденция на намаляване броя на хората със средно специално и висше 
образование. Безработицата и непълната заетост отбелязват огромен скок през 
последните години. 

 
ТТааббллииццаа  IIII..1111..33..  ИИззммееннееннииее  ннаа  ввъъззрраассттооввааттаа  ссттррууккттуурраа  ннаа  ннаассееллееннииееттоо  ннаа  

ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  ззаа  ппееррииооддаа  22000099--22001133гг  

Година 2009 2010 2011 2012 2013
Средно 

изменение за 
периода 

Общо 1 група 
(0-19 г)

3166 3145 2971 2905 2857 23,23%

Изменение, бр -21 -174 -66 -48 -77

Общо 2 група 
(20-60 г)

6815 6787 6760 6858 6931 56,36%

Изменение, бр -28 -27 98 73 29

Общо 3 група 
(над 60 г)

2270 2316 2375 2437 2510 20,41%

Изменение, бр 46 59 62 73 60

Общо лица: 12251 12248 12106 12200 12298 100,00%  

ИИззттооччнниикк::  ТТееррииттооррииааллнноо  ссттааттииссттииччеессккоо  ббююрроо,,  ггрр..  ШШууммеенн,,  ННССИИ,,  wwwwww..nnssii..bbgg,,    
В ОУПО е разработена демографска прогноза като перспективен общ брой на 

населението на община Каолиново с оценка на положителните и отрицателните 
фактори за демографско развитие. 

Общата заболеваемост/болестност/, измерена чрез регистрираните случаи на 
заболяванията по обращаемостта на населението за здравна помощ към звената за 
извънболнична помощ, дава представа за честотата и структурата на заболяванията по 
повод на които населението търси здравна помощ. 

Коефициентът на обща смъртност, който се измерва с броя на починалите лица на 
1 000 души от средногодишния брой на населението, в област Шумен, по данни на 
НСИ е представен в таблица по-долу: 
 

ТТааббллииццаа  IIII..  11..1111..44..  ДДееммооггррааффссккоо  ссъъссттоояяннииее  ппоо  ппооккааззааттеелл  ссммъъррттнноосстт  
 2013 
 Смъртност Детска смъртност  
 (на 1 000 души от 

населението) (на 1 000 живородени) 
 общо мъже жени общо момчета момичета 

 
Страната 14,4 15,5 13,3 7,3 8,3 6,3 
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Област Шумен 14,6 15,9 13,4 12,9 15,7 10,1 

 
Община Каолиново 11,8 20,8

 В Шуменско, през  последните десет години коефициентът на обща смъртност е 
най-висок през 2012 г. – 15.5‰, а най-нисък през 2004 г. – 13.4‰. 

В община Каолиново през 2013 г. са регистрирани 114 родени деца, с коего 
раждаемостта е по-висока от средната за страната. През 2013г. живородените деца в 
България са 66 578, от които 34044 са момчета и 32534 - момичета. 
 

 Здравно състояние на населението на община Каолиново 
Отчетените тенденции в демографските процеси в общината до голяма степен ще 

определят и бъдещото развитие - населението ще продължи да намалява и да застарява 
в краткосрочен и средносрочен план, с по-ниски нива от средните за страната, което 
води до промени в разпределението на трудовите ресурси и нуждите от социални 
грижи. 

Здравословното състояние и здравния статус на населението е интегрален 
показател за социално-икономическото развитие на страната, качеството на живота на 
населението и качеството на развитие на човешкия капитал. 

ТТааббллииццаа  IIII..11..1111..55    ДДааннннии  ззаа  ззааббооллееввааееммоосстт  ннаа  ннаассееллееннииееттоо  оотт  ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо::  
РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО КЛАСОВЕ БОЛЕСТИ В ОБЩИНА КАОЛИНОВО 

ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 

№ на 
класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ 
ПО МКБ-10 

МКБ 

Регистрирани 
заболявания 

Болест 
ност     
%о 

Заболе 
ваемос

т        
%о 

всичк
о 

в това 
число 

болни за  
1 път 

а б 1 2 3 4 

  ОБЩО    I - XIX клас                               11226 4621 916,5 377,3

I Инфекциозни болести и паразитози              А00-В99 72 45 5,9 3,7

II Новообразувания                                             С00-D48 193 55 15,8 4,5

III 
Болести на кръвта и кръвотворните 
органи                                       

D50-D89 239 159 19,5 13,0

IV 

Болести на ендокринната с-ма, 
разстройства на храненето и на обмяната 
на веществата 

Е00-Е90 759 161 62,0 13,1

V Психични и поведенчески разстройства       F00-F99 376 160 30,7 13,1

VI Болести на нервната система                         G00-G99 672 309 54,9 25,2
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VII Болести на окото и придатъците му              H00-H59 501 185 40,9 15,1

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък H60-H95 163 90 13,3 7,3

IX 
Болести на органите на 
кръвообращението 

I00-I99 2702 398 220,6 32,5

X Болести на дихателната система J00-J99 2378 1612 194,1 131,6

XI Болести на храносмилателната система K00-K93 460 167 37,6 13,6

XII Болести на кожата и подкожната тъкан L00-L99 259 149 21,1 12,2

XIII 
Болести на костно-мускулната система и 
на съединителната тъкан 

M00-M99 833 176 68,0 14,4

XIV Болести на пикочо-половата система  N00-N99 823 408 67,2 33,3

XV 
Бременност, раждане и послеродов 
период 

 O00-O99 88 70 7,2 5,7

XVI 
Някои състояния, възникващи през 
перинаталния период 

 P00-P96 2 2 0,2 0,2

XVII 

Вродени аномалии [пороци на 
развитието], деформации и хромозомни 
аберации 

 Q00-Q99 14 5 1,1 0,4

XVIII 

 Симптоми, признаци и отклонения от 
нормата, открити при клинични и 
лабораторни изследвания, 
некласифицирани другаде 

R00-R99 485 334 39,6 27,3

XIX 

 Травми, отравяния и някои други 
последици от въздействието на външни 
причини 

S00-T98 207 136 16,9 11,1

ИИззттооччнниикк::  РРЗЗИИ--ШШууммеенн  
 
Обобщената оценка на болестността, заболеваемостта и смъртността по причини 

за умирания показва, че основните проблеми на здравето на населението в общината са 
в пряка зависимост със застаряване на населението и със широкото разпространение на 
рисковите фактори, породени от икономическото развитие и стила на живот. 

Като водещи и социално значими заболявания в областта се определят: болести на 
дихателната система, болестите на пикочо-половата система, болестите на органите на 
кръвообръщението. 

Рискови фактори, влияещи върху здравето на населението в общината: 
 Социално-икономическите фактори, с влияние върху здравния статус на 

населението в общината - заетостта е най-сериозния през настоящия 
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период. Безработицата е фактор за обедняване и социално изключване на 
цели групи от населението. Бедността се явява като най-важна 
детерминанта на влошените здравни показатели. 

 Ниска здравна култура на част от населението – особено за населени места 
с преобладаващо ромско население. 

 Характеристика на заболеваемостта: тенденция на повишаване на общата 
заболеваемост; задържащ се висок относителен дял на болестите на 
дихателната система, сърдечно-съдовите заболявания, тези на пикочо-
половата система, новообразувания и др. в структурата на общата и 
хоспитализирана заболеваемост ;  

 Недостатъчна обезпеченост на областта с висш и среден медицински 
персонал; 

 Липса на болнични структури за долекуване и хосписи. 

 
По данни на РЗИ-Шумен наличните лечебни заведения за оказване на медицинска 

помощ, потребности от спешна, първична и специализирана извънболнична помощ на 
населението в общината, има само 5 разположени на територията й. 

  

ТТааббллииццаа  IIII..11..1111..66    ЛЛееччееббннии  ззааввееддеенниияя  ззаа  ииззввъъннббооллннииччннаа  ссппееццииааллииззииррааннаа  

ммееддииццииннссккаа  ппооммоощщ  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо::  

Наименование на 
лечебното заведение 

Вид на специализираната 
медицинска помощ (по 
специалности) 

Адрес на лечебното 
заведение 

„Амбулатория за 
специализирана медицинска 
помощ „Св. Иван Рилски” ООД 

„Акушерство и гинекология” 
„Педиатрия” 
„Хирургия” 
„Ендокринология и 

болести на обмяната” 

гр. Каолиново, пл. 
„Украйна” №2 

ИИззттооччнниикк::  РРЗЗИИ--ШШууммеенн  

  
На територията на Община Каолиново има четири лечебни заведения за първична 

дентална помощ. 

ТТааббллииццаа  IIII..11..1111..77      ЛЛееччееббннии  ззааввееддеенниияя  ззаа  ппъъррввииччннаа  ддееннттааллннаа  ппооммоощщ  ннаа  

ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

име Наименование на 
лечебното заведение 

Адрес на лечебното 
заведение 
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Д-р Илхан Енвер Изедин ЕТ „Амбулатория за 
индивидуална практика за 
първична дентална помощ - д-р 
Илхан Изедин” 

с. Климент, ул. ”Украйна” 
№4, община Каолиново 

Д-р Гьонюл Адемова 
Мюслюмова 

ЕТ „Амбулатория за първична 
дентална помощ-индивидуална 
практика - д-р Гьонюл Адемова” 

с. Тодор Икономово, ул. 
”Петър Берон” №2, община 
Каолиново 

Д-р Хюнер Талиб Тепик ЕТ „Амбулатория за първична 
дентална помощ-индивидуална 
практика - д-р Хюнер Тепик” 

с.Браничево, ул. 
„Септември” №27,  община 
Каолиново  

Д-р Калин Бончев Николов ЕТ „Амбулатория за първична 
дентална помощ - индивидуална 
практика д-р Калин Николов” 

с. Сини вир, ул. 
„Шейново” №10, к-т №2, 
община Каолиново  

ИИззттооччнниикк::  РРЗЗИИ--ШШууммеенн  

  
На територията на Община Каолиново има четири лечебни заведения за първична 

извънболнична помощ.  

ТТааббллииццаа  IIII..1111..88..  ЛЛееччееббннии  ззааввееддеенниияя  ззаа  ппъъррввииччннаа  ииззввъъннббооллннииччннаа  ммееддииццииннссккаа  ппооммоощщ    

име Наименование на 
лечебното заведение 

Адрес на лечебното 
заведение 

Д-р Димитрина Георгиева 
Ганчева 

ЕТ „Амбулатория за първична 
медицинска помощ-
индивидуална практика - д-р 
Димитрина Ганчева” 

с. Тодор Икономово, ул. 
„Петър Берон” №2, ет. 1; с. 
Дойранци, ул. „Септември” 
№16; 
с. Загориче, ул. „Витоша” 
№9, ет.1 община 
Каолиново 

Д-р Росен Ангелов Стоянов „Амбулатория за първична 
медицинска помощ-
индивидуална практика - д-р 
Росен Ангелов Стоянов Пенева” 
ЕООД 

с. Браничево, ул. 
„Септември” №27; с. 
Гусла, ул. „Чайка” №2; с. 
Средковец, ул. „Ален мак” 
№2, община Каолиново; гр. 
Каолиново, 
ул. „Украйна” №2, к-т №2 

Д-р Радостина Георгиева 
Маринова 

„Амбулатория за първична 
медицинска помощ-
индивидуална практика - д-р 
Радостина Маринова 2012” 
ЕООД 

с. Сини вир, ул. 
„Шейново”№10; с. Лятно, 
ул. „Тича” №4; с. Тъкач, 
ул. „Дунав” №1; с. Долина, 
ул. „Г. Димитров” №11, 
община Каолиново  

Д-р Катя Петкова Димитрова- ЕТ „Амбулатория за първична с. Климент, ул. „Дунав” 
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Върбанова  медицинска помощ- 
индивидуална практика - д-р 
Катя Петкова”  

№4; с. Пристое, ул. 
„Аврора” №1, к-т №1 и 
манипулационна; с. Наум, 
ул. „20 май” №13, община 
Каолиново  

ИИззттооччнниикк::  РРЗЗИИ--ШШууммеенн  
 

Лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ е филиал на 
Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Шумен в гр. Каолиново. 

На територията на общината има две аптеки, една в гр. Каолиново и една в с. 
Тодор Икономово. 

Както се вижда, населението не е много добре обезпечено с лекари, което от своя 
страна води до много сериозни социални и икономически негативи. Средно на един 
лекар в общината се падат 2 351 души, което е значително висок показател от този на 
областта – 1 582 души на един лекар. Най-близката болница е в гр. Нови Пазар, което е 
признак за ниско качество на предлаганите здравни услуги в общината. 

За подобряване на здравното състояние на населението в областта са необходими 
усилия, насочени към превенция на здравето на населението. 

Обобщената оценка на заболеваемостта и смъртността по причини за умирания 
показва, че основните проблеми на здравето на населението произтичат предимно от 
заболявания, свързани със застаряване на населението и с широкото разпространение 
на рисковите фактори, породени от стила на живот на населението. 

Социалната значимост на хроничните болести се определя от високото ниво на 
смъртност, особено в активна възраст, висок относителен дял на общата заболеваемост 
и болестност, временна неработоспособност, първична инвалидност и хоспитализирана 
заболеваемост. Наблюдението показва, че масово хората отказват да се лекуват поради 
финансови проблеми, които се формират в социалната и икономическа среда на живот. 

Болестите на органите на кръвообращението са водещи в структурата на 
умирания от десетилетия. Обобщено, налага се заключението, че е налице: 

 тенденция за повишаване на общата заболеваемост; 
 задържащ се висок относителен дял на болестите на органите на 

кръвообращението и болести на дихателната система; 
Очевидно управлението на човешките ресурси и реализирането на конкретни 

мерки в демографското развитие през следващите години трябва да бъде свързано с 
промяна на пропорциите между отделните възрастови групи. Застаряването на 
населението, съпроводено с депопулационни процеси ще оказва негативно влияние 
върху структурата и динамиката на общинската икономика. Един от основните 
приоритети, насочени към преодоляване на кризисната демографска ситуация в 
общината, е промяната на структурата и специализацията на икономическите дейности, 
привличането на по-високотехнологични производства, които да променят качеството 
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на живота и демографското поведение на населението. Затова целта е да се привлекат 
млади и образовани хора за развитие на туризма, земеделието, животновъдството и 
свързаните с тях преработващи дейности, като се разработват програми подпомагани с 
финансиране от ЕС. 

За прогнозния период до 2033 г за община Каолиново може да се очаква следното 
изменение на населението: по реалистично-оптимистичния вариант населението ще 
достигне 11662 души, а по песимистичен вариант се очаква население - 11583 души. В 
прогнозата за социално-икономическото и пространствено развитие на територията в 
ОУПО са достигнати показатели за оптимистичен вариант. 

 Рискови фактори и рискови зони влияещи върху здравето на населението 
в общината 

• Замърсяване на атмосферния въздух 
Стопанските дейности в общината са предимно селскостопански, както и такива, 

свързани с търговия, лека промишленост, складова дейност и други, които не са 
значими източници за замърсяване на въздушния басейн. 

Един от основните източници, замърсяващи атмосферния въздух е автомобилният 
транспорт. Транспортната структура в общината е добре развита. Основните пътни 
артерии са линейни източници на атмосферни замърсители като въглероден диоксид, 
въглероден оксид, въглеводороди, азотни оксиди, серен диоксид, прах от пътното 
плътно и други. В комбинация с шума от автомобилния трафик, вредните фактори имат 
комбинирано въздействие върху човешкия организъм. Тези зони, където има 
комбинация от два или повече фактори, следва да бъдат разгледани по-детайлно, с 
оглед минимизиране нивата на факторите и оттук минимизиране на здравния риск за 
населението, живущо в непосредствена близост до по-натоварените пътни артерии. 

Извършените теоретични разчети на нивата на атмосферните замърсители, както 
и направените прогнози сочат, че атмосферното замърсяване край пътните артерии не 
надвишава нормативно определените стойности. 

 Физични фактори (шум, лъчения) 
Сред физичните фактори водещ се явява транспортният шум. 
Електромагнитни и радиационни лъчения с наднормено въздействие върху 

живущото население в общината не се отбелязват. Електропреносните системи са 
разположени в съответствие с изискващия се за тях сервитут спрямо обекти, 
подлежащи на здравна защита. 

 Социални фактори (безработица, жилищен и социален комфорт и др.) 
Социалните и социално-битовите фактори са важни и в много случаи водещи при 

сформиране на здравния статус на населението в общината. 
Коефициента на безработица в общината е над 50% и е един от най-високите за 

страната. Ниските доходи и икономическата несигурност са значими стресови фактори 
от много години, които в голяма степен са повлияли за развитието на хронични 
заболявания, ниска раждаемост и други неблагоприятни здравни и демографски 
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показатели. Може да се очаква, че социалните и битови фактори ще имат все по-
значима роля през следващите години за повишаване на здравния риск на населението 
в общината. 

Администрацията на общината ще има една първостепенна по важност задача за 
създаване на условия за стимулиране на предприемачеството, стабилизиране на малкия 
и среден бизнес, пренасочване и преквалификация на безработните, разработване на 
мерки и програми за финансиране на социалните дейности на базата на европейски 
програми по тяхното финансиране. Сериозни потенциални възможности за разкриване 
на нови работни места са целевите финансирания на Европейския съюз за изграждане 
на инфраструктурата в общината като пътища, водопроводи, канализация, изграждане 
на алтернативни източници на енергия и други. 

 Наводнения 
Друг рисков фактор за населението на общината и региона представляват 

възможните наводнения. Причини за възникване на наводнения основно са 
интензивните валежи, при което се изваляват големи количества дъждовни води за 
кратко време, неоразмерените хидравлически корекции и непочистените речни корита, 
обрасли с дървесна растителност. Освен катастрофални последици за сградния фонд, 
съществен елемент е поражението и загубата на човешки ресурси; значително 
влошаване качествата на почвата и водите, които могат сериозно да застрашат живота и 
здравето на хората. 

• Важни зони в здравно-хигиенен аспект са санитарно-охранителните зони на 
водоизточниците за питейна вода. Важно е стриктно да се спазва регламентираното от 
законодателството начин на тяхното ползване, застрояване и охрана. Това, от своя 
страна, обезпечава подаването на питейна вода към населението, която да отговаря на 
нормите за качеството на питейната вода. 

С оглед опазване на чистотата на питейната вода общинската администрация 
трябва да има добра връзка, от една страна с контролните органи като РЗИ, РИОСВ и 
от друга с „ВиК" ЕООД Шумен, поддържащо водопроводната мрежа. 
 

2. Развитие на околната среда без прилагането на плана 

Бъдещото развитие на територията на общината без Общ устройствен план, е 
нарушение на Закона за устройство на територията. Без съществуването на ОУП ще се 
създаде сериозна пречка за модернизацията на техническата инфраструктура, 
реконструкция и доизграждане на водопроводните системи, изграждане на канализация 
и обновяването на жилищния фонд. Няма да има създадени устройствени условия за 
определяне и стимулиране икономическото развитие на общината. Културното и 
природното наследство на общината би останало неоползотворено. 

Анализът на съществуващото състояние дава основание за синтезиране на 
резултатите и оценка на развитието и взаимовръзката на аспектите и факторите на 
околната среда без прилагането на плана, както следва: 
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Състоянието на компонентите на околната среда и тяхното развитие без 
реализиране на ОУП на община Каолиново са представени в Таблица II.2.1. 

 
ТТааббллииццаа  IIII..22..11..  ССъъссттоояяннииее  ннаа  ккооммппооннееннттииттее  ии  ффааккттооррииттее  ббеезз  ппррииллааггааннее  ннаа  ООУУПП  

Компонент/Фактор 
на околната среда 

Текущо състояние Евентуално развитие без 
прилагане на ОУП  

Атмосферен въздух Атмосферният въздух в района 
може да се окачестви като 
незамърсен с добро качество, под 
пределно допустимите 
концентрации на вредни вещества. 
 

Амортизирана пътна 
инфраструктура, липса на 
обходен път. 

Повърхностни 
и подземни 
води 

Нарастване на загубите на 
питейна вода, в резултат на 
амортизацията на водопро- 
водната мрежа; Липса на ПСОВ; 
Опазването на чистотата на водите 
в протичащите през общината 
реки е един от основните 
екологични проблеми на 
общината; 
Възможните наводнения ще 
продължат да въздействат 
негативно чрез, предизвикване на 
екологични и и социално-
икономически щети. 

Продължаване на тенденцията на 
замърсяване на повърхностните и 
подземни води и влошаване на 
екологичното състояние на 
водните тела в резултат на 
заустването на непречистени 
отпадъчни води. Запазване и 
задълбочаване риска от 
наводнения. 

Почви и земеползване Наличие на нарушени ерозирали 
терени. Усвояване на терени без 
правилно зониране на 
териториите. 

При недобро устройство на 
територията и липса на адекватно 
управление - опасност от 
продължаване на процеса на 
увеличаване на пустеещите земи, 
засилване на ерозията и 
неконтролируема промяна 
предназначението на земята 

Земни недра Действащите  обекти за 
експлоатация на полезни 
изкопаеми са свързани с пряко, 
постоянно и необратимо 
механично нарушаване на земните 
недра. То се изрази главно в 
изземване на полезното 
изкопаемо. Обхватът на това 
въздействие се ограничава в 
обсега на площадките за  полезни 
изкопаеми. Продължаващо 
инфилтриране   на  замърсени  
отпадъчни  води  от  
съществуващи изгребни и попивни 
ями и замърсяването с битови и 
други отпадъци. 

Без  реализацията  на  ОУП,  
няма да бъде осигурена  
геоложката стабилност в 
районите за добив и 
продължаващото инфилтриране  
на  замърсени  отпадъчни  води.  
Защитата   срещу   физико-
геоложки  процеси   и  явления   е  
възможно   да   остане 
нереализирана с всички 
произтичащи от това 
неблагоприятни следствия. 
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Ландшафт Наличие на естествени форми на 

релефа с богати морфоложки 
форми и образования, с висока 
естетическа стойност на 
ландшафтните системи. 

Налице е възможност за 
значително намаляване 
относителния дял на 
ландшафтите с естествена 
устойчивост. Съществува 
опасност от увеличаване на 
пустеещи земи и 
нарушени терени.  

Биологично 
разнообразие 

Запазено биологично разнообразие 
растителни и животински видове в 
защитена зона „Хърсовска река“ с 
код  BG0000106 намираща се на 
територията на общината. 

Непредвидими ще бъдат онези 
промени, които настъпват в 
условията на неодобрен план, 
когато се правят и отклонения от 
предвижданията на 
устройствените планове – общи и 
подробни „на парче“ като за 
тяхното противодействие 
възможностите за много 
ограничени. От тази гледна точка 
неприлагането на ОУП ще 
направи невъзможно 
реализирането на на пакета мерки 
за подобряване на зелената 
система и биологичото 
разнообразие. 
 Без реализация на ОУП няма да 
има конкретен устройствен 
регламент в обхвата на 
защитената зона. Ще се влошат 
качествените и количествени 
параметри на повърхностните 
водни тела ще се отразят 
директно на флората и фауната в 
тях и ще повлияят негативно на 
биоразнообразието в района. 
 
 

Културно-
историческо 
наследство 

Запазени паметници и останки от 
античността с местно и 
национално значение. 

Не   е   реализиран   потенциала  
на   археологическото  
наследство   като   обект   на 
познавателния туризъм 

Отпадъци и опасни 
вещества 

Минималното използване на 
икономически инструменти за 
стимулиране на  
предотвратяването на отпадъци 

Няма да бъдат създадени условия 
за реализиране на претоварната 
станция в общината с цел 
рециклиране на отпадъци. Няма 
да се създаде модерна, 
многофункционална система за 
събиране и транспортиране на 
битовите отпадъци. Няма да 
може да бъде Ликвидиран порока 
от стари замърсявания от депа и 
нерегламентирани сметища.  
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Вредни физични 
фактори 

Налични източници на шум -
интензивен транспортен поток 
минаващ по натоварените пътища. 
Нейонизиращите лъчения са в 
нормите за ОС и здравето на 
хората. 

Ще продължи развитието на 
транспортната инфраструктура 
без прилагане на 
пространствените 
вариантни решения. 
 

Материални активи Ще продължават да се 
амортизират до пълното им 
разрушаване. 

Без прилагане на ОУП няма да се 
подобри състоянието на 
жилищния фонд чрез 
предприемане на мерки за 
енергийна ефективност. Няма да 
бъде подобрена нуждаещата се от 
спешно подобрение 
инфраструктура на общината 
свързана с канализация и 
пречистсване на отпадъчните 
води. 

Население и човешко 
здраве 

Липсата на канализация и на 
пречиствателни съоръжения на 
отпадъчните води, води до 
замърсяване на водите и почвите, 
и оказва влияние на качеството на 
живот и здравето на населението в 
общината. 

Възможност за повишен здравен 
риск за населението поради липса 
на изградени канализационни 
системи, ПСОВ. 

 
Без реализиране на ОУП на община Каолиново ще се задълбочават негативните 

прояви и въздействия върху отделните компоненти на околната среда, ще бъдат 
засегнати интересите на общината, собствениците на имоти, гражданските сдружения, 
неправителствените организации, обществеността и съседните общини. 

Развитието на общината ще бъде безпланово и стихийно. Ще се забави 
икономическото развитие на общината, ще се пропуснат ползи от финансиране и 
допълнителни инвестиции и усвояване на целеви средства от ЕС, което ще забави 
подобряването на условията на труд, качеството на живот, респективно осигуряване на 
околна среда, в която може да бъде запазена богатата природа в района. 
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ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, 
КОИТО ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ 

 
1. Aнотация на предвижданията на плана по типове устройствени зони 

1.1. Развитие на териториите 
Съгласно чл.16 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените 

планове, с общият устройствен план на община се определят границите на 
урбанизираните територии, които са „строителна граница на населено място“ и 
„строителна граница на селищно образувание“ (включва и отделни имоти в 
извънселищната територия.). 

За територията на Община Каолиново има одобрена кадастрална карта за селата 
Гусла, Средковец, Климент и Загориче, за останалите населени места няма одобрени 
такива. Актуални и действащи цифрови модели за територията на общината са картите 
на възстановената собственост (КВС). Действащите за 15 – те населени места 
кадастрални и регулационни планове са като цяло физически и морално остарели. 

На базата на тези данни е трудно да бъдат определени реалните граници на 
урбанизираните територии. В много от населените места има контактни територии 
(зони), където има застъпване или „бели петна“ на териториите по КВС и 
кадастралните и регулационните планове, т.е. реална точна граница между КВС и 
кадастрален/регулационен план не съществува. Установените несъответствия в общата 
граница между урбанизираните територии и земеделски земи и горски земи се 
отстраняват по реда на ЗКИР, поради което този проблем ще бъде актуален до 
изработването и одобряването на кадастрална карта за съответното населено място с 
неговото землище, съответно за цялата община. 

В предвид гореописаното състояние и проблеми в одобрените и действащи 
планове, в ОУПО е приета за съществуваща строителната граница на населено място, 
границата на имотите, които по НТП по КВС са „жилищни територии“.  

Предвиждания на ОУПО Каолиново за разширяване на строителната граница 
обхваща непосредствено прилежащите територии до населените места, които са с 
предназначение за „друг вид терени със селищен характер“ по КВС, както и някои 
стопански дворове и терени за спорт. Около стопански дворове, включени в новите 
граници на селата, се предвиждат и територия за смесено предназначение (Соп), с 
които се цели осигуряване на по-добро функционално използване. 
 

 Територии с жилищни функции 
Потребностите от жилищни територии се изчислява  по нормативен принцип, 

съгласно Чл.14 от „Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони“.  

Преобладаващите населени места в община Каолиново са от селищен тип, 
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характеризиращи се с много малко население, заемащи относително по - голяма 
територия. В тази връзка и в предвид демографската прогноза за намаляване на 
населението, са достатъчно основание да не се предвижда разширяване на 
урбанизираните територии в тази насока.  

Общата площ на новите територии с жилищни функции е 45.80 ха. 

 
 Територии с обществено-обслужващи функции 
Към тях спадат всички общински и частни имоти свързани с администрация, 

културата, търговията, учебни заведения, здравни заведения, социални услуги и др. с 
обществено-обслужващи дейности  територии.  

За териториите с обществено-обслужващи функции, ОУПО Каолиново има 
предвиждане за разширението им с 1.53 ха в село Средковец. 

 
 Територии за спорт и атракции 

 Обхващат стадиони, спортни площадки и др. Те са разположени в и извън 
строителните граници на селата. В предварителния проект на ОУПО Каолиново се 
предвижда разширение на терени за спорт и атракция. Новата зона (Озс) се намира в 
източната част на село Средковец и ще бъде с обща площ от 1.89 ха. От друга страна 
тяхното физическо състояние е лошо и имат нужда от рехабилитация и поддръжка. 
Следователно ОУПО Каолиново не предвижда други нови терени за спорт и атракции, 
а насоките в този сектор би следвало да са за благоустроеност на съществуващите 
такива. 

Спортните терени, които са в непосредствена близост до селата, се предвижда да 
се включват в границите на населените места, като общата площ на тези терени е 19.05 
ха. Изключения правят спортните терени в гр.Каолиново и с.Тодор Икономово, които 
са с площ от 9.27 ха, които остават извън границите на населените места. 

 
 Територии производствено-складови функции 
Териториите за производствено-складови и стопански функции обхващат всички 

стопански дворове, животновъдни ферми и комплекси, производствено-складови бази  
и други видове производствени предприятия.  

Икономическата прогноза за развитието на производствената дейност е 
положителна, като очакванията за нарастване на броя на предприятията е 70%  до 
2033г.  

В ОУП Каолиново се предвиждат да се обособят 15.44 ха нови територии за 
производствени и складови функции, със смесено предназначение и за производство на 
електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ветрогенераторни централи и 
фотоволтаични паркове). 

Към момента голяма част от съществуващите терени за производствени и 
складови дейности не са оползотворени и могат да се заемат от прогнозния брой 
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предприятия,  изчислен в икономическия анализ. 

 

 Територии за озеленяване, паркове и градини 
 Тези терени са предимно в границите на урбанизираните територии на общината  

и в тях се включват всички паркове, градини,  зелени пояси около водните обекти и 
уличното озеленяване с обща площ  от 60.14 ха. 

Съгласно нормативните изисквания ОУП предвижда увеличаване на територии за 
озеленяване с 6.14 ха. Състоянието на съществуващите терени е амортизирано и 
изисква по-голяма насоченост за тяхното развитие и поддръжка, предвид силното им 
екологично значение. 

 

 Терени за гробищни паркове 
Съществуващите гробищни паркове в община Каолиново са разположени 

предимно извън границите на населените места – 47.28 ха и малка част в границите на 
селата – 1.61 ха. 

Терените за гробищни паркове се разполагат и устройват в съответствие с 
Наредба №2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове и 
погребването и пренасянето на покойници. 

 
 Терени заети от водни площи 

   В тях са включени всички реки, блата, мочурища, водоеми, язовири, извори за 
прясна вода, напоителни и отводнителни канали.  

Терените, заети от водни площи, са разположени предимно извън границите на 
населените места – 71.03 ха и в границите – 2.11 ха, като общата им площ е 73.14 ха. В 
ОУП Каолиново не се предвижда разширяване на терените, заети от водни площи. 

 
 Територии за транспорт и комуникация 

  Тези територии са заети от пътища на републиканската пътна мрежа, общински 
пътища и полски, черни пътища и ЖП линия. Общата площ на транспортната 
инфраструктура е 278.49 ха в територията на населените места и 679.79 ха извън 
границите на урбанизираните територии.  

 Като цяло пътната инфраструктура е добре развита. Последните години  се 
извършва рехабилитация на общинската пътна мрежа. Предвижданията на ОУПО  
Каолиново са в посока развитие и модернизация на физическата инфраструктура, чрез 
заложените проекти в общинския план за развитие.   

 Територии за техническа инфраструктура 
   Обхваща водоснабдителната, канализационната, газопроводната и 
електропроводната мрежа, телекомуникация, радиотелевизионно и интернет покритие  
на общината и обслужващите им дейности 25.16 ха.  
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Стратегическата цел, заложена при изработването на реалистично-
оптимистичния вариант на прогнозното развитие на общината, е в направление 
реализация на всички планирани проекти, свързани с реконструкция, изграждане и 
осъвременяване на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и 
опазване на околната среда. 

 

 Територии с друго и без определено стопанско предназначение 
   Към тях спадат всички територии, заети от дерета, пясъци, оврази, ями и други 
подобни. Площта им е 152.00 ха. За тези територии не се предвижда бъдещо развитие. 

 Територии без определено предназначение или липсват данни 
Това са неусвоени територии в границите на населените места имоти, за които не 

е посочено предназначение в регулационния план на селото, респективно града. 
Обхващат обща площ от 14.96 ха. 

 Други урбанизирани територии извън населените места 
Тези територии са разположени извън строителните граници на населените 

места и обхващат имотите с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“ с обща 
площ 46.49 ха. 

 Земеделски територии 
Към тези територии се причисляват : 

- Обработваеми земи (ниви) – 17002.86 ха 
- Обработваеми земи (трайни насаждения) – 419.82 ха 
- Необработваеми земи – 2220.39 ха 

Най - голям дял в обработваемите земи в общината имат нивите, за сметка на 
трайните насаждения.  

По отношение на земеделските територии, попадащи в защитени зони по ЗБР – 
те подлежат на режими и съответно планове за управление на защитените зони. 

 Земеделски земи, които не попадат в режим на превантивна защита, се 
устройват по реда на Закона за опазване на земеделските земи и свързаните с него 
подзаконови нормативни актове. 

 
 Горски територии 
Площта на горските територии в община Каолиново е сравнително малък – 

6639.03 ха в сравнение с тази на обработваемите земи, което е предпоставка за 
проектното решение на ОУПО Каолиново за максимално опазване на горските 
територии. 

Управлението и опазването на горските територии, попадащи в защитените зони 
по Закона за биологичното разнообразие, се съобразява с плановете за управление на 
съответните защитени зони. 
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 Нарушени територии 
Към тях спадат депата за битови и друг вид отпадъци - сметища, както и 

териториите за добив на полезни изкопаеми -  кариери. 
o Територии за добив на полезни изкопаеми - 190.75 ха 
o Депа за отпадъци – 49.54 ха 

Всичките селски сметища на територията на община Каолиново са закрити. За 
депото обслужвало общинския център има изготвен проект за рекултивация, който се 
изпълнява. 

 

 Защитени територии 
o Територии за опазване на културното наследство 

Общата им площ е 1.89 ха. Спрямо чл. 5 от Закона за защитените територии те 
спадат към категоризацията за защитените територии и за тях важат разпоредбите на 
този закон. 

 

Припокриващи се защитени територии и зони 
 Защитени територии 

o Санитарно-охранителни зони на водоизточници 
Санитарно-охранителни зони около ВиК – това са пояси на водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, които ограждат тези площи, ползват 
се със специален статут и дейностите, които могат да се извършват в тях, са строго 
регламентирани с Наредба №3 от 16 Октомври 2000 г. за условията и реда за 
проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните 
зони около водоизточниците.  

Тези зони са с обща площ от  436.19 ха. 

 Защитени  зони 
В ОУПО Каолиново са отчетени границите на защитена зона  „Хърсовска река“ 

с площ от 525.20 ха на територията на общината. 

Всички видове терени и имоти, попадащи в защитени зони по ЗБР, подлежат на 
режими, определени със заповед за обявяването на защитените зони и стандартни 
формуляри и съответно планове за управление на защитените зони след тяхното 
приемане. 

 
 Режим на устройство и параметри за натоварване на устройствените зони 
С  предварителния проект на ОУПО Каолиново, се определят видове територии с 

основно предназначение, типове и разновидности на устройствени зони и 
самостоятелни терени с устройствени режими, спрямо изискванията на Наредба №7 за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 
зони. Разновидностите на устройствените зони включват занижени застроителни 
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показатели, предназначени за прилагане на ограничителните режими на защитените 
зони (включени в екологичната мрежа „ Натура 2000“ по Закона за биологичното 
разнообразие). 

В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват 
самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: недвижими културни 
ценности, терени за гробищен парк, техническа и транспортна инфраструктура. 

В териториалното устройство функционалното зониране се използва като начин 
за моделиране на обекта, в резултат на което територията се разделя на зони ( райони, 
участъци) с препоръчителни за тях видове дейности и режими на ползване. 

Съвременното разбиране на функционалното зониране се разглежда като изходна 
база за бъдещото устройство на съответната територия. 

 Целите на функционалното зониране са насочени към: 
 Осигуряване на оптимални режими на използване на територията; 
 Ефективно разполагане на различни видове стопанска дейност. 

 

С проекта за ОУПО Каолиново са определени следните устройствени зони, 
устройствени режими и терени със самостоятелен устройствен режим: 

Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) 
Жилищната устройствена зона с преобладаваща малка височина на застрояване, 

означена с Жм, се прилага за устройство на жилищните територии във всички населени 
места в общината, като в по-голямата си част терените, попадащи в жилищната зона, са 
функциониращи и съществуващи. За проектни жилищни терени са предвидени части от 
неусвоените територии в границите на населените места (бели петна), терени които по 
КВС са определени като „ друг вид застрояване“ и територии, които влизат в 
строителната граница на населеното място, застъпващи се с имоти от КВС - контактна 
зона. Тези предвиждания са за селата Загориче, Пристое, Дойранци, кв.Кус, Гусла, 
Браничево, Долина, Сини вири и Омарчево с обща площ от 41.21 ха. Нова жилищна 
зона е предвидена в с. Тодор Икономово с площ от 4.59 ха, разположена в северната 
част на селото. 

Показателите за устройствена зона Жм са следните: 

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..11..11..  ППооккааззааттееллии  ззаа  ууссттррооййссттввееннаа  ззооннаа  ЖЖмм  

Наименование 
На зоната 

Макс. Плътност 
на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Жм 60 1,2 40 10м (3 ет.) 
Спрямо чл.17, ал.1 и 2 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ се позволява в партерните 

етажи на жилищните сгради да се изграждат търговски и други обслужващи обекти, 
гаражи, работилници с функции, съвместими с обитаването.  

Площта на териториите с режим на устройствена  зона Жм е 45.80 ха. 
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         Смесена многофункционална устройствена зона (Соп) 
Тази устройствената зона обхваща  територии в непосредствена близост до 

бившите стопански дворове, производствено-складовите терени, които са предимно 
необработваеми земи. Като цяло устройствените зони Соп са с производствено-
обслужваща функция,  предимно с безвредни промишлени производства, 
животновъдни комплекси, спазващи санитарно-хигиенните изисквания, обществено 
обслужване, жилища, спорт, търговия, предприятия на хранително-вкусовата 
промишленост и др. Има следните параметри на застрояване: 

    ТТааббллииццаа  IIIIII..11..11..22..  ППооккааззааттееллии  ззаа  ууссттррооййссттввееннаа  ззооннаа  ССоопп    

Наименование 
На зоната 

Макс. Плътност 
на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Соп 60 1,8 30 15м (3 ет.) 
Общата площ на смесена многофункционална зона Соп е 17.61 ха., като 2.90 ха 

попадат върху съществуващи производствени територии, 4.27 ха са необработваеми 
територии, 6.89 ха са ниви, 0.23 ха са трайни насаждения и 3.32 ха са от територии без 
определено предназначение. 

Производствени зони (Пп) и (Пч) 
 Новите производствените територии, са разположени в и извън населените 

места. Тези, които попадат извън - влизат в проектните строителни граници на селата. 
Предимно производствената зона се устройва преобладаващо върху съществуващи 
територии със сходно предназначение, в.т.ч. терени на бившите селскостопански 
дворове. 

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..11..33..  ППооккааззааттееллии  ззаа  ууссттррооййссттввееннаа  ззооннаа  ППпп  

Наименование 
На зоната 

Макс. Плътност 
на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Пп 80 2,5 20 15м (3 ет.) 

Пп 1 50 1,5 40 15м (3 ет.) 

Площта на новите производствените територии е 0.73 ха, които попадат в рамките 
на населените места и са за сметка на територия с жилищна функция. В 
предвижданията част от съществуващите производствени територии попадат в 
границите на населените места, а именно 83.93 ха. 

 
Озеленени територии за спорт и развлечения (Озс) 
 Устройствена зона Озс е предвидена в землището на село Средковец и обхваща 

територията от обработваеми земи – 0.60 ха и „спортен терен“ по КВС в източната част 
на селото с площ от 1.29 ха. Нормативните изисквания са спрямо Наредба 7 за 
ПНУОВТУЗ, чл.33, ал.2 

Земеделска устройствена зона за земеделски дейности (Зд) 
Това са земеделски територии по НТП от КВС, които имат допустима промяна на 
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предназначението Те са с обща площ от 3.95 ха, намиращи се в селата Долина и 
Средковец. 

Територии с допустима промяна на предназначението 
Това са територии или части от земеделски имоти, които имат допустима промяна 

на предназначението за нови гробищни паркове или разширение на съществуващите, 
както и за предвидените в новата зона за Земеделски дейности (Зд) територии. 

  

 Терени за гробищни паркове 
Това са терени със специфични особености и изисквания и със самостоятелен 

устройствен режим за гробищни паркове. Те се разполагат и устройват в съответствие с 
Наредба №2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове и 
погребването и пренасянето на покойници. Конкретните устройствени параметри се 
определят с ПУП.  

В предвижданията част от гробищните паркове попадат в границите на 
населените места, като не се предвиждат нови терени за гробищни паркове и общата им 
площ е 48.89 ха, от която 10.00 ха попада в границите на населените места и 38.89 ха – 
извън. 

 
Терени с обекти на културно наследство (Ткин) 
Това са обособени терени, с разположена недвижима културна ценност (НКЦ) в 

тях и обхващат 34.46 ха (вж. ТОМ II). Те са със самостоятелен устройствен режим и 
специфични особености и изисквания по смисъла на чл. 79 от ЗКН. Конкретните 
устройствени параметри се определят с ПУП. 

 
Баланс на територията 
В съответствие с изискванията на Наредба №8/2001 на МРРБ за обема и 

съдържанието на устройствените планове, в табличен вид е представено 
разпределението на териториите по основно предназначение, основаващо се на данните 
за начин на трайно ползване (НТП) в обхвата на землищата на Община Каолиново и на 
действащите регулационни и кадастрални планове в рамките на селищата. Балансът 
показва данните от съществуващото положение и от проектното предвиждане. По 
данните от съществуващото положение се отличава преобладаването на 
обработваемите земи-ниви, заемащи 57.84 % от цялата територия на общината, 
следвани от гори и горски земи с 22.60 % и необработваемите земи – 7.52 %. Най – 
малък дял от земеделските земи имат трайните насаждения с 1.43 %. В тази насока 
ОУПО Каолиново предвижда насоченост към социално-икономическото развитие и 
усвояване на земеделския потенциал. 

По съществуващи строителни граници, площта на населените места представлява 
5.55 % от територията на цялата община. С предложеното разширение на строителните 
граници, площта на територията нараства с  0.06 %. 
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1.2. Обща оценка на кумулативното въздействие ОУП  
Подходът, приложен за извършване на оценката на кумулативното въздействие, 

е основан на обща методологически рамка, а именно оценка на потенциалните 
кумулативни въздействия на съществуващи, одобрени или в процес на одобряване 
и/или разработване обекти върху компонентите/фактори на околната среда като са 
анализирани:  

1. Ефектите с натрупване – общият ефект от различни въздействия върху всеки 
отделен компонент/фактор на околната среда;  

2. Ефектите с наслагване:  

 натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително 
въздействие; 

 натрупване на различни въздействия, което води до ново значително 
въздействие; 

3. Ефектите във времето – оценка на възможни въздействия, които възникват в 
различните етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и извеждане 
от експлоатация) и които водят до ново значително въздействие. Оценката на 
кумулативното въздействие и значимостта е извършена при отчитане на степента на 
въздействие върху компонентите/факторите на околната среда. 

Докато индивидуалното въздействие на дадена дейност може да бъде приемливо 
само по себе си то в комбинация с други въздействия от други Инвестиционни 
предложения, може да доведе до неприемливи кумулативни въздействия.  

Кумулативните въздействия са резултат от ефектите на дадено действие, 
свързано с определени ППП или дейност, комбинирани с ефектите от други проекти 
или дейности. Следователно при оценката на конкретните план или програма е важно 
да се вземат предвид и потенциалните кумулативни въздействия.  

Има три основни типа кумулативно въздействие: 
 • Адитивни въздействия, при които ефектите от многобройни източници се 

натрупват и увеличават въздействията върху околната среда;  
• Въздействия, при които множество източници си взаимодействат и причиняват 

нова форма на въздействие;  
 • Непреки въздействия, при които определена дейност, свързана с ППП води до 

действия и свързани с тях въздействия, които не са пряко свързани с тях.  
При идентификацията и оценката на кумулативните въздействия от 

строителството, предпусковите дейности (подготовка за пускане в експлоатация) и 
експлоатацията на ППП и други предложени проекти е използван качествен подход. 
Идентифицирани са рецепторите на околната и социална среда, които има вероятност 
да се засегнат от кумулативни въздействия, като е отчетено географско и времево 
застъпване с плана или програмата.  
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Трансгранични въздействия са тези въздействия, които могат да засегнат 
държави, различни от държавата или държавите, в които ще се осъществява 
инвестиционното предложение, план или програма.  

Смекчаване на въздействията - Оценката на въздействията има за цел да 
гарантира, че решенията, свързани с инвестиционните предложения са взети при 
цялостно познаване на очакваните въздействия върху околната и социална среда. 
Оценката на въздействията е важен етап от процеса на екологична оценка, който 
улеснява определянето на мерки за смекчаване на въздействията. В ЕО е оценен 
потенциалът за предотвратяване, намаляване, смекчаване, отстраняване или 
компенсиране на потенциалните неблагоприятни въздействия от инвестиционните 
предложения, планове и програми и са определени съответни дейности за управление и 
мониторинг.  

Прилагат се специфични смекчаващи мерки, които се идентифицират с 
въздействията за всеки компонент и фактор на околната и социална среда. 

Оценка на остатъчни въздействия - След идентифициране и съгласуване на 
приложимите смекчаващи мерки, екипът по ЕО оценява отново възможността за 
възникване на въздействия, приемайки, че смекчаващите мерки са приложени при 
проектирането и експлоатацията на ОУП. 

В  българското законодателство формулировка на понятието „кумулативни 
въздействия” единствено е дадена в параграф 3, т. 10 от ДР от  Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони ( 
Наредбата по ОС приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., в сила от 11.09.2007 г.)       
“Кумулативни въздействия” са въздействия върху околната среда, които са резултат от 
увеличаване ефекта на оценявания план, програма и проект/инвестиционно 
предложение, когато към него се прибави ефектът от други минали, настоящи и/или 
очаквани бъдещи планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, 
независимо от кого са осъществявани тези планове, програми и проекти/инвестиционни 
предложения.   Кумулативните въздействия могат да са резултат от отделни планове, 
програми и проекти/инвестиционни предложения с незначителен ефект, разглеждани 
сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани в съвкупност, и реализирани, 
нееднократно в рамките на определен период от време. 
 В тази точка ще бъдат разгледани кумулативните въздействия и връзката между 
всички  планове, програми, проекти и  инвестиционни предложения. 

 Защитена зона „Хърсовска река” се намира върху части от области Силистра, 
Добрич и Шумен – попада в землищата на с. Безмер, с. Божан, с. Бонево, с. Войниково, 
с. Главанци, с. Градница, с. Зърнево, с. Каблешково, с. Кладенци, с. Нова Камена, с. 
Орляк, с. Полковник Савово, с. Професор Златарски, гр. Тервел и с. Честименско, 
община Тервел, област Добрич; с. Алеково, гр. Алфатар, с. Бистра, с. Васил Левски, с. 
Кутловица, с. Цар Асен и с. Чуковец, община Алфатар, област Силистра; с. Върбино, с. 
Межден, с. Полковник Таслаково, с. Прохлада, с. Секулово и с. Скала, община Дулово, 
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област Силистра; с. Войново, с. Давидово, с. Поп Русаново, с. Посев, с. Средище и с. 
Стрелково, община Кайнарджа, област Силистра; с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. 
Поп Кралево и с. Срацимир, община Силистра, област Силистра; с. Браничево и с. 
Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен, с обща площ 36 756,70 ха.  

На територията на община Каолиново попадат 533,53 ха или 1,45% от общата 
площ на зоната. С проекта на ОУПО не се предвиждат бъдещи устройствени зони в 
обхвата на територии от защитени зони по НАТУРА 2000. 

За получаване на база данни за всички инвестиционни предложения, планове, 
програми и проети разрешени, одобрени, в процес на одобряване и/или реализирани на 
териториите на община Каолиново за анализ на кумулативното въздействие бе поискана 
информация от РИОСВ-Шумен и от архитектурния епип разработващ ОУП Каолиново. 

На основание чл. 17, чл. 26, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във 
връзка с чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация нужната ни информация 
бе изискана от РИОСВ-Шумен. 

В отговор директора на РИОСВ-Шумен с писмо за достъп до информация с изх. 
№ 2854/19.05.2015 г. уведомява възложителя, че необходимата информация може да 
бъде получена на интернет страницата на инспекцията. 

При направения преглед на интернет страницата на РИОСВ-Шумен на започнали 
и приключени процедури по глава шеста на ЗООС и глава втора от ЗБР за всички 
землища на територията на община Каолиново получената информация от издадените 
индивидуални административни актове е обобщена в табличен вид. 

Следва да бъде подчертано, че свалената информация от интернет страницата на 
РИОСВ-Шумен от  екипа експерти разработващ доклада за екологична оценка няма да 
даде пълен и точен анализ на кумулативния ефект, тъй като липсват площи, номера на 
имоти, характер на ИП, завършили процедури по ЗООС и др. Проектантите 
разработващи ОУП на община Каолиново са предоставили баланс на територията по 
съществуващи  устройствени зони и баланс на бъдещи такива. Друга съществена 
предпоставка, която следва да се вземе под внимание при анализа и съпоставката със 
съществуващите и одобрени или в процес на обобряване инвестиционни предложения, 
планове, програми и проекти е факта, че  Закона за опазване на околната среда е приет 
за първи път и обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., а Закона за биологичното 
разнообразие е обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002 г. През периода от 2002 г. до 
приемането на  Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007 г. съгласно 
действащото законодателство за намерения в обхвата на потенциално защитени зони се 
е прилагало &72  от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
биологичното разнообразие. Всички намерения преди този период в зависимост от 
своето естество са преминавали без процедури по оценка на въздействието върху 
околната среда и екологична оценка. 
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Във връзка с горното много инвестиционни предложения, планове, програми и 
проекти, които са процедирани преди този период не са преминали през процедури по 
глава шеста на ЗООС и глава втора на ЗБР. 

Предвид описаните недостатъци, анализа е направен на база взета информация от 
интернет страницата на РИОСВ-Шумен и баланса на съществуващи и бъдещи 
територии в община Каолиново предоставен от проектантите разработващи ОУП 
Каолиново.  

Анализа на всички планове, програми, проекти и  инвестиционни предложения 
към бъдещия баланс на територии в община Каолиново ще бъде разгледан спрямо 
няколко аспекта: 

 характер на инвестиционното предложение; 

 възложител; 

 процентно съдържание на засегната площ спрямо общата площ на община 
Каолиново. 

 Засегната площ по землища и в цялост за община Каолиново по начин на 
трайно ползване на земята. 

 Анализ по населени места и обобщение за територията на община 
Каолиново. 

 
База данни ползван за анализа е описан в табличен вид по-долу. 
 

Анализ на кумулацията в община Каолиново 

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..22..11..  ААддммииннииссттррааттииввннии  ааккттооввее  ииззддааддееннии  оотт  РРИИООССВВ--ШШууммеенн  ззаа  

ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  
№ 
номе 
по ред 

землище община година 
на 

издаване 
на 

дминист
ративни
я акт 

преценка 
за 

необходи
мостта 
от 

извършв
ане на 
ОВОС 

„да не се 
извършв

а“ 

решени
е  по 
ОВОС

преценка 
за 

необходим
остта от 
извършва
не на 

ЕО„да не 
се 

извършва

станови
ще по 
ЕО 

стано
вища 
по чл. 
2, ал 2 
от 

наред
бата 
по ОС

решения 
по ЗБР 

1 Сини вир Каолиново 2015 г.  № ШУ-
15-

ПР/2015г

     

2 Лятно Каолиново 2014 г. № ШУ-
34-

ПР/2014г
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3 Сини вир Каолиново 2013 г. № ШУ-
16-

ПР/2013г

     

4 Тодор 
Икономово 

Каолиново 2012 г. № ШУ-
14-

ПР/2012г

     

5 Браничево Каолиново 2009 г. Решение 
№ ШУ-

05-
ПР/16.01.

2009г 

     

6 Каолиново 
и Боймир 

Каолиново 2009 г. Решение 
№ ШУ-

08-
ПР/10.02.

2009г. 

     

7 Долина и 
Лятно 

Каолиново 2009 г. Решение 
№ ШУ-

27-
ПР/16.06.

2009г. 

  
 

   

8 Тодор 
Икономово 

Каолиново 2008 г. Решение 
№ ШУ–

05–
ПР/24.01.

2008г. 

     

9  Каолиново Каолиново 2007 г. № ШУ –
25 –
ПР/06.06.
2007 г. 

     

10 Каолиново Каолиново 2006 г. № ШУ-
16/2006 
от 
16.06.200
6г. 

     

11 Каолиново Каолиново 2006 г. № ШУ-
22/2006 
от 
18.07.200
6г. 

     

общо Сини вир-2 Каолиново 2006-2 
11 

11     
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Лятно-2 

Тодор 
Икономово
-2 

Браничево- 

1 

Боймир-1 

Каолиново-
4 

Долина- 1 

2007-1 

2008-1 

2009-3 

2012-1 

2013-1 

2014-1 

2015-1 

  

  

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..22..22..  ХХааррааккттеерр  ннаа  ииннввеессттииццииооннннииттее  ннааммеерреенниияя  ннаа  ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  
№ номе по 
ред 

инвестиционно 
предложение 
/план 

възложител имот площ в 
дка 

начин на 
трайно 
ползване на 
площа 

попада в 
защитена зона -
коя/не попада 

1. Преоборудване и 
експлоатация на 
птицеферма с 
капацитет 38405 
места за птици 
бройлери 

„Фреш пиле” 
ЕООД с.Сини 
вир, общ. 
Каолиново 

ПИ № 000368 и 
000360   

14,258 Стопански 
двор 

Не попада 

2. Изграждане на 
автоморга 

„Мемо 
Гюнайдън” 

ЕООД с. Лятно

ПИ № 001001 2,450 Стопански 
двор 

Не попада 

3 Изграждане на 
затворена 
рециркулационна 
система за 
производство на 
риба, скариди и 
лобстери и 
фотоволтаична 
централа 

„Бе Ге Реал 
консулт” ЕООД 

гр. Варна 

УПИ IV-158, 
кв.27 

 За 
производство 
на 
аквакултури и 
фотоволтаичн
а централа - 
Пч 

Не попада 

4 Изграждане на 
канализационна 
мрежа, ПСОВ за 
3200 ЕЖ и 
реконструкция на 

Община 
Каолиново 

ПСОВ-ПИ № 
000262 

4,295 Др.воден 
обект 

Не попада 
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водопроводна 
мрежа на с. 
Т.Икономово 

5 Промяна 
предназначението 
на съществуващ 
склад за зърно в 
маслобойна 

“Предел” ООД, 
гр. Бургас   

УПИ I-526, кв. 
60 

 УПИ Не попада 

6 “Изграждане на 
смесена 
канализационна 
мрежа, 
Пречиствателна 
станция за 
отпадъчни води 
ПСОВ-Каолиново 
за 2584 екв. 
жители, и 
реконструкция на 
водопроводна 
мрежа  

Община 
Каолиново 

   Не попада 

7 Изграждане на 
ветроенергиен 
парк с обща 
мощност до 9 МW 
за производство на 
електроенергия от 
възобновяем 
енергиен източник 
и включване в 
електропреносната 
мрежа 

“Ружица 
Уинд” ЕООД, 
гр. Стара 
Загора 

ПИ № 

 015091 

 015102 

017037 

 019003 

 

  Не попада 

8 Изграждане на 
канализация за 
битово-фекални 
отпадъчни води и 
модулна 
пречиствателна 
станция за 
отпадъчни води 
/МПСОВ/ за 2831 
еквивалентни 
жители 

Община 
Каолиново 

ПИ 000262    

9 “Център за 
разкомплектоване 

“Металс” ООД, 
гр.Варна 

ПИ № 000061 9.566 „Съор. 
поддържане”, 

Не попада 
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на излезли от 
употреба моторни 
превозни средства 
/ИУМПС/, 
предварително 
третиране на 
излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване 
/ИУЕЕО/, 
събиране, 
временно 
съхранение и 
транспортиране на 
отпадъци от черни 
и цветни метали 
/ОЧЦМ/, 
пластмаса, хартия 
и др.” 

10 “Пункт за 
изкупуване на 
отпадъци от черни 
и цветни метали” 

"Биана" ЕООД 
гр.Шумен 

УПИ   Не попада 

11 Площадка за 
изкупуване, 
събиране и 
временно 
съхраняване на 
отпадъци и черни 
и цветни метали 

“Металс” 
ООД, гр.Варна 

ПИ 000061   Не попада 

 

В таблицата по долу са описани всички намерения за изграждане на 
ветрогенератори на територията на община Каолиново, които са на различен етап по 
процедура по реда на ЗООС. Към настоящия момент няма нито едно от тях, което да 
има разрешение за строеж по реда на ЗУТ. 

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..22..33..  ИИннввеессттииццииооннннии  ннааммеерреенниияя  ззаа  ииззггрраажжддааннее  ннаа  ввееттррооггееннееррааттооррии  вв  

ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  
№ номе по 
ред 

инвестиционно 
предложение /план

възложител имот землище 

1. ветрогенератори Ружица 
Уинд” ЕООД, 

ПИ № 
 015091 

с. Долина и 
 с. Лятно 
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гр. Стара 
Загора 

 015102 
017037 
 019003 
 

 

  Характер на инвестиционното предложение  
Всички инвестиционни предложения в гореописаните таблици касаещи община 

Каолиново са за изграждането на фотоволтаична централа, пречиствателни станции, 
ветропаркове, площадка за третиране на отпадъци и  други.  

Тенденцията, която се забелязва през годините към инветиторския интерес в 
района на община Каолиново са доминиращи намерения за пречистване на отпадни 
води. 

Причината за това са добрите условия за реализиране на такава инвестиция, макар 
че към настоящият момент няма реализирано нито едно такова намерение. Причините 
за това са комплексни, но една от основните е възможността на общината да получи 
финансиране на тези проекти по действащите оперативни програми. 

Не съществува конкретната съсредоточеноост на инвеститорски интерес в 
определени землища, което води до извода за минимално въздействие и кумулиране по 
този критерий. 

 Възложител 
Всички инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в по голямата 

си част са на различни възложители. Не се наблюдава тенденция на раздробяване на 
проекти на един възложител с цел избягване на тежки процедури по глава шеста на 
ЗООС. Следователно към настоящия момент няма кумулация по отношение на този 
критерий. 

Анализ на кумулацията за община Каолиново и бъдещото планиране по 
устройствени зони 

Главната цел на Общ устройствен план на община Каолиново е да създаде 
териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие  
в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със 
специфичните за общината природни, културно-исторически, туристически и други 
ресурси. Планът обхваща територията в административните граници на община 
Каолиново. 
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В гореописаната точка бе направен анализ на всички инвестиционни 
предложения планове, програми и проекти касаещи всички землища на територията на 
общината. По взетите данни от интернет страницата на РИОСВ-Шумен в землищата на 
селата Гусла, Дойранци, Загориче, Климент, Лиси връх, Наум, Пристое, Средковец и 
Тъкач няма процедирани инвестиционни предложения. 
ТТааббллииццаа  IIIIII..11..22..44..  ССппииссъъкк  ннаа  ооццеенняяввааннии  ииннввеессттииццииооннннии  ппррееддллоожжеенниияя,,  ппллааннооввее,,  ппррооггррааммии,,  

ии//ииллии  ппррооееккттии,,  ррааззппррееддееллееннии  ппоо  ттииппооввее  

Брой ИП/ППП Тип ИП/ППП 

1 Преоборудване и експлоатация на птицеферма 
1 Изграждане на автоморга 
1 Изграждане на затворена рециркулационна система за производство на риба, скариди и 

лобстери и фотоволтаична централа 

3 Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа

  1 Промяна предназначението на съществуващ склад за зърно в маслобойна 
2 Пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали 

1 Изграждане на ветроенергиен парк с обща мощност до 9 МW за производство на 
електроенергия от възобновяем енергиен източник и включване в електропреносната 
мрежа 

1 “Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства 
/ИУМПС/, предварително третиране на излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване /ИУЕЕО/, събиране, временно съхранение и транспортиране на 

Общо – 11  

 

На територията на община Каолиново процедури по Закона за опазване на 
околната среда и Закона за биологичното разнообразие са преминали общо 11 
инвестиционни предложения, планове, програми и/или проекти.  

От справките по-горе  е видно, че процедираните инвестиционни намерения 
отнемат минимални площи от съществуващите територии на общината без да 
натоварват територията и да създават предпоставки за кумулативен ефект. 

Общата площ на процедираните инвестиционни предложения територията на 
общината (за които има данни за площ на интернет-страницата на РИОСВ Шумен) е  
30,569 дка. 
           В процентно съдържание, спрямо общата площ на територия на  общината 
отнемат 0.31 %. 

За територията на общината към настоящия момент при съпоставка на 
съществуващите териториални елементи към баланса на територията и процедираните 
намерения съгласно ЗООС и ЗБР се установи, че те не са преминали окончателни 
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процедури по ЗУТ. Това от своя страна води до извода, че част от тях са загубили 
правното си действие съгласно чл. 93, ал. 7 от ЗООС. 

Предвид  описаните съществени предпоставки анализа дава рамката за следните 
изводи:  

 Направения анализ макар и непълен поради липсата на подробни данни 
дава основните аспекти за определяне на кумулативното въздействие на 
плана спрямо всички планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения на територията на община Каолиново; 

 Общо всички инвестиционни предложения отнемат едва 0.31 % от 
общата територия на община Каолиново. Това води до извода, че към 
настоящия момент всички ИП не надминават 1% от общата площ на 
територията и няма вероятност на окажат значително въздействие върху 
компонентите на околната среда. 
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ТТааббллииццаа  IIIIII..11..22..55..  ББааллааннсс  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  ии  ббъъддеещщоо  ррааззввииттииее  вв  ууссттррооййссттввееннии  ззооннии    

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 

    

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

в границите 
на 

населените 
места 

извън 
границите 

на 
населените 

места 

ОБЩО за ОБЩИНАТА 

в 
границите 

на 
населените 

места 

извън 
границите на 
населените 

места 

ОБЩО за ОБЩИНАТА ИЗМЕНЕНИЕ 

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) площ (ха) площ (ха) 
% от 

територията 
площ (ха) площ (ха) площ (ха) 

% от 
територията 

площ (ха) 

1   Урбанизирани територии                   

  1.1 Жилищни функции 993.37 0.00 993.37 3.39 1039.17 0.00 1039.17 3.54 45.80 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 59.41 0.00 59.41 0.20 60.94 0.00 60.94 0.21 1.53 

  1.3 Територии за спорт и атракции 8.95 20.66 29.61 0.10 20.94 9.27 30.21 0.10 0.60 

  1.4 Територии със смесени функции 0.00 0.00 0.00 0.00 17.27 0.34 17.61 0.06 17.61 

  1.5 Терени за производственo-складови и стопански функции 129.25 230.24 359.49 1.23 213.91 143.41 357.32 1.22 -2.17 

  1.6 Терени за озеленяване, паркове и градини 41.90 18.24 60.14 0.20 48.04 18.24 66.28 0.23 6.14 

  1.7 Терени за гробищни паркове 1.61 47.28 48.89 0.17 10.00 38.89 48.89 0.17 0.00 

  1.8 Терени без определено предназначение или липсват данни 14.96 0.00 14.96 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.96 

  1.9 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 46.49 46.49 0.16 0.87 6.06 6.93 0.02 -39.56 

2   Земеделски територии                   

  2.1 Ниви 0.00 17002.86 17002.86 57.94 0.00 16974.32 16974.32 57.84 -28.54 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 419.82 419.82 1.43 0.00 419.53 419.53 1.43 -0.29 

  2.3 Необработваеми земи 0.00 2220.39 2220.39 7.57 0.00 2207.17 2207.17 7.52 -13.22 

3   Горски територии                   

  3.1 Гори и горски земи 0.00 6639.03 6639.03 22.62 0.00 6631.18 6631.18 22.60 -7.85 

4   Територии заети от водни площи 2.11 71.03 73.14 0.25 2.11 71.03 73.14 0.25 0.00 

5   Територии за транспорт и комуникации 278.49 679.79 958.28 3.27 288.62 670.22 958.84 3.27 0.56 

6   Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0.98 24.18 25.16 0.09 0.98 24.18 25.16 0.09 0.00 
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7   
Територии с друго и без определено стопанско 
предназначение                   

  7.1 дерета, пясъци, оврази, ями и др. 0.00 152.00 152.00 0.52 0.00 151.89 151.89 0.52 -0.11 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ                   

1   Територии за опазване на културното наследство 0.00 1.89 1.89 0.01 0.00 36.35 36.35 0.12 34.46 

2   Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 190.75 190.75 0.65 0.00 190.75 190.75 0.65 0.00 

3   Депа за отпадъци 0.00 49.54 49.54 0.17 0.00 49.54 49.54 0.17 0.00 

     Общо: 1531.03 27814.19 29345.22 100.00 1702.85 27642.37 29345.22 100.00 0.00 
III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се)                   

1   Защитена зона "Хурсовска река" 0.00 525.20 525.20 1.79 0.00 525.20 525.20 1.79 0.00 

2   Санитарно-охранителна зона на водоизточник 36.15 400.04 436.19 1.49 36.15 400.04 436.19 1.49 0.00 

     Общо: 36.15 925.24 961.39 3.28 36.15 925.24 961.39 3.28 0.00 

 

Като обобщение на направения анализ следва да се подчертае, че бъдещите предвиждания с ОУП не оказват кумулативно 
въздействие сумарно с всички останали и по  експертно мнение и не се очаква кумулативно въздействие върху 
компонентите на околната среда и защитената  зона предмет на опазване. 
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ІV. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА 
РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАЙОНИ С ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ, КАТО 
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО ЗБР 

 
На базата на съществуващото състояние на околната среда, са идентифицирани 

основните екологични проблеми по отношение на някои компоненти и фактори на 
околната среда, имащи отношение към ОУП на община Каолиново. 

 
Проблеми свързани с опазване на атмосферния въздух 
 

В района община Каолиново няма ситуирани значими източници на замърсяване на 
атмосферния въздух. Разглежданата територия се отнася към чистите зони на 
атмосферен въздух. Текущите емисии на вредни вещества и влиянието им върху 
качеството на атмосферния въздух се дължат на използването на твърди горива в 
битовия и обществен сектор. Замърсителите на  (фини прахови частици, серен диоксид и 
азотни оксиди) не превишават нормите за опазване на човешкото здраве. Като прогноза 
съгласно ОУПО стойностите на тези замърсители ще намаляват, съгласно 
предвижданията на мероприятия за по-ниски нива на замърсяване, енергийна 
ефективност и използването на природен газ в бита и производствените 

 
Проблеми свързани с подземните води и земните недра 

Съществуващите екологични проблеми произтичат от обстоятелството, че 
приповърхностния слой на подземните водни тела и земните недра не са защитени от 
антропогенни въздействия, които влияят върху количественото и химичното състояние 
на подземните водни тела чрез: 

 заустване на отпадъчните води от населените места без изградена 
канализация и пречиствателни съоръжения; 

 земеделски дейности и животновъдство; 
 инфилтрация на замърсители от нерегламентирани депа за твърди битови 

отпадъци; 
 нерегламентирано водовземане от подземни води за питейно-битово 

водоснабдяване. 
 

 Проблеми свързани с водоснабдяването  
 Населените места са частично водоснабдени, а състоянието на инфраструктурата за 
водоснабдяване е лошо като делът на етернитовите водопроводи (особено на вътрешната 
водопроводна мрежа) е много голям и е свързан с големи загуби на вода, влошаване 
стандарта на обитаване на населението, възпрепятстване развитието на някои стопански 
дейности (животновъдство) и др.  

 

 Проблеми свързани с канализацията 
      Канализация  в общината липсва, което влошава условията на живот, състоянието на 
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околната среда и носи риск за човешкото здраве. 

 
  Проблеми свързани с пречиствателни станции 
  Такива в района няма, не са правени оценки на отпадъчните води, техните качества 
и количества, подходящите пречиствателни съоръжения и водоприемници, няма отредени 
площадки за бъдещо изграждане на такива. Екологично по-приемливо е решение с 
подходящи локални пречиствателни станции, които не са свързани с големи изкопни и 
строителни работи. 
 

Проблеми свързани с опазването на почвите 
 Земята е невъзвръщаем природен ресурс и при липса на ОУП е подложена на смяна 
на предназначение без конкретно плануване. При условията на неконтролируемо и 
безпланово усвояване на земи, в т.ч. и земеделски, се очаква пряко, дълготрайно и 
необратимо по характер въздействие върху тези фактори на околната среда. Екологичен 
проблем в общината е ерозията на почвите, която унищожава хумусния слой и води до 
намаляване на почвеното плодородие ежегодно. В тази връзка в проекта на ОУП са 
заложени мерки за озеленяване. 
 

 
Проблеми свързани с отпадъците 

     Населението и администрацията на общината могат да бъдат засегнати от 
неочаквани обстоятелства, които да препятстват депонирането на 
отпадъци в регионалното депо, поради което е препоръчително окончателния проект на 
ОУП да съдържа предложение за евентуално решаване на проблем с отпадъците на 
общинско ниво – изграждането на Претоварната станция. 
 
 

Проблеми свързани със защитените зони 
Не е възможна реализация на проекти и инвестиционни предложения в обхвата на 

защитени зони и нарушаване на границите и статута им. 
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V. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО 
НИВО И МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И 
НАЧИНА, ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ 
СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ОУП. 

Международната стратегическа рамка, определящ целите и приориетите за 
опазване на околната среда озхожда от глобалните проблеми на околата среда, последица 
от активното човешко въздействие и всички свързани с това явления, между които 
промените в климата и глобалното затопляне, изчерпването на невъзобновимите ресурси, 
загубата на биоразнообразие, деградацията на плодородните почви и опустиняването и 
въздействията върху човешкото здраве. 

Прилагането на принципните постановки от тези докумети става след 
ратифицирането им от различните държави, като те се приемат и на европейско равнище, 
а впоследствие като инструменти за тяхното прилагане се разработват съответните 
директиви и конкретни нормативни документи в национаалното законодателство на 
страните членки на Европейския съюз. 

Значителна част от международните документи /споразумения, конвенции, 
директиви и др./ са ратифицирани от Р България, респ. основните им изисквания са 
транспонирани в националната законова и нормативна уредба по околна среда. Тук ще 
бъдат анализирани целите и приоритетите на опазване на околната среда в основни 
документи, които в най-голяма степен отразяват връзките на тези цели с устройственото 
планиране. 

Като членка на ЕС България е изправена пред предизвикателството да постигне 
европейските стандарти и изисквания за околна среда и устойчивото развитие, да се 
справи с предизвикателствата, които решават повечето страни за реформиране на 
икономиките си в посока на по-ефективно използване на всички ресурси и по-малко 
замърсяване на околната среда. Страната успешно хармонизира законодателството си в 
сектор „Околна среда” със законодателството на Европейския съюз. 

Целите на опазване на околната среда на национално ниво се съдържат основно в 
следните национални стратегии, програми и планове: 

 Национална програма за развитие: България 2020; 

 Стратегически план за биоразнообразие 2011 – 2020 г.; 

 Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 – 2020 г.; 

 Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор и План за 
действия към нея в краткосрочна (2013 – 2015 г.), средносрочна (2016 - 2021 г.) и 
дългосрочна (2022 – 2037 г.) перспектива; 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010 – 2020 г.; 

 План за управление на речните басейни за Дунавски район за басейново 
управление, 2010 г. 

 План за управление на речните басейни за Черноморски  район за басейново 
управление, 2010 г. – 2015 г. 
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 Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000;  

 Националната информационна и комуникационна стратегия за мрежата „Натура 
2000”, 2014 - 2023 г.; 

 

Целите на опазване на околната среда на международно равнище се съдържат 
в следните основните стратегии, програми и планове: 

• Стратегия „Европа 2020”; 

• Стратегия на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г.; 

• Пътна карта за достигане до 2050 г. на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна интензивност, ЕК; 
• Пътна карта за ресурсно ефективна Европа, ЕС; 
• Бяла книга за адаптация към климатичните изменения; 
• План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г. (Blueprint); 
• План за екоиновации до 2020 г., ЕС. 

 Националната програма за развитие “България 2020” (НПРБГ2020)  
Това е интегриран документ за социално-икономическото развитие на България до 

2020 година, показващ връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията 
„Европа: 2020” и националните приоритети на България. 

Приоритетите на НПР БГ2020 са формулирани както следва: 
1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и 

обучението и качествените характеристики на работната сила. 
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. 
3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на 

местния потенциал. 
4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на 
природните ресурси. 

5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката. 

6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните 
услуги за гражданите и бизнеса. 

7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност 
8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. 
От посочените по-горе 8 приоритета на НПР БГ2020, в по-голяма или по-малка 

степен всички формулирани в програмата приоритети имат отношение към развитието 
на общината. Непосредствено отношение към предвижданията на ОУПО имат 
приоритети №№ 3 и 7. 

 
Приоритет 3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и 

използване на местния  потенциал 
 

ТТааббллииццаа  VV..11..  ЦЦееллии  ппоо  ППррииооррииттеетт  33  
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Подприоритети на Приоритет 3 Предвиждания на ОУП за постигане на 

националните приоритети 
Подприоритет 3.1 Усъвършенстване и 
интегриране на националната система за 
планиране и управление на регионалното 
развитие и системата за пространствено 
планиране 

Предвижданията   на   плана      реално  
представляват подобряване    на  
стратегическото    и        регионално планиране,  
особено   в   частите,   касаещи  
пространственото планиране на общинската 
територия 

Подприоритет 3.2. Стимулиране развитието 
на градовете и подобряване на интеграцията 
на българските региони в национален план 

С реализацията на плана се очаква подобряване 
на селищните среди, на транспортната и 
комуникационна свързаност между населените 
места, създаване на зони с потенциал за 
развитие, подобряване на достъпа до публични 
услуги и създаване на условия за стимулиране 
на трудовата географска мобилност, както и за 
подобряване алтернативите на населението за 
свободното време. 

Подприоритет З.3 Подкрепа за развитието на 
изоставащите и подобряване на качеството 
на живот в селските региони 

Постигането на този приоритет е възможно 
чрез обособяването на устройствени зони за 
малки предприятия, предимно представители 
на преработващата промишленост в границите 
на населените места и в близост до активни 
транспортни артерии. 

Подприоритет З.4 Подкрепа за ефективно и 
устойчиво усвояване на туристическия 
потенциал на регионите и развитие на 
културните и креативни индустрии в 
регионите 

Развитието на техническа инфраструктура за 
опазване на околна среда е в съответствие с 
прилагането на принципите на устойчиво 
развитие 

Подприоритет З.5 Създаване на условия за 
опазване и подобряване на околната среда в 
регионите, адаптиране към настъпващите 
климатични промени и постигане на 
устойчиво и ефективно използване на 
природните ресурси 

Планът съдейства за постигане на устойчиво 
екологосъобразно развитие на енергетиката, 
като създава необходимите устройствени 
условия за по-нататъшното производство на 
ветрова електроенергия, при едновременно 
недопускане неблагоприятно въздействие 
върху защитените територии и зоните по 
Натура 2000 и спазване изискванията на ЕО на 
НПДЕВИ 2011 -2020. 

Подприоритет З.6 Засилване на 
териториалната кохезия чрез развитие и 
разширяване на трансграничното, 
междурегионалното и транснационалното 
сътрудничество 

Планът няма предвиждания по този 
подприоритет 

 
Приоритет 7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност 
Приоритетьт е насочен към изграждане на енергийни инфраструктурни мрежи и 

подобряване на конкурентоспособността на българската икономика. Реализирането на 
приоритета ще способства за повишаване на енергийната обезпеченост, независимост и 
ефективност на икономиката, както и за подобряване на околната среда. 

Политиките, включени в Приоритета ще допринесат за постигането на по-висок 
икономически растеж, намаляване на енергийната интензивност на икономиката, 
ограничаване на емисиите от парникови газове, намаляване на разходите за енергия, като 
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дял от доходите на домакинствата, както и за нарастване на инвестициите и повишаване 
на производителността. 

  

ТТааббллииццаа  VV..22..  ЦЦееллии  ппоо  ППррииооррииттеетт  77  

Подприоритети на Приоритет 3 Предвиждания на ОУП за постигане на 
националните приоритети 

Подприоритет 7.1 Гарантиране на 
енергийната сигурност на страната 

Постига се чрез изградените и предвидени за 
изграждане обекти за производство на енергия 
от възобновяеми източници, съобразено и 
изискването да не се засягат защитени зони и 
територии и спазване изискванията на ЕО към 
Национален план за действие по ВЕИ 2011 -
2020. 

Подприоритет 7.2 Повишаване на 
енергийната ефективност 

Планът няма отношение към тази тема; не се 
предвижда заместване на съществуващите 
енергийни източници с изключение на малки 
централи на биомаса. 

Подприоритет 7.3 Достигане на 16% на 
енергията от възобновяеми източници в 
брутното крайно потребление на енергия до 
2020 г. 

Непосредствено предвиждане на плана в 
изпълнение на този подпироритет е създаване 
на устройствени условия за изграждане на нови 
обекти за производство на електроенергия от 
възобновяеми източници, отдалечени от 33 и 
ЗТ при съобразяване на изискванията на 
Становище по ЕО към Национален план за 
действие по ВЕИ 2011-2020. 

Подприоритет 7.4 Създаване на интегриран 
вътрешен пазар на енергия 

Предвижданията на ОУП за доизграждане на 
ел. преносната мрежа ще допринесе да 
равномерност на доставките и ефективно 
използване на енергийните ресурси. 

Подприоритет 7.5 Повишаване на 
ефективността на използване на ресурсите 

На ниво ОУП от значение е предимственото 
развитие на  добив      от      възобновяеми  
енергийни източници, което само по себе си 
съдържа гаранции за повишаване  
конкурентоспособността на  българската 
икономика, но само при съобразяване на 
изискванията на Становище по ЕО към 
НПДЕВИ 2011-2020г. 

 
 Стратегически план за биоразнообразие 2011 – 2020 г. 

 Целта на Стратегическия план за биологичното разнообразие 2011—2020, е да 
подпомогне ефективното прилагане на Конвенцията чрез стратегически подход, 
съдържащ комбинация от мисия и стратегически цели и резултати („Целите от Аичи за 
биоразнообразието“), които да предизвикат широкомащабни действия във всички Страни 
и заинтересовани лица. Стратегическият план, също така, ще осигури гъвкава рамка за 
определянето на националните и регионални цели при осигуряване на последователност в 
прилагането на разпоредбите на Конвенцията за биологично разнообразие и решенията на 
Конференцията на страните-членки, включително работните програми и Глобалната 
стратегия за опазване на растенията, както и Протокола от Нагоя за Достъп до 
генетичните ресурси и честното и справедливо разпределяне на ползите от тяхното 
използване. Стратегическият план включва постигането на 20 водещи цели до 2015 или 
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2020 г. („Целите от Аичи за биоразнообразието“), групирани в пет стратегически цели. 
Целите и задачите предвиждат както (i) стремеж за постигане в глобален мащаб, така и (ii) 
гъвкава рамка за определяне на национални или регионални цели. 

Стратегическа цел А – Справяне с основните причини за намаляване на 
биоразнообразието, чрез интегриране на биоразнообразието в работата на правителството 
и обществото. 
Цел 1: До 2020 г., но не по-късно, хората да са информирани, относно ценностите на 
биоразнообразието и стъпките, които могат да предприемат за неговото опазване и 
устойчиво използване. 
Цел 2: До 2020 г., но не по-късно, ценностите на биоразнообразието да са интегрирани в 
стратегии и процеси на планиране за национално и местно развитие и за намаляване на 
бедността, и да са включени в националната отчетност, когато е необходимо, и системите 
за докладване. 
Цел 3: До 2020 г., но не по-късно, стимулите, включително вредните за биоразнообразието 
субсидии да са елиминирани, поетапно отменени или изменени, с цел да се минимизира 
или избегне тяхното негативно въздействие и да бъдат създадени и приложени 
положителни стимули за опазването и устойчивото използване на биоразнообразието, 
съгласно и в съответствие с Конвенцията и други съответстващи международни 
задължения, като се вземат пред вид националните социално-икономически условия. 
Цел 4: До 2020 г., но не по-късно, правителствата, бизнесът и всички заинтересовани 
страни на всички нива, да са предприели стъпки за постигането, или вече да са приложили 
планове за устойчиво производство и потребление и да са запазили нивата на вредното 
въздействие от използването на природни ресурси в рамките на безопасните екологични 
ограничения. 

Стратегическа цел В – Да се намали прекият натиск върху биоразнообразието и 
да се насърчава устойчивото ползване. 
Цел  5: До 2020 г., темпото на загубата на естествените местообитания, включително 
горите, да се намали най-малко наполовина и където е възможно, да бъде сведено до нула, 
а унищожаването и фрагментацията значително да се намалят. 
Цел 6: До 2020 г., запасите от риба, безгръбначни животни и водни растения да се 
управляват и събират устойчиво, законосъобразно и да се прилагат екосистемни подходи, 
така че прекомерният риболов да бъде избягван, да се въведат планове и мерки за 
възстановяване на изчезващите видове, риболовът да няма значителен неблагоприятен 
ефект върху застрашените видове и уязвимите екосистеми, а въздействието на риболова 
върху запасите, видовете и екосистемите да е в безопасни екологични граници. 
Цел 7: До 2020 г. селскостопанските райони, водните стопанства и горите да се 
управляват устойчиво, като се гарантира запазването на биоразнообразието. 
Цели 8: До 2020 замърсяването, включително от излишни хранителни вещества, да се 
сведе до ниво, безопасно за функционирането на екосистемите и биоразнообразието. 
 
Цел 9:  До 2020 г. да се идентифицират и да се поставят като приоритет инвазивните 
видове и популации, приоритизираните видове да бъдат контролирани или унищожени и 
да се предприемат мерки за управление на популациите, с цел предотвратяване на тяхната 
поява и установяване. 
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Цел 10: До 2015 г. да бъде сведено до минимум множественото антропогенно въздействие 
върху кораловите рифове и други уязвими екосистеми, засегнати от изменението на 
климата или окисляването на океаните, за да се запази тяхната цялост и функциониране. 

Стратегическа цел С – Да се подобри състоянието на биоразнообразието, чрез 
опазване  на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие. 
Цел 11: До 2020 г. да бъдат съхранени поне 17% от сухоземните и вътрешните водни 
площи, както и 10% от крайбрежните и морски райони, особено тези, с особена важност за 
биоразнообразието и предоставянето на екосистемни услуги, чрез ефективно и 
справедливо управление, екологично представителни и добре свързани помежду си 
системи от защитени територии, и приемане на други ефективни природоохранителни 
мерки на районен принцип, които да бъдат интегрирани в по-широки ландшафти и морски 
райони. 
Цел 12: До 2020 г. да бъде предотвратено изчезването на познатите застрашени видове, а 
състоянието на тяхното опазване, особено на тези пред изчезване, да се подобри и 
поддържа. 
Цел 13: До 2020 г. да се запази генетичното разнообразие на култивираните растения, 
селскостопанските и домашни животни и на техните диви родственици, включително и на 
ценните от социално-икономическа и културна гледна точка видове, като се разработят и 
приложат стратегии за свеждане до минимум на генетичната ерозия, и опазване на 
тяхното генетично разнообразие. 

Стратегическа цел D – Да се увеличат ползите от биоразнообразието и 
екосистемните услуги за всички. 
Цел 14: До 2020 г. да бъдат възстановени и опазвани екосистемите, които предоставят 
жизненоважни услуги, включително такива, свързани с вода, които допринасят за 
здравето, прехраната и благосъстоянието, като се вземат предвид нуждите на жените, 
коренните и местни общности, бедните и уязвимите слоеве от населението. 
Цел 15: До 2020 г. да бъдат повишени устойчивостта на екосистемите и приносът на 
биоразнообразието към натрупването на въглеродни запаси, чрез запазване и 
възстановяване, включително възстановяването на поне 15% от деградиралите 
екосистеми, допринасяйки по този начин за смекчаване на вредното въздействие от 
изменението на климата , адаптацията и борбата с опустиняването. 
Цел 16: До 2015 г. да влезе в сила Протоколът от Нагоя за Достъп до генетичните ресурси 
и честното и справедливо разпределяне на ползите от тяхното използване, в съответствие 
с националните законодателства. 

Стратегическа цел Е – Подобряване на прилагането чрез обществено планиране, 
управление на знанията и укрепване на капацитета. 
Цел 17: До 2015 г. всяка Страна да разработи, приеме, като политически инструмент и 
започне прилагането на ефективна, обществена и осъвременена национална стратегия за 
биоразнообразието и план за действие. 
Цел 18: До 2020 г.  традиционните знания, нововъведения и практики на коренните и 
местните общности, отнасящи се до опазването и устойчивото използване на 
биоразнообразието, както и обичайното използване на биологичните ресурси, да се 
почитат, да са предмет на националното законодателство и съответни международни 
ангажименти, и напълно да се интегрират и отразят при прилагането на Конвенцията, с 
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пълното и ефективно участие на коренните и местните общности, на всички съответни 
нива. 
Цел 19: До 2020 г. да се подобрят, споделят широко и да се предадат и приложат,  
познанията, научната база и технологиите, по отношение на биоразнообразието, неговите 
ценности, функционирането, състоянието и тенденциите, и последиците от неговата 
загуба. 
Цел 20: До 2020 г., но не по-късно, значително да се увеличи спрямо текущите нива, 
мобилизирането на финансови ресурси, за ефективното прилагане на Стратегическия план 
за биоразнообразието 2011-2020 от всички източници, в съответствие с одобрения и 
съгласуван процес в Стратегията за мобилизиране на ресурсите. Тази цел ще е предмет на 
промени, в зависимост от оценката на необходимите ресурси, която трябва да бъде 
направена и докладвана от страните. 

Стратегическа цел В – Да се намали прекият натиск върху биоразнообразието и 
да се насърчава устойчивото ползване е насочена към правилното устройство на 
територията с цел опазване на биоразнообразието. Реализирането на тази цел ще спомогне  
и за подобряване на околната среда района. 

 
ТТааббллииццаа  VV..33..  ЦЦееллии  ппоо  ССттррааттееггииччеессккаа  ццеелл  ВВ  

Цели в Стратегически план за 
биоразнообразие 2011 – 2020 г. 

 

Предвиждания на ОУП за постигане на 
целите на Стратегически план за 
биоразнообразие 2011 – 2020 г. 

Цел  5: До 2020 г., темпото на загубата на 
естествените местообитания, включително 
горите, да се намали най-малко наполовина 
и където е възможно, да бъде сведено до 
нула, а унищожаването и фрагментацията 
значително да се намалят. 
 

Постига се чрез предвиденото устройствено 
зониране в ОУП и забраните наложени в зоните 
с цел опазване на местообитания предмет на 
опазване. 

Цел 6: До 2020 г., запасите от риба, 
безгръбначни животни и водни растения да 
се управляват и събират устойчиво, 
законосъобразно и да се прилагат 
екосистемни подходи, така че прекомерният 
риболов да бъде избягван, да се въведат 
планове и мерки за възстановяване на 
изчезващите видове, риболовът да няма 
значителен неблагоприятен ефект върху 
застрашените видове и уязвимите 
екосистеми, а въздействието на риболова 
върху запасите, видовете и екосистемите да е 
в безопасни екологични граници. 
 

Постига се чрез заложени мерки в ОУП с цел 
опазване на повърхностните водни обекти, 
безгръбначни животни и водни растения. 

Цел 7: До 2020 г. селскостопанските райони, 
водните стопанства и горите да се 
управляват устойчиво, като се гарантира 
запазването на биоразнообразието. 
 

В ОУП са заложени приоритети с цел опазване 
на селскостопанските райони и бъдещи проекти 
за реализация с цел развитие на сектора. 

Цели 8: До 2020 замърсяването, 
включително от излишни хранителни 

В екологичната част на ОУП и предварителния 
проект е направена обстойна оценка на 



ООББЕЕККТТ::  ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ККААООЛЛИИННООВВОО  

  ФФААЗЗАА::  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННАА  ЧЧААССТТ 

 

   

153

вещества, да се сведе до ниво, безопасно за 
функционирането на екосистемите и 
биоразнообразието. 

състоянието на биоразнообразието и 
ползването на екосистемите, бъдеща 
ефективност на ответните мерки. С дадената 
прогноза се цели да бъде анализиран и „най-
лошия сценарий“ с бъдещите предвиждания на 
ОУП с цел опазване и съхраняване на 
биоразнообразието и екосистемните. 

 
Цел 9:  До 2020 г. да се идентифицират и да 
се поставят като приоритет инвазивните 
видове и популации, приоритизираните 
видове да бъдат контролирани или 
унищожени и да се предприемат мерки за 
управление на популациите, с цел 
предотвратяване на тяхната поява и 
установяване. 
 

С направената оценка към екологичната част са 
заложени мерки за непопускане на инвазивните 
видове и популации в границите на защитените 
зони в обхвата на общината. 

 
Цел 10: До 2015 г. да бъде сведено до 
минимум множественото антропогенно 
въздействие върху кораловите рифове и 
други уязвими екосистеми, засегнати от 
изменението на климата или окисляването 
на океаните, за да се запази тяхната цялост и 
функциониране. 

Планът няма предвиждания по този 
подприоритет 

 
 Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 – 2020 г. 
Политиката на България в областта на изменението на климата се основава на два 

основни аспекта, свързани от една страна с международните ангажименти, поети от 
страната с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата 
(РКОНИК) и Протокола от Киото, и от друга – с новоприетото европейско 
законодателство в тази област. Основната стратегическа цел на настоящия Трети 
национален план за действие по изменение на климата (НПДИК) е да очертае рамката на 
действие в борбата с изменението на климата за периода 2013-2020 г. и да насочи 
усилията на страната към действия, водещи до намаляване отрицателното въздействие на 
климатичните промени и изпълнение на поетите ангажименти. 

Мерките са групирани в пет приоритетни оси:  
• Приоритетна ос 1: По-чисто производство на електрическа енергия от 

съществуващите въглищни централи;  
• Приоритетна ос 2: Преход към по-нисковъглероден електроенергиен микс;  
• Приоритетна ос 3: Системата за централно топлоснабдяване – инструмент за 

нисковъглеродна енергетика;  

• Приоритетна ос 4: Ускорено навлизане на децентрализирано производство на 
енергия;  

• Приоритетна ос 5: Развитие на нисковъглеродни мрежи за пренос и 
разпределение на електрическа енергия и природен газ. 
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От посочените по-горе 5 приоритета на Трети национален план за действие по 
изменение на климата 2013 – 2020 г. , непосредствено отношение към предвижданията на 
ОУПО има приоритети №5. 

 
ТТааббллииццаа  VV..44..  ЦЦееллии  ппоо  ППррииооррииттеетт  55  

Приоритет 5 Предвиждания на ОУП за постигане на 
националния приоритет 

Приоритетна ос 5: Развитие на 
нисковъглеродни мрежи за пренос и 
разпределение на електрическа енергия и 
природен газ 

Газифициране на домакинствата и предприятия 
в общината може да доведе до значително 
намаляване на емисиите, формирани при 
използването на твърди горива, които са един 
от основните замърсители на атмосферния 
въздух към момента. В окончателния  проект на 
ОУП да се заложат насоки за възможностите на 
общината за газифициране.  
 

 Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор и План 
за действия към нея в краткосрочна (2013 – 2015 г.), средносрочна (2016 - 
2021 г.) и дългосрочна (2022 – 2037 г.) перспектива 

Дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на водния сектор е: 
Устойчиво ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и 

бъдещите нужди на населението и икономиката на страната, както и на водните 
екосистеми.  
Цели и подцели: 
Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени 
на климата, водещи до засушаване 

1.1. Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на 
съществуващите и изграждане на нови язовири и резервоари, рехабилитация на 
водопроводната мрежа и водоизточниците. 

1.2. Намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във 
водностопанската инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при 
използването на водните ресурси. 
Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води 

2.1. Премахване на заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и 
естествени водоприемници и в Черно море чрез изграждане, реконструкция и 
модернизация на системи за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. 

2.2. Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да 
гарантира доброто състояние на повърхностните и подземните води. 

2.3. Превръщане на Плановете за управление на речните басейни в основен планов 
документ при интегрираното управление на водите.  
Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като 
стопански ресурс 

3.1. Създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на 
отговорността за вземането на решения във връзка с развитието на водния сектор на 
национално, регионално и местно равнище от стопанските субекти към публичните власти 
– държава, общини.  



ООББЕЕККТТ::  ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ККААООЛЛИИННООВВОО  

  ФФААЗЗАА::  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННАА  ЧЧААССТТ 

 

   

155

3.2. Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното национално 
съфинансиране да осигуряват самофинансиране на водния сектор, при спазване на 
принципа „замърсителят и ползвателят плащат”. 

3.3. Повишаване на капацитета на всички участници в управлението на водния сектор.  
Цел 4. Намаляване на риска от щети при наводнения 

4.1. Идентифициране на рисковите зони. 
4.2. Осъществяване на мерките от плановете за защита от наводнения.  

От посочените по-горе 4 цели на непосредствено отношение към предвижданията 
на ОУПО има цел  №1. 

 
ТТааббллииццаа  VV..55..  ЦЦееллии  11  

Цел 1 Предвиждания на ОУП за постигане на 
националната цел 

1.1. Осигуряване на непрекъснато 
водоподаване чрез рехабилитация на 
съществуващите и изграждане на нови 
язовири и резервоари, рехабилитация на 
водопроводната мрежа и водоизточниците. 

 

За избягване на тенденцията на замърсяване на 
повърхностните и подземни води и влошаване 
на екологичното състояние на водните тела в 
резултат на заустването на непречистени 
отпадъчни води проекта на ОУП предвижда 
рехабилитация на водопроводната мрежа и 
водоизточниците. 

1.2. Намаляване на общите количества 
използвана вода чрез инвестиции във 
водностопанската инфраструктура и мерки 
за подобряване на ефективността при 
използването на водните ресурси. 
 

За да бъде избегнато нарастване на загубите на 
питейна вода, в резултат на 
амортизацията на водопроводната мрежа ОУП 
предвижда рехабилитация и нова 
водностопанската инфраструктура. С цел 
опазването на чистотата на водите в 
протичащите през общината реки се 
предвиждат мероприятия  за предпазване от 
възможните наводнения. 
 

 
 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата 

на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010 – 2020 г. 
В Националния стратегически план са заложени целите, които Република България 

трябва да постигне при управлението на биоразградимите отпадъци. 

Най-голямо отношение към предвижданията на ОУПО има мярка №1. 
Мярка 1. Включване в общинските програми по управление на отпадъците на 

конкретни мерки за намаляване на биоразградимите отпадъци;  
- предотвратяване на образуването на биоразградимите отпадъци -рециклиране на 

биоразградимите отпадъци (хартия и картон);  
- компостиране на зелени отпадъци от паркове, градини, търговски обекти и 

хранителната индустрия;  
-оползотворяване на биоразградимите отпадъци с производство на биогаз; 
 -оползотворяване на биоразградимите отпадъци с производство на енергия 

(изгаряне); 
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 - въвеждане на домашно компостиране - провеждане на информационни кампании 
сред населението. 

 
ТТааббллииццаа  VV..66..  ММяяррккаа  11  

Мярка 1 Предвиждания на ОУП за постигане на 
националната мярка 

предотвратяване на образуването на 
биоразградимите отпадъци -рециклиране на 
биоразградимите отпадъци (хартия и 
картон) 

По отношение на предотвратяването на 
депонирането на биоразградимите отпадъци 
също се предвижда изграждане на общо 
съоръжение за оползотворяване.  

компостиране на зелени отпадъци от 
паркове, градини, търговски обекти и 
хранителната индустрия  

Определяне на най-подходящата схема за 
разделно събиране и технология за третиране 
на биоразградими отпадъци. 

оползотворяване на биоразградимите 
отпадъци с производство на биогаз 

Планът няма предвиждания по този мярка. Тя е 
залегнала като приоритет на Регионалното депо. 

оползотворяване на биоразградимите 
отпадъци с производство на енергия 
(изгаряне) 

Планът няма предвиждания по този мярка. Тя е 
залегнала като приоритет на Регионалното 
депо. 

въвеждане на домашно компостиране - 
провеждане на информационни кампании 
сред населението 

В домакинствата в общината се прилагат 
индидуални  системи за домашно компостиране, 
при което биоразградимите битови отпадъци се 
третират в затворени или отворени съдове и 
получения компост се използва в личното 
стопанство. 

 

 
 

 План за управление на речните басейни за Дунавски район за басейново 
управление, 2010- 2015 г. 

 Главна стратегическа цел за опазване на околната среда е подобряване, запазване и 
възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура. 
Генералната стратегическа цел в дългосрочен план за развитието и управлението на 
водния сектор е: устойчиво ползване на водните ресурси за осигуряване на 
водоснабдяването за питейни нужди на населението и за икономиката в условията на 
басейново управление на вътрешните и трансграничните води и на глобалното изменение 
на климата, при гарантиране екологичната устойчивост на засегнатите водни системи и 
националните интереси, свързани с осигуряването на необходимата по количество и 
качество вода за нуждите на сегашните и бъдещите поколения. 
 Целите са определени в зависимост от конкрентното състояние на водното тяло, 
което включва екологично и химично състояние: 

 1. За естествените водни тела – запазване и подобряване на доброто екологично и 
доброто химично състояние до 2015 г.  
2. За естествените водни тела – предотвратяване влошаването на екологичното 
състояние и постигане на добро, запазване и подобряване на доброто химично 
състояние до 2015г.  
3. За естествените водни тела – предотвратяване влошаването на екологичното и 
химичното състояние и постигане на добро до 2015 г. 
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 4. За изкуствени и силно модофицирани водни тела – запазване и подобряване на 
добрия екологичен потенциал и доброто химично състояние до 2015 г.  
5. За изкуствени и силно модофицирани водни тела – предотвратяване влошаването 
на екологичния потенциал и постигане на добър, запазване и подобряване на 
доброто химично състояние до 2015 г.  
6. За изкуствени и силно модофицирани водни тела – предотвратяване влошаването 
на екологичния потенциал и химичното състояни, и постигане на добро до 2015 г.  
 

Екологичните цели залегнали в План за управление на речните басейни за 
Дунавски район за басейново управление, 2010- 2015 г. е: 

 
ТТааббллииццаа  VV..77..  ЦЦееллии    вв    ППллааннаа  ззаа  ууппррааввллееннииее    

Цели Предвиждания на ОУП за постигане на 
националната мярка 

устойчиво ползване на водните ресурси за 
осигуряване на водоснабдяването за питейни 
нужди на населението и за икономиката 

Предвидената  реконструкция на канализа-
ционните системи в населените места, както и 
предвижданията за изграждането на модулни 
пречиствателни станции за отпадъчни води, 
планът ще допринесе за постигането на тази 
цел.

 
 План за управление на речните басейни за Черноморски  район за басейново 

управление, 2010 г. – 2015 г. 
Целите на Плана на управление в Черноморски район за басейново управление 

допринасят за постигане на националните стратегически цели по околна среда, 
дефинирани в Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г.  

България като страна-членка на Европейския съюз трябва да достигне целта за 
добро състояние на водите до 2015 г., посредством определяне и прилагане на 
необходимите мерки в интегрирани програми от мерки, като се вземат предвид 
съществуващите изисквания в Европейската Общност. Там където състоянието на водите 
е добро, следва то да бъде поддържано. Необходимо е целта за добро състояние да се 
преследва за всеки един речен басейн и то по такъв начин, че да се координират мерките, 
касаещи повърхностни и подземни водни обекти, принадлежащи към една и съща 
екологична, хидроложка или хидрогеоложка система. Целта за постигане на добро 
състояние е пряко обвързана с параметрите за качество и количество на разглежданите 
води. По отношение на подземните води изискванията и целите за добро състояние са 
насочени към отстраняването на възходящи тенденции и нарастване концентрациите на 
замърсители в тях, както и обръщане на посоката на такива тенденции .  

Съгласно чл. 4 от Рамковата директива за водите 2000/60 на ЕС екологични цели за 
водите са:  

• Постигане на добро екологично състояние и добро химично състояние на 
повърхностните води; 

 • Постигане на добър екологичен потенциал и добър добро химично състояние на 
повърхностните изкуствени водни тела;  
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• Постигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние на 
повърхностните силно модифицирани водни тела (СМВТ).  

• Достигане на добро състояние на подземните води (т.е. добро химично и добро 
количествено състояние на подземните водни тела);  

• Предотвратяване влошаването състоянието на повърхностните и подземните 
води;  

• Постигане на целите и стандартите за защитените територии;  
• Намаляване концентрацията на замърсители в подземните води;  
•Прекратяване на заустванията на приоритетни и опасни вещества в 

повърхностните води. За осигуряване доброто състояние на подземните води се изискват 
възможно най- ранни действия и дългосрочно планиране на предпазващи мерки, които ще 
допринесат за избягване процеса на естественото закъснение при тяхното формиране и 
възстановяване.  

В  Таблица I.4.1. за описани екологичните цели в План за управление на речните 
басейни за Черноморски  район за басейново управление, 2010 г. – 2015 г.  в най-широк 
аспект цел за подобряване на качеството и количеството на водите има връзка с 
предвижданията на ОУП. 

 
ТТааббллииццаа  VV..88..  ЦЦееллии    вв    ППллааннаа  ззаа  ууппррааввллееннииее    

Цели Предвиждания на ОУП за постигане на 
националната мярка 

Подобряване на качеството и количеството 
на водите 

ОУПО съдейства за постигане на тази цел със 
следните конкретни проектни предвиждания: 
за подобряване на питейното водоснабдяване: 
реконструкция на водопроводните мрежи; във 
всички населени места, вкл. поетапна подмяна 
на амортизираните им участъци, както и на 
част от довеждащите водопроводи; 
 

 
 Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 
Целта на НПРД е да се определят по-добре нуждите от финансиране и 

приоритетите за защитените зони от НАТУРА 2000 на национално и регионално ниво и с 
това да се улесни интеграцията им в бъдещите програми за финансиране от различните 
европейските финансови инструменти. Заложеното в програмите финансиране за зоните 
по НАТУРА 2000 трябва да бъде в съответствие с мерките от НПРД и източниците на 
финансиране за тези мерки, посочени в Рамката. 

Приоритет 1: Управленско планиране на защитените зони от мрежата Натура 2000; 
Приоритет 2: Устойчиво управление на защитените зони от мрежата Натура 2000; 
Приоритет 4: Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за 

екологичната мрежа Натура 2000 в България; 
 
Екологичните цели залегнали в Националната приоритетна рамка които са във 

взаимовръзка с ОУП са: 
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ТТааббллииццаа  VV..99..    

Приоритети Предвиждания на ОУП за постигане на 
националната мярка 

Приоритет 1: Управленско планиране на 
защитените зони от мрежата Натура 2000; 
 

ОУП определя териториалния обхват на 
районите от екологичната мрежа Натура 2000 в 
общината за целенасочена подкрепа и 
свързаните приоритети  регламентирани НПРД. 
 

Приоритет 2: Устойчиво управление на 
защитените зони от мрежата Натура 2000; 
 

Чрез устройственото планиране в ОУП се 
спомага за устойчиво управление на 
защитените зони и техните режими на 
управление. 

 

 
 Националната информационна и комуникационна стратегия за мрежата 

„Натура 2000”, 2014 - 2023 г. /НИКС/ 
 

Настоящата стратегия реализира комбинация от подходи за стратегическо 
планиране, взаимствани от различни професионални сфери. Това са подходи, присъщи на 
връзките с обществеността и мениждмънта на проекти и тяхното съчетаване илюстрира 
необходимостта от интегриран мултидисциплинарен гъвкав модел на реализация на 
НИКС с оглед на постигане на поставените цели. 

Тази визия е обвързана и въплътена в структурата на общата и специфичните цели 
на НИКС, които са дефинирани както следва: 

• Обща цел: Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за 
екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България. 
• Специфична цел №1: Повишаване на информираността, разбирането и 
обществената подкрепа за мрежата НАТУРА 2000 като водещ фактор за социално-
икономическо развитие; 
• Специфична цел №2: Формиране на осъзнато комуникационно поведение за 
участие в процесите по опазване на биологичното разнообразие в мрежата 
НАТУРА 2000; 
• Специфична цел №3: Мотивиране на активно обществено участие в постигането 
на целите на НАТУРА 2000 за 2020 г. 

ТТааббллииццаа  VV..1100..    

Цел Предвиждания на ОУП за постигане на 
националната стратегия 

Специфична цел №1: Повишаване на 
информираността, разбирането и 
обществената подкрепа за мрежата НАТУРА 
2000 като водещ фактор за социално-
икономическо развитие; 

Специфичната цел на НИКС в комбинация от 
подходи за стратегическо планиране са 
залегнали при проектирането на ОУП. 
 

   
 Стратегия „Европа 2020” 

 Тази стратегия се основава на три тясно свързани и взаимно подсилващи 
приоритетни области:            
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 1.Интелигентен растеж, развитие на икономика, основана на познания и иновации;  
 2.Стойчив  растеж,  като  се  поощрява  нисковъглеродна,  ефикасна  по  
отношение  на  енергийните източници и конкурентна икономика;  
 3. Приобщаващ  растеж,  като  се  насърчава  икономика  на  висока  трудова  
заетост  и  социално и териториално сближаване. 
 
ТТааббллииццаа  VV..1111..    

Цел Предвиждания на ОУП за постигане на стратегията 
Стойчив  растеж,  като  се  
поощрява  нисковъглеродна,  
ефикасна  по  отношение  на  
енергийните източници и  
конкурентна икономика 

Предвижданията на ОУП са във взаимовръзка с Ефикасно  
използване  на  ресурсите  в  Европа  –  подпомагане  за  
преминаване  към  по‐ефикасно  използване  на  ресурсите  и  
към  нисковъглеродна  икономика. В частност ОУП   
се придържа към целите за 2020 г. по отношение на  
енергийното производство, ефективност и потребление.   
 

 
 

 Стратегия на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г. 
Настоящата  стратегия има за цел да обърне процеса на загуба на  биологично 

разнообразие и рушенето на екосистеми в Европейския съюз (ЕС) до 2020 г., като 
определя шест приоритетни цели.  

 Цел 1: Опазване и възстановяване на природата 
       Цел 2: Поддържане и подобряване на екосистемите и техните услуги 
       Цел 3: Гарантиране на устойчивото развитие в селското и горското стопанство 
       Цел 4: Гарантиране на устойчивото използване на рибните ресурси 
       Цел 5: Борба с инвазивните чужди видове 
       Цел 6: Мерки срещу глобалната криза по отношение на биологичното разнообразие 

 
ТТааббллииццаа  VV..1122..    

Цел Предвиждания на ОУП за постигане на 
стратегията 

Цел 6: Мерки срещу глобалната криза по 
отношение на биологичното разнообразие 
 

Предвижданията на ОУП на общината имат 
връзка с Стратегията на ЕС за Биологично 
разнообразие във връзка с опазване на 
защитени зони от Натура 2000  с цел 
минималното им натоварване с бъдещи нови 
инвестиционни намерения и  допускане само по 
изключение и в минимален размер увеличение 
на урбанизирани територии в границите на 
защитените зони и то само извън конкретния 
обхват на местообитанията; 
 

 
 

           Пътна карта за достигане до 2050 г. на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна интензивност, ЕК 
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 Комисията, разглежда пътища за развитие в ключови отрасли. Анализът включва 
поредица от сценарии, при които са направени различни допускания по отношение на 
скоростта на техническия прогрес . Основните приоритети са насочени в: 
 

Повишаване по устойчиво развит начин на продуктивността при земеползването 
Направеният от Комисията анализ сочи, че до 2050 г. селското стопанство може да 

намали емисиите, различни от CO2, с 42—49% в сравнение с нивата от 1990 г. В сектора 
вече е постигнато сериозно намаление. През следващите две десетилетия са възможни 
допълнителни намаления. Селскостопанските политики следва да се насочат към варианти 
като например по-нататъшно устойчиво развито повишаване на ефективността, ефективно 
използване на торове, биогазификация с естествени торове, подобрено управление на 
естествените торове, подобрени фуражи, местна диверсификация и използване на 
продукцията за търговски цели и подобрена производителност в животновъдството, както 
и постигане на максимални ползи от екстензивната селскостопанска дейност.  

Подобрените практики в селското и горското стопанство могат да повишат 
капацитета на отрасъла да задържа и улавя въглерод в почвите и горите.  

Подобряване на качеството на въздуха и здравето 
Дейностите, насочени към намаляване на емисиите на парникови газове, биха 

допълнили съществено действащите и планираните мерки за подобряване на качеството 
на въздуха, което ще доведе до значително по-малко замърсяване на въздуха. 
Електрификацията на транспорта и разширяването на мрежата на градския транспорт биха 
могли чувствително да подобрят качеството на въздуха в европейските градове. 
 
ТТааббллииццаа  VV..1133..    

Цел Предвиждания на ОУП за постигане на 
пътната карта 

Повишаване по устойчиво развит начин на 
продуктивността при земеползването 
 

Това може да се постигне чрез целеви мерки за 
поддържане на пасищата, възстановяване на 
влажните зони и торфищата, минимална или 
нулева оран, намаляване на ерозията и 
осигуряване на възможност за развитие на 
горите заложени в ОУП 

 
 
        Пътна карта за ресурсно ефективна Европа, ЕС 

Основна цел: До 2020 г. политиките на ЕС ще вземат под внимание оказваното от тях 
непряко въздействие върху земеползването в ЕС и в света, а темповете на усвояване на 
земя ще бъдат овладени така, че до 2050 г. да бъде сложен край на нетното усвояване на 
земя. Почвената ерозия ще бъде намалена, а съдържанието на органични вещества в 
почвите ще се повиши, като бъде отбелязан напредък в оздравителните действия върху 
замърсените участъци. 

Пътната карта е обвързанае  с приоритерите на ОУП с цел създаване на условия за 
намаляне на почвената ерозия в общината и опазване на почвите.  
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       Бяла книга за адаптация към климатичните изменения 
Бялата книга „Адаптиране спрямо изменението на климата  очертава европейска 

рамка за действие за повишаване на издръжливостта на Европа спрямо изменението на 
климата, като подчертава необходимостта адаптацията да обхване всички ключови 
европейски политики и да се засили сътрудничеството на всички нива на управление. 
Настоящият документ допълва Бялата книга и обобщава основните аспекти от 
въздействието на изменението на климата върху селското стопанство на ЕС, разглежда 
свързаните с адаптацията нужди, описва възможните последствия за ОСП и проучва 
евентуални насоки за бъдещи действия. Той цели да задълбочи допълнително дебата 
между държавите-членки и земеделската общност и действията, свързани с нуждите от 
адаптация, които произтичат от влиянието на климата. 

Адаптация на ниво стопанство  
В ЕС се наблюдава постоянно развитие на тенденциите в отглеждането на култури, 

практиките за управление на стопанствата и употребата на земя, отчасти заради 
климатичните колебания. Подобна адаптация на ниво стопанство цели да увеличи 
продуктивността и да се справи със съществуващите климатични условия, като черпи от 
наличните познания и опит на земеделските стопани. През следващите десетилетия може 
да се наложи адаптацията да се разпростре отвъд простото приспособяване на сегашните 
практики. Сред възможните краткосрочни до средносрочни решения за адаптация са 
следните:  

 приспособяване на периода за извършване на селскостопански операции като 
засаждане, засяване или други обработки; 

 технически решения като опазване на овошките от измръзване или 
подобряване на системите за проветряване и климатизация в заслоните за 
животни; 

 избор на култури и сортове, които са по-добре приспособени към 
предвижданата продължителност на сезона за развитие и наличието на вода, и 
които са по-издръжливи на нови условия на температура и влажност, 

 адаптиране на културите с помощта на съществуващото генетично 
разнообразие и новите възможности, предлагани от биотехнологията, 

 подобряване на ефективността на борбата с вредителите и болестите 
посредством например по-добро следене, редуване на различни култури или 
комбинирани методи за управление на вредителите, 

 по-ефикасна употреба на водата чрез намаляване на загубите на вода, 
подобряване на напоителните практики и рециклиране или съхраняване на 
вода,  

 по-добро управление на почвите чрез повишено задържане на вода с цел 
запазване на влагата в почвите, както и управление на ландшафта 
(поддържане на ландшафтните характеристики, които предоставят заслон на 
селскостопанските животни),  

 развъждане на по-толерантни към горещините породи и приспособяване на 
храненето на животните в условията на горещини. 
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         Всички краткосрочни до средносрочни решения за адаптация в Бялата книга 
дават целите, които са предстаени в предварителният проект на ОУП свързани с 
отглеждането на култури, практиките за управление на стопанствата и употребата на земя  
общината. 

            План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г. (Blueprint) 
           Политиката на ЕС в областта на водите успешно помагаше за опазване на нашите 
водни ресурси. Настоящият План за опазване на водните ресурси на Европа има за цел да 
се справи с пречките, които възпрепятстват действията за опазване на водните ресурси на 
Европа, и се основава на задълбочена оценка на съществуващата политика. Основно 
внимание в Плана е отделено на водите в Европа. Водата е местен проблем, но също и 
глобален проблем, тясно свързан с много въпроси като продоволствената сигурност, 
опустиняването, изменението на климата, въздействието на природните и причинените от 
човека бедствия и т.н., като всички те имат значителни икономически, социални и 
свързани със сигурността измерения. ЕС участва в много от тези области в резултат на 
ангажиментите си по „Програма 21“, трите конвенции от Рио (относно опустиняването, 
изменението на климата и биологичното разнообразие), целите на хилядолетието за 
развитие (MDG) по отношение на водата, плана за изпълнение от Йоханесбург, както и 
най-неотдавнашната конференция „Рио+20“. Този ангажимент ще продължи да бъде 
голям приоритет за ЕС. През 2011 г. светът изпълни целта от MDG за 2015 г., а именно да 
се намали наполовина делът на хората, които нямат устойчив достъп до безопасна 
питейна вода, но много държави от Африка все още изостават по отношение на достъпа 
до вода. Светът е все още далеч от постигането на целта от MDG за достъп до 
канализация, тъй като понастоящем 2,5 милиарда души нямат достъп до подобрена 
канализационна структура. 

Във връзка с горното в проекта на ОУП са заложени цели за подобряване и опазване 
на водните ресурси. 

 
             План за екоиновации до 2020 г., ЕС 
Екоиновация е всяка иновация, водеща до значителен напредък към постигането на 

целта за устойчиво развитие чрез намаляване на въздействието на нашите производствени 
методи върху околната среда, увеличаване на устойчивостта на природата спрямо 
екологичния натиск или постигане на по-ефективно и отговорно използване на 
природните ресурси.  Чрез подпомагане на нови процеси, технологии и услуги, които 
правят стопанската дейност по-екологосъобразна, екоиновациите помагат на Европа да 
оптимизира своя потенциал за растеж, като същевременно допринасят за справяне с 
общите ни предизвикателства, като например изменението на климата, недостига на 
ресурси и намаляващото биологично разнообразие. 

Засилване на конкурентоспособността и опазването на околната среда Чистата и 
здравословна околна среда е предпоставка за запазване на просперитета и високото 
качество на живот в Европа, но също такава предпоставка е силната и 
конкурентоспособна икономика. Създаването и популяризирането на нови решения е от 
основно значение за разгръщане на потенциала за икономически изгоди чрез икономии на 
разходи и чрез иновации и международна търговия. Екологосъобразните решения ще 
привлекат ново поколение високотехнологични производства и услуги, ще повишат 
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европейската конкурентоспособност и ще създадат нови работни места за 
висококвалифицирани специалисти. Европа трябва да съсредоточи вниманието си върху 
стимулиране на търсенето на иновации. Европейската комисия има значителен опит с 
инструментите, основани на търсенето, и голяма практика в изграждането на мрежи на 
възложителите на обществени поръчки и развитието на партньорства.  

Планът за екоиновации е обвързан  с приоритерите на ОУП с цел създаване на 
инструметариум за популяризирането на нови решения и потенциал за растеж на 
общината. 
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VІ. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И 
ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА 
ПЛАНА 

Общият устройствен план се разработва за територията на цялата община Каолиново 
с обхват на всички землища от общината – землищата на град Каолиново и селата 
Браничево, Гусла, Дойранци, Долина, Загориче, Климент, Лиси връх, Ляно, Наум, 
Пристое, Сини вир, Средковец, Тодор Икономово и Тъкач. 

Общият устройствен план на общината определя общото (преобладаващото) 
предназначение на най-едрите структурни части на територията и общият режим на 
тяхното устройство. Това са териториите на населените места и селищните образувания 
(урбанизираните територии), земеделските територии, горските територии, защитените 
територии и нарушените територии за възстановяване. Режимът на устройство на всяка от 
посочените територии и на техните съставни подразделения се изразява с най-общи цели, 
мерки, ограничения и изисквания за опазване, използване, изграждане и развитие на 
териториите.  

Съчетаването на методите и подходите на планиране на регионалното развитие и на 
планиране на териториалното устройство би обогатило едновременно и двете дейности и 
резултатите от тях. Такъв подход би доближил тези дейности плътно до същността на 
добро комплексно планиране. Много важно е при планиране на регионалното развитие да 
се открояват  дългосрочните прогнози и сценарии на развитие, да се очертава бъдещият 
образ на съответния район и съответната територия и оттам да се откриват по-близките 
краткосрочни цели и задачи.  

 

Анотация на ОУП 

Общата площ на територията на Община Каолиново е 29 313.15 ха. Площта на 
урбанизираните територии в Общината са 1531.03 ха, което е 5.22% от общата площ на 
общината.  

Съгласно класификацията на Националната концепция за пространствено развитие 
на България 2013-2025г., община Каолиново, заедно с още 138 общини се намира в 5-то 
йерархично ниво. Това са общински центрове – села или много малки градове, където се 
осъществява първичното обслужване на населението на общините и където са налични 
работни места извън селскостопанската заетост – в сферата на социалните услуги, 
търговията, администрацията, промишленото и занаятчийското производство, 
образованието и културата. Важно условие за свързаността с останалите селища в 
общините и достъпа до тези услуги са удобните, изградени и поддържани, 
комуникационно- транспортните връзки. 

С предвижданията на ОУП ще се определят общата структура и преобладаващото 
предназначение на териториите в неговия обхват, видът и предназначението на 
техническата инфраструктура и опазването на околната среда, както и обектите на 
културно-историческото наследство. Ще бъде диференцирана общата структура на 
територията и преобладаващото предназначение на съставните й структурните части: 
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местоположение и граници на териториите за населени места и селищни образувания, 
земеделски територии, горски територии, територии за природозащита, територии за 
културно-историческа защита, нарушени територии за възстановяване и територии със 
специално, с друго или със смесено предназначение. С ОУП се ще се определят и: общият 
режим на устройство на всяка една от устройствените зони със съответните правила и 
норми; разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 
територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с 
инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; териториите с 
публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното 
устройство; териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и 
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита; териториите за 
активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне. 
 

VI.1. Характеристика на предварителния проект на Общият устройствен план 
на община Каолиново 

Прогнозата и оценката на възможните значителни въздействия върху околната 
среда са непосредствено свързани с целите на Предварителният проект на ОУП на 
община Каолиново. Концепцията на ОУП е изградена в съответствие с целите, 
определени с Техническото задание за изработването му. Той предлага решения, с 
които се създават необходимите специфични за отделните части на общинската 
територия устройствени условия за реализация на целите на дългосрочното устойчиво 
развитие на общината, заложени в Общинския план за развитие (ОПР) и останалите 
планови документи за регионално развитие. Едновременно с това, екологичната част 
към ОУП стриктно съобразява в максималната възможна степен изискванията за 
опазване на околната среда. 

За изпълнение на поставените цели и постигане на желаните резултати подходът, 
който е използван за изготвянето на ОУПО, ще се основава на някои основни 
принципи, а именно: 

 Принцип на устойчивостта – спазване преди всичко изискванията за 
екологосъобразност на общите устройствени концепции и на всяко от 
конкретните устройствени решения.  

 Принцип на приемствеността –насърчаване на онези устройствени решения (при 
наличие на такива), които прибавят нови положителни качества към вече 
създаденото, а не го отричат и разрушават.  

 Принцип на реализма –формулираните постижими цели, инвестиционните и 
организационните усилия, необходими за чиято реализация, да са съизмерими с 
мащаба на ресурсите, които могат реално да бъдат осигурявани общо от 
публичния и частния сектори. 

 Принцип на солидарността – търсене на  баланс между индивидуалните и 
групови интереси от една страна и интересите на териториалната общност в 
цялост от друга страна, като се отчита, че в своята същност те не могат да бъдат 
конфликтни, тъй като и общностните интереси са сбор от определен тип 
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индивидуални интереси (за здраве, за чист въздух и зелени площи, за 
образование и т.н.).  

 Принцип на партньорството – прилагането на същия е от изключително 
значение, както за постигане на надеждни и стабилни устройствени решения, 
така и за увеличаване на ресурсния потенциал за реализирането им.  

 Принцип за интегрираността – ще се изразява в прилагането на методически 
подход, отчитащ влиянието на разнопосочни фактори на развитието и 
използването на териториалните ресурси, на търсене на възможности за 
съвместяване на разнопосочни интереси с превес на тези с изразен публичен 
характер.  

 Принцип за дългосрочност – съгласно действащата нормативна уредба в 
устройственото планиране, срокът на действие на ОУП е 15-20 години. 

Правилата и нормативите за прилагане на  Общия устройствени план на община 
Каолиново определят изискванията и ограниченията при устройственото планиране на 
територията на общинатата. 

Ограничителите за устройственото и строително усвояване на територията, с които 
е съобразен Планът са следните: 

 Не се допуска промяна на предназначението на поземлените имоти на водни 
обекти и строителството в тях. Изключение се прави за изграждането на 
водностопански и хидротехнически системи и съоръжения; 

 Терени с обекти на културно-историческото наследство се устройват съобразно 
изискванията и определените от НИОНКЦ режими за опазване на недвижимите 
културни ценности; 

 В охранителната зона на НАКЦ се разрешава ниско застрояване, като 
инвестиционните проекти за обектите на ниско и подземно строителство се 
съгласуват с МК. 

Преобладаващата селищна структура е компактната, а за някои села – линеарната, 
продиктувана от преминаващ през селото главен път – такива са селата Лиси връх, Сини 
вир и Пристое. 

Предвижданията на  ОУПО Каолиново за пространствено развитие са насочени 
основно към реалното инвестиционно търсене на терени за производствени и за 
селскостопански дейности, както и доразвиване на положителните идеи и тенденции, 
заложени в предходни устройствени проекти и  планове за територията на общината. 
Моделът на развитие на общината се характеризира със селищните системи и стремеж 
към устойчиво и балансирано развитие на цялата територия съобразявайки се с 
естествените демографски процеси. 

Териториите с основно предназначение са: Урбанизирани територии(населени места 
и селищни образувания); Територии на транспорта; Земеделски територии; Горски 
територии; Територии, заети от води и водни обекти; Защитени територии и Нарушени 
територии за възстановяване. 
 

Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на ОУП 
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Описаните характеристики на ОУП представени чрез принципи и ограничители го 
определят като планов документ, насочен към екологосъобразно устройство на 
територията на община Каолиново. Чрез ограничаване до минимум на неблагоприятните 
последствия от урбанизацията на територията и едновременното създаване на условия за 
по-нататъшно социално-икономическо развитие на общината е създаден баланс за 
територията. 

ОУПО Каолиново е разработен като инструмент за регулиране в устройствено 
отношение на процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на общината в 
граници, които да не накърняват целостта и стабилността на природната й среда. 
Конкретните устройствени решения, определящи допустимите форми и степени на 
урбанизация на отделните части на територията са израз на търсен/постигнат баланс 
между действащите върху тях стимулиращи и ограничаващи урбанизацията фактори. 

Въздействията върху околната среда и човешкото здраве са оценени в съответствие 
със степента на подробност на предвижданията на плана. 

 
VI.2. Климатични фактори и Атмосферен въздух 
 

Оценката на този компонент на околната среда се извършва на база анализ на 
предвижданията на плана по отношение устройството и локацията на производствените 
дейности, организацията на транспортно-комуникационната мрежа, съсредоточията на 
селскостопанската инфраструктура, зоните за рекреативна дейност, за търговско и друг 
вид обществено обслужване и др. Всички тези дейности, в качеството им на предмет на 
ОУПО, представляват в по-малка или по-голяма степен интерес по отношение определяне 
въздействието им върху качествата на климата и атмосферния въздух. 

По отношение локализацията и устройството на дейностите, осигуряващи 
развитието на общината и имащи отношение към качествата на атмосферния въздух, 
планът предвижда: 

 Развитие и устройство на населените места 
ОУПО предвижда ограничено териториално развитие на селищните територии на  

селата. В повечето случаи то става с анексиране на непосредствено прилежащи на 
селищата терени с обекти със селищен характер - стадиони, гробища, бивши стопански 
дворове. 

 Развитие и устройство на селищните образувания 
ОУПО предвижда формирането на два вида селищни образувания: за обслужващи, 

за производствено складови и стопански дейности. 

 Комуникации и транспорт 
ОУПО не предвижда съществени промени по отношение на пътищата от 

републиканската мрежа, тъй като прогнозата на ЦИПТНЕНС (Централен институт на 
пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти) за 2030 г. показва, че 
нарастването на автомобилния трафик няма да изчерпи пропускателната им способност. 
Не се предвиждат и промени в железопътната инфраструктура и линиите на масовия 
обществен пътнически транспорт. 

Като цяло, проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и доизграждане на 
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мрежите и съоръженията на системите на техническата инфраструктура се очаква да 
окаже положително въздействие върху околната среда в нейната цялост и в частност по 
отношение качествата на атмосферния въздух. Подобряването на техническото състояние 
на пътна мрежа ще има благоприятно отражение върху установяване на позитивни 
тенденции по отношение на атмосферния въздух. 

 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на ОУП 

 Като цяло реализацията на ОУП няма да утежни замърсяването на атмосферния 
въздух и не се очаква значително въздействие върху него. Очакваните въздействия върху 
климата и качествата на атмосферния въздух се оценяват както следва: по вид – 
позитивни; слабо вероятни; по продължителност – променливи; с ограничен териториален 
обхват; ниска честота; ниски рискове за човешкото здраве; без превишаване на 
екологични стандарти и без кумулативен ефект. 

 
VI.3. Повърхностни и подземни води 
 
Състоянието на подземните води, водовземните съоръжения, съществуващите СОЗ, 

водопотреблението, водопроводната и канализационната мрежа са коректно отразени в 
ОУП. 

Предвижданията на предварителния проект за ОУП не засягат съществуващите 
санитарно-охранителни зони. 

Всички дейности в ОУП в екологичен план имат положително въздействие върху 
количествения и качествен състав на подземните води: 

 подмяна на съществуващата амортизирана водопроводна мрежа с цел 
намаляване драстично загубите на питейна вода и осигуряване на 
допълнителен ресурс от подземни води за други цели; 

 въвеждане на съвременни системи за контрол на организационни мерки за 
издирване и санкциониране на незаконното водопотребление; 

 учредяване сервитутите на външните водоводи; 
 въвеждане и поддържане на ГИС/МИС (мрежови информационни системи) и 

хидравлични модели 
 изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори; 
 проектиране и изграждане на канализационна мрежа в населените места  
 системен мониторинг на изпусканите водни количества от стопанските 

субекти. 
 въвеждане на добри селскостопански практики в земеделската и животновъдна 

дейност и др. 
Проектните решения на ОУП, свързани с доизграждане и реконструкция на 

инфраструктурата за водоснабдяване не са носители на рискове за отрицателни 
въздействия върху околната среда, а те ще доведат до намаляване загубите на вода, 
подобряване на водоснабдяването и качеството на подаваната питейна вода, увеличаване 
на полезно използваната вода. 

С изграждането на канализацията на населените места, ще се подобрят санитарно-
хигиенните условия, качеството на водите и ще се намали миграцията на замърсяващи 
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вещества от септични ями и други неорганизирани и неконтролирани източнизи на 
замърсяване. Изграждането на пречиствателни съоръжения за отпадни води ще подобри 
качествата на водите на водоприемниците.  

В ОУП Каолиново не се предвижда разширяване на терените заети от водни площи.  
С реализиране на ОУП не се предвижда изграждане на хидротехнически 

съоръжения- диги, прагове, корекция на русла и др., с което биха се нарушили 
динамичните запаси на повърхностните и подземни води в района. С бъдещата дейност не 
се оказва отрицателно въздействие върху повърхностните води и не се променя техния 
режим на действие.  

ОУПО запазва предназначението на всички съществуващи водни площи и течения и 
не допуска тяхната промяна. 

 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на ОУП 
При изпълнение на предвидените препоръки, предвидените дейности в ОУП се 

припокриват и не противоречат на мерките в ПУРБ на БДУВЧР и БДУВДР за постигане 
на целите запазване на доброто количествено, и постигане на добро химическо и 
обобщено състояние на повърхностните водни тела. 

Планът осигурява устройствени условия за опазване на водните течения и водните 
площи и съхраняване характеристиките на средата. 

 
VI.4. Почви и земеползване 
 
За извършване на оценка на този компонент е нужно анализът да бъде насочен към 

предвижданията на плана по отношение разпределението на територията по видове зони и 
тяхното предназначение. 

Баланс на територията 

Предвид промените в общият баланс на територията на общината  се наблюдават и 
определени промени в общата структура на общинската територия както следва: 

ТТааббллииццаа  VVII..44..  11..    ННааммаалляяввааннее  ннаа  ккооллииччеессттввооттоо  ннаа  ззееммееддееллссккииттее  ззееммии  ссъъггллаасснноо  ООУУПП  

Вид земеделска 

територия 

Съществуващо положение Проект Разлика в 

ха 

ха % ха % 

Ниви 17002.86 57.94 16974.32 57.84 -28.54 
Трайни 

насаждения 419.82 1.43 419.53 1.43 -0.29 
Необработваеми 

земи 2220.39 7.57 2207.17 7.52 -13.22 
 
Планът предвижда намаляване на земеделските територии с 42,05 ха, което 

представлява 0,21 % от наличните земеделски територии в общината. 
Планът предвижда намаляване на горските територии с 7,85 ха, което представлява 

0,11 % от наличните горски територии в общината, като същите няма да бъдат 
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изключвани от горския фонд, а само с наложено ограничение на ползване, свързано с 
намиращите се върху тях обекти на културното наследство. 

 
Устройствените територии предвидени за промяна са следните: 

ТТааббллииццаа  VVII..44..  33..    ННааммаалляяввааннее  ннаа  ккооллииччеессттввооттоо  ннаа  ттееррииттооррииии  сс  ррааззллииччнноо  

ууссттррооййссттввеенноо  ппррееддннааззннааччееннииее  ссъъггллаасснноо  ООУУПП  

Вид територия Съществуващо положение Проект Разлика в 

ха 

ха % ха % 

Терени за 
производственo-

складови и 
стопански 
функции 

359.49 1.23 357.32 1.22 

 
-2.17 

 

Терени без 
определено 

предназначение 
или липсват данни 

14.96 0.05   

 
    -14.96 

Други 
урбанизирани 

територии извън 
населените места 

46.49 0.16 6.93 0.02 

 
-39.56 

общо 420,94 1044 364,25 1,24 56,69 
 
ТТааббллииццаа  VVII..44..  44..    УУввееллииччааввааннее    ннаа  ккооллииччеессттввооттоо  ннаа  ттееррииттооррииии  сс  ррааззллииччнноо  

ууссттррооййссттввеенноо  ппррееддннааззннааччееннииее  ссъъггллаасснноо  ООУУПП  
Вид територия Съществуващо положение Проект Разлика в 

ха 

ха % ха % 

Жилищни 
функции 

993.37 3,39 1039,17 3,54 
 

+ 45,80 
Терени за 

обществено-
обслужващи 
функции 

59,41 0,20 60,94 0,21 

 
+1,53 

Територии за 
спорт и  атракции 

29,61 0,10 30,21 0,10 
 

+0,60 
Територии със 

смесени функции 
0,0 0,0 17,61 0,06 

+17,61 

Терени за 
озеленяване, 

паркове и градини 
60,14 0,20 66,28 0,23 

+6,14 

Територии за 
транспорт и 
комуникации 

958,28 3,27 958,84 3,27 
+0,56 

Територии за 
опазване на 
културното 
наследство 

1,89 0,01 36,35 0,12 

+34,46 
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общо 210,27     

 

Разпределението на увеличените територии с различно устройствено 
предназначение зоните в графичен вид има следния вид: 

От направените по-горе анализи и съпоставки по таблици е видно следното: 

 урбанизираните територии нарастват незначително спрямо съществуващото 
положение; 

 горските територии и водните площи, площите за добив на полезни изкопаеми 
запазват реалните си площи и относителни дялове спрямо съществуващото 
положение; същото се отнася и за нарушените територии; 

 прави впечатление, че териториите за опазване на културно историческото 
наследство, заети от показват се увеличават значително, като в проектното 
предложение са 0.11% по-вече в сравнение със съществуващото състояние. 

 Жилищните територии се увеличават с 0,15%; Терени за обществено-
обслужващи функции с 0,01%; Територии със смесени функции 17.61 %;  
 Терени за озеленяване, паркове и градини 0,03%; Територии за опазване на 
културно историческото наследство 0,11%; От описаните проценти става ясно 
че промяната в баланса към урбанизация изразено в проценти е незначително. 

  Планът не предвижда съществени промени на земеползването.  
 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на ОУП 
Намалението и увеличението на различните видове територии в структурата на  

ресурс на общинската територия е незначително. Това дава основание да се прецени, че 
ОУПО създава устройствени условия за реализиране на социално-икономическите цели на 
развитието на общината с минимално неблагоприятно въздействие върху природния й 
поземлен ресурс. Изхождайки от ценността на земеделските земи, като важен ресурс на 
общината, Земеделските земи, които не са обхванати от режим на превантивна защита, се 
устройват по реда на Закона за опазване на земеделските земи и свързаните с него 
подзаконови нормативни актове. Мерките, които могат да допринесат за спасяване и 
опазване на почвата от природните деградационни процеси и антропогенно нарушаване и 
унищожаване, са: 

 Извършване на противоерозионно залесяване на подходящи места; 
 Сертифициране на района за биологично земеделие; 
 Изграждане на защитни пояси около натоварените пътища. 
Предпоставките за доброто екологично състояние на почвите в общината е 

отсъствието на промишлени и на селскостопанска дейности, които да замърсяват околната 
среда. При предвижданата структура на територията и развитието на основните 
икономически дейности не се очаква негативно въздействие върху състоянието на 
почвите. Земеползването на част от земите ще се промени, но съгласно рамките на ОУПО 
то ще спомогне за запазване качествата на почвите предвид минималното отнемане от 
тези зими. 
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Горният анализ дава основание за следната оценка за въздействие: по вид, 
въздействието е пряко; по вероятност - ниско до средно; по продължителност - постоянно; 
по териториален обхват - ограничено; риск за човешкото здраве - нисък; кумулативен 
ефект - позитивен; превишаване на екологични стандарти - няма; последици   върху  
пространства  или     пейзажи,   които  имат  признат  национален, общностен или 
международен статут на защита - подчертано позитивни. 

 

VI.5. Земни недра  
 
Въздействието върху земните недра ще бъде насочено главно при бъдещо 

строителство в общината. То ще се изразява главно в изкопни работи за изграждане на 
съоръжения от техническата инфраструктура, малки предприятия и жилища.  
Нарушаването  на геоложката основа ще бъде отрицателно, пряко, постоянно, 
дълготрайно и необратимо, но обективно неизбежно. По обхват се ограничава в обсега на 
третираната в ОУП територия. Оценява се като незначително, тъй като ще засяга само 
малка част от приповърхностната зона на земните недра, която впоследствие частично се 
възстановява. Освен от механично нарушаване, геоложката среда потенциално е 
застрашена и от качествени изменения, произтичащи от замърсяването й със строителни, 
битови и други отпадъци, разливи на нефтени продукти от строителните машини, 
моторните превозни средства и пр. Ако бъдат допуснати, тези изменения обикновено са 
дълготрайни, тъй като въздействието им продължава и след отстраняване на източниците 
на замърсяване. Предмет на добра технологична дисциплина е недопускането на подобни 
нарушения. 

Други въздействия върху земните недра са възможни и в резултат на: природни 
бедствия - земетресения, наводнения и др.; аварии в изградената водопроводна и 
канализационна мрежа; разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и 
материали при транспортни и други произшествия. 

Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими. 

 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на ОУП 

Въздействие върху земните недра ще бъде отрицателно, пряко, постоянно, 
дълготрайно и необратимо, но неизбежно. По обхват се ограничава в обсега на 
третираната в ОУПО територия. Оценява се като незначително, тъй като ще засяга само 
малка част от приповърхностната зона на земните недра, която впоследствие частично се 
възстановява. 

Реализацията на устройствените мерки за защита от предвидими природни 
бедствия, заложени в Плана, ще бъде по принцип с положително въздействие върху 
околната среда.  

Предвижданията на Плана относно ограничаване на вредните въздействия от 
предвидимите природни бедствия са с очаквано положителни въздействие върху околната 
среда. 
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VI.6. Ландшафт 
От баланса на територията е видно, че  ОУП се стреми да реши устройствените 

проблеми на общината с неголеми промени на общата структура на територията й. 
Нарастването на урбанизираните територии практически е минимална степен. Мотивира 
се от необходимостта да се спре непланираната промяна на предназначението на 
земеделски земи .  

Развитие и устройство на населените места 
Предвижданията на Планът са насочени към стабилизиране на селищната мрежа на 

общината, интензификация на ползването на селищните територии при минимален дял на 
екстензивно развитие, преодоляване на диспропорцията между населените места. Въпреки 
че характерът на ландшафта вече е оформен и под въздействие на антропогенна дейност, 
то ОУП ще подпомогне неговото опазване, самовъзстановяване и положителна промяна. 
Регулираното териториално развитие, ще ограничи усвояване на земеделски земи и ще 
подобри привлекателността на множеството културно-исторически ценности. 
Предложените режими за система обитаване, културно наследство, зелена система, спорт 
и отдих ще подпомогнат съхраняването на естествените пейзажи и подобряване на 
ландшафта. Очаква се общо подобрение на средата в резултат от възстановяването на 
природните и антропогенни компоненти на ландшафта и икономическо оживление на 
общината. Като цяло, предвижданията на ОУПО няма да имат отрицателно въздействие 
върху развитието на ландшафта, тъй като ще бъдат предпоставка за съвременно третиране 
и устройство на територията и на отделни компоненти на ландшафта. 

Независимо, че всички населени места разполагат със значителни обществени 
озеленени площи  Правилата за прилагане на Плана се изисква на нивото на последващото 
подробно устройствено планиране доразвитие на линейното озеленяване със зелени ивици 
и дървета по протежение на основните улици.  

Проектните предвиждания, свързани с развитието и устройството на населените 
места не носят рискове за околната среда и в частност за ландшафта. Нещо повече, редица 
от тях ще съдействат за подобряване на определени негови елементи - начинът на 
застрояване ще съхрани типичния ландшафт на общинската територия, изолационното 
озеленяване ще повлияе положително на акустичната обстановка, допълнително 
озеленяване ще има благоприятно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.  

 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на ОУП 
Изграждането на извънселищните и селищни производствени и смесени обслужващи 

и производствено-складови зони е жизнено важно за по-нататъшното успешно социално-
икономическо развитие на община Каолиново.  

 
Ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне 
В преобладаващата си част, проектните предвиждания са насочени пряко или 

непряко към запазване на ценните естествени характеристики на природния ландшафт и 
осигуряване на условия за управление и контрол върху процеса на антропогенно 
усвояване, т.к. 

 опазват се в максимална степен горските територии; 
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 прекъсната урбанизация, предложена от плана осигурява свързаност на 
природните ареали за по-хармонично вписване на антропогенните елементи; 

 при реконструкцията на нови пътища да се използват трасета, които не 
нарушават ценните и характерни елементи на ландшафта; 

 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на ОУП 
Като се има в предвид, че елементите на баланса, предложен от ОУП не променят 

структурата на ландшафтите по степен на устойчивост към натоварване спрямо 
съществуващото състояние, оценката за въздействие върху качествата на ландшафта на 
ниво община се оценява както следва: по основен тип социално-икономическа функция - 
комбинация от ландшафти с различна принадлежност - на населени места, 
селскостопански, горски, ландшафти под защита; по степен на континенталност на 
климата - умерено-континентален; по макрорелефни форми - равнинно-хълмист; по водещ 
ландшафтообразуващ фактор - комбиниран, предимно генетичен; по стадии на формиране 
и развитие - хомеостаз; по генезис на антропогенните въздействия - смесен; по 
интензивност на антропогенните въздействия - ниски до средни; по мащаб на 
антропогенни въздействия - локални; по продължителност на антропогенни въздействия - 
постоянно; по устойчивост на антропогенно въздействие - устойчив до средно устойчив; 
по степен на антропогенно изменение - слабо до средно антропогенно трансформиран; по 
целенасоченост на антропогенните въздействия - преки и косвени; директни и 
индиректни; по възможност за регулиране на антропогенното въздействие - 
контролируемо и регулируемо със средствата на планирането и проектирането. 

 
VІ.7. Биологично разнообразие – растителност, животински свят, защитени 

зони и защитени територии  
 

  
Настоящата разработка се базира на теренни проучвания и наличните литературни 

данни за района на Община Каолиново и проведени в периода 15.04 – 15.07.2015 г., като 
са използвани методики описани в Приложенията на ДЕО. 

Ще бъдат разгледани компонентите на биоразнообразието: флора и фауна за всяко 
землище и ще бъде оценено въздействието съгласно въведеното функционално зониране, 
режими, норми и предвиждания на ОУПО за всяко едно землище в рамките  на Община 
Каолиново, както и въздействието върху елементите на защитена зона BG0000106 
„Хърсовска река“ в землището на с. Тодор Икономово. 

С предварителният проект за ОУПО Каолиново са определени следните 
устройствени зони, устройствени режими и терени със самостоятелен устройствен режим: 

Землище град Каолиново 

 Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) 

Обособена е площ от около 2,5 дка в четири имота, които към момента 
представляват силно урбанизирани територии,  в които има изградени постройки – 
предимно къщи на частни лица, като те реално се намират в регулация. Коренната 
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растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални растителни 
видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Фиг.VI.7.1 Местоположение на Зона – Жм  в землището на гр. Каолиново. 

 

Флора:  
 коприва (Urtica dioica) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 бучиниш (Conium maculatum) 
 щир (Amaranthus blitum) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 шипка (Rosa canina) 
 айлант (Ailanthus altissima) 
 американски ясен (Fraxinus americana) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 репей (Arctium lappa) 
Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 

Фауна:  
 гугутка (Streptopelia decaocto) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 сврака (Pica pica) 
 домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 
 големият синигер (Parus major) 
 селска лястовица (Hirundo rustica) 
 градска лястовица (Delihon urbicum) 
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От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), сивия плъх (Rattus norvegicus), 
къртицата (Talpa europea), черният пор (Mustela putorius). От прилепите са установени 
ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 

положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки 
всъщност може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за 
живот на други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
 Смесена многофункционална устройствена зона (Соп) 

Обособена е площ от около 26 дка в пет имота, които към момента представлява 
обработваеми и изоставени ниви. Силно урбанизирана територия,  тъй като е в 
непосредствена близост до регулацията на населеното място. Коренната растителност 
липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални растителни видове. 
Животинските видове са от групата на синантропните. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местоположение на Соп в землището на гр. Каолиново. 

Фиг.VI.7.2 Местоположение на Зона – Соп  в землището на гр. Каолиново. 

 
Флора:  
 коприва (Urtica dioica) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 коноп (Cannabis sp.) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 бучиниш (Conium maculatum) 
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 щир (Amaranthus blitum) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 шипка (Rosa canina) 
 айлант (Ailanthus altissima) 
 американски ясен (Fraxinus americana) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 репей (Arctium lappa) 
Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 

Фауна:  
 гугутка (Streptopelia decaocto) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 сврака (Pica pica) 
 домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 
 качулата чучулига (Galerida cristata) 
 големият синигер (Parus major) 
 селска лястовица (Hirundo rustica) 
 градска лястовица (Delihon urbicum) 

Освен тях тук могат да се наблюдават като прелитащи над терена - полската 
чучулига (Alauda arvensis), авлигата (Oriolus oriolus), обикновена кукувица (Cuculis 
canorus), червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), къртицата (Talpa europea), черният пор 
(Mustela putorius). От прилепите са установени ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и 
кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще 
намеря околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като 

пряко, но краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за 
опазване по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на 
постройки всъщност може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са 
място за живот на други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания. 
 Озеленени територии за спорт и развлечения (Озс) – няма предвиждания 
 Озеленяване (Оз) 

Обособена е площ от около 3 дка, която обединява пет имота, които в момента 
представляват изоставени ниви в регулацията. Силно урбанизирана територия в 
непосредствена близост до стопанския двор, като коренната растителност липсва, на 
нейно място са настанени предимно рудерални растителни видове. Животинските видове 
са от групата на синантропните. 

Фиг.VI.7.3 Местоположение на Зона – озеленяванве  в землището на гр. Каолиново 
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Флора:  
 коприва (Urtica dioica) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 бучиниш (Conium maculatum) 
 щир (Amaranthus blitum) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 

Фауна:  
 гугутка (Streptopelia decaocto) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 
 големият синигер (Parus major) 
 южен славей (Luscinia megarhynchos)  
Освен тях тук могат да се наблюдават като прелитащи над терена - полската 

чучулига (Alauda arvensis), авлигата (Oriolus oriolus), обикновена кукувица (Cuculis 
canorus), червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), къртицата (Talpa europea), черният пор 
(Mustela putorius). От прилепите са установени ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и 
кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще 
намеря запазят присъствието си, а ще бъдат привлечени и други видове от групата на 
дивите. Въздействието може да се определи като пряко, но дълготрайно и положително, 

като се очаква да се заселят елементи - животни от консервационно значение за 
опазване по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Създаване на зелената 
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площ може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот 
на консервационно значими видове животни. Видове растения при озеленяването, по 
възможност да се използва близки до типичната местна флора. 

 Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – няма 
предвиждания 

 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания 
 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) - няма предвиждания  

 

Землище с. Браничево 

 Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) – 
няма предвиждания. 

 Смесена многофункционална устройствена зона (Соп) - няма 
предвиждания. 

 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания 
 Озеленени територии за спорт и развлечения (Озс) – няма предвиждания 
 Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – няма 

предвиждания 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания 
 Терени с обекти на културно наследство (Ткин). 

От РИМ-Шумен са определени следните обекти: 

 Късноантична крепост – в района на с.Браничево 

 Тракийски некропол – в с.Браничево 

 Могилни насипи – в с. Браничево 

 Античен кастел – в района на с.Браничево 
Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. Към момента не са 

предвидени конкретни дейности. 

Въздействие: не се очаква. 

Землище с. Гусла 

 Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) – 
няма предвиждания. 

 Смесена многофункционална устройствена зона (Соп) 

Обособена е площ от около 2,5 дка в пет имота, които към момента представлява 
обработваеми и изоставени ниви. Силно урбанизирана територия,  тъй като е в 
непосредствена близост до регулацията на населеното място. Коренната растителност 
липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални растителни видове. 
Животинските видове са от групата на синантропните. 
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Фиг.VI.7.4 Местоположение на Зона – Соп  в землището на с. Гусла. 

Флора:  

 коприва (Urtica dioica) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 коноп (Cannabis sp.) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 бучиниш (Conium maculatum) 
 щир (Amaranthus blitum) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 шипка (Rosa canina) 
 айлант (Ailanthus altissima) 
 американски ясен (Fraxinus americana) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 репей (Arctium lappa) 
 орех (Juglans regia) 
 липа (Tilia tomentosa) 
Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 

Фауна:  
 гугутка (Streptopelia decaocto) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 сврака (Pica pica) 
 домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 
 качулата чучулига (Galerida cristata) 
 големият синигер (Parus major) 
 селска лястовица (Hirundo rustica) 
 градска лястовица (Delihon urbicum) 

Освен тях тук могат да се наблюдават като прелитащи над терена - полската 
чучулига (Alauda arvensis), авлигата (Oriolus oriolus), обикновена кукувица (Cuculis 
canorus), червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
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musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), къртицата (Talpa europea), черният пор 
(Mustela putorius). От прилепите са установени ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и 
кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще 
намеря околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като 

пряко, но краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за 
опазване по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на 
постройки всъщност може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са 
място за живот на други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания 
 Озеленени територии за спорт и развлечения (Озс) – няма предвиждания 
 Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – няма 

предвиждания 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания 
 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) – Могилен насип в 

земеделски земи. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 
Към момента не са предвидени конкретни дейности. 

 

Землище с. Дойранци 

 Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) – 
няма предвиждания 

 Смесена многофункционална устройствена зона (Соп) – няма 
предвиждания. 

 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания 
 Озеленени територии за спорт и развлечения (Озс) – няма предвиждания 
 Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – няма 

предвиждания 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания 
 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) 

-Средновековно селище, м. "Сарагьол"  
-Средновековно селище, м. "Амзаджик" 
-Могилен насип 
-ДВЕ НАДГРОБНИ МОГИЛИ в м.“Ашламалък“ 
-Могилен насип в м.“Амзаджък кула“ 

Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. Към момента не са 
предвидени конкретни дейности. 

Въздействие: не се очаква. 

Землище с. Долина 

 Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) – 
няма предвиждания. 
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 Смесена многофункционална устройствена зона (Соп) – няма 
предвиждания. 

 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания 
 Озеленени територии за спорт и развлечения (Озс) – няма предвиждания 
 Земеделски територии с допустима промяна на предназначението 
Обособена е площ от около 28 дка в имота, който към момента представлява 

обработваеми земи и дворни места. Силно урбанизирана територия попада в 
стопански двор. Като територията се предвижда да премине в регулацията, като 
свърже малък квартал с регулацията на с. Долина. Коренната  и друга растителност 
липсва. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Фиг.VI.7.5 Местоположение на Зона –земеделски територии с допустима промяна на 
предназначението в землището на с. Долина  

Флора:  
 коприва (Urtica dioica) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 коноп (Cannabis sp.) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 бучиниш (Conium maculatum) 
 щир (Amaranthus blitum) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 шипка (Rosa canina) 
 айлант (Ailanthus altissima) 
 американски ясен (Fraxinus americana) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 репей (Arctium lappa) 
Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 

Фауна:  
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 гугутка (Streptopelia decaocto) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 сврака (Pica pica) 
 домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 
 качулата чучулига (Galerida cristata) 
 големият синигер (Parus major) 
 селска лястовица (Hirundo rustica) 
 градска лястовица (Delihon urbicum) 

Освен тях тук могат да се наблюдават като прелитащи над терена - полската 
чучулига (Alauda arvensis), авлигата (Oriolus oriolus), обикновена кукувица (Cuculis 
canorus), червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), къртицата (Talpa europea), черният пор 
(Mustela putorius). От прилепите са установени ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и 
кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще 
намеря околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като 

пряко, но краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за 
опазване по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на 
постройки всъщност може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са 
място за живот на други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания 

 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) – няма предвиждания 

Землище с. Загориче 

Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) 

Фиг.VI.7.6 Местоположение на Зона –Жм  в землището на с. Загориче  
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Обособена е площ от около 118 кв.м. в един имот, който към момента представляват 
силно урбанизирани територии,  в които има изградени постройки – предимно къщи на 
частни лица, като те реално се намират в регулация. Коренната растителност липсва, на 
нейно място са настанени предимно рудерални растителни видове. Животинските видове 
са от групата на синантропните. 

Флора:  
 коприва (Urtica dioica) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 бучиниш (Conium maculatum) 
 щир (Amaranthus blitum) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 шипка (Rosa canina) 
 айлант (Ailanthus altissima) 
 американски ясен (Fraxinus americana) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 репей (Arctium lappa) 
Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 

Фауна:  
 гугутка (Streptopelia decaocto) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 сврака (Pica pica) 
 домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 
 големият синигер (Parus major) 
 селска лястовица (Hirundo rustica) 
 градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), сивия плъх (Rattus norvegicus), 
къртицата (Talpa europea), черният пор (Mustela putorius). От прилепите са установени 
ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 

положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки 
всъщност може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за 
живот на други синантропни животински и рудерални растителни видове. 
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 Смесена многофункционална устройствена зона (Соп) – няма 
предвиждания. 

 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания 
 Озеленени територии за спорт и развлечения (Озс) – няма предвиждания 
 Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – няма 

предвиждания 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания 

 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) 

-  Два Могилни насипа в земеделски земи. Конкретните устройствени параметри 
се определят с ПУП. Към момента не са предвидени конкретни дейности. 

Землище с. Климент 

 Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) – 
няма предвиждания. 

 Смесена многофункционална устройствена зона (Соп) 

Обособена е площ от около 1,135 в имота, който към момента представлява 
стопански двор с бетонирана и асфалтирана площ. Силно урбанизирана територия попада 
в стопански двор. Коренната  и друга растителност липсва. Животинските видове са от 
групата на синантропните. 

 

 

 

 

 

Фиг.VI.7.7 Местоположение на Зона –Соп в землището на с. Климент  

Флора: липсва. 
Фауна:  
 гугутка (Streptopelia decaocto) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 
 селска лястовица (Hirundo rustica) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus). От прилепите са установени ръждив 
вечерник (Nyctalus nyctalus) и кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 
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Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще 
намеря околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като 

пряко, но краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за 
опазване по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на 
постройки всъщност може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са 
място за живот на други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
 Производствени зони (Пп) 

Обособена е площ от около 4,495 дка в имота, който към момента представлява 
стопански двор с бетонирана и асфалтирана площ. Силно урбанизирана територия попада 
в стопански двор. Коренната  и друга растителност липсва. Животинските видове са от 
групата на синантропните. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.VI.7.8 Местоположение на Зона –ПП в землището на с. Климент  

Флора: липсва. 
Фауна:  
 гугутка (Streptopelia decaocto) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 
 селска лястовица (Hirundo rustica) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus). От прилепите са установени ръждив 
вечерник (Nyctalus nyctalus) и кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще 
намеря околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като 
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пряко, но краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за 
опазване по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на 
постройки всъщност може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са 
място за живот на други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 Озеленени територии за спорт и развлечения (Озс) – няма предвиждания 
 Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – няма 

предвиждания 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания 

 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) – няма предвиждания 

Землище с. Лиси връх 

 Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) – 
няма предвиждания 

 Смесена многофункционална устройствена зона (Соп) – няма 
предвиждания 

 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания 
 Озеленени територии за спорт и развлечения (Озс) – няма предвиждания 
 Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – няма 

предвиждания 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания 

 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) – няма предвиждания 

Землище с. Лятно 

 Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) – 
няма предвиждания. 

 Смесена многофункционална устройствена зона (Соп) – няма 
предвиждания. 

 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания. 
 Озеленени територии за спорт и развлечения (Озс) – няма предвиждания. 
 Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – няма 

предвиждания. 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 

 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) – няма предвиждания. 

Землище с. Наум 

 Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) – 
няма предвиждания. 
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 Смесена многофункционална устройствена зона (Соп) – няма 
предвиждания. 

 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания. 
 Озеленени територии за спорт и развлечения (Озс) – няма предвиждания. 
 Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – няма 

предвиждания. 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 

 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) – няма предвиждания. 

Въздействие: не се очаква. 

Землище с. Пристое 

 Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) – 
няма предвиждания. 

 Смесена многофункционална устройствена зона (Соп) – няма 
предвиждания. 

 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания. 
 Озеленени територии за спорт и развлечения (Озс) – няма предвиждания. 
 Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – няма 

предвиждания. 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 

 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) 

 Могилен насип - широколистна гора, м.“Сухата яка“ 

 Могилен насип - нива, м.“Две могили“ 

Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. Към момента не са 
предвидени конкретни дейности. 

Въздействие: не се очаква. 

Землище с. Сини вир 

 Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) – 
няма предвиждания. 

 Смесена многофункционална устройствена зона (Соп) – фотоволтаици 

Тази устройствената зона обхваща  територии в непосредствена близост до бившите 
стопански дворове, производствено-складовите терени, които са предимно 
необработваеми земи. Като цяло устройствените зони Соп са с производствено-
обслужваща функция,  предимно с безвредни промишлени производства, животновъдни 
комплекси, спазващи санитарно-хигиенните изисквания, обществено обслужване, 
жилища, спорт, търговия, предприятия на хранително-вкусовата промишленост и др. Има 
следните параметри на застрояване: 
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Наименование 
На зоната 

Макс. Плътност 
на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Соп 60 1,8 30 15м (3 ет.) 
 

Обособена е площ от около 55 дка в шест имота, които към момента представлява 
обработваеми ниви и дворни места. Силно урбанизирана територия,  тъй като е в 
непосредствена близост до регулацията на населеното място. Коренната растителност 
липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални растителни видове. 
Животинските видове са от групата на синантропните. 

Фиг.VI.7.9 Местоположение на Зона –Соп в землището на с. Сини вир  

 
Флора:  
 коприва (Urtica dioica) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 коноп (Cannabis sp.) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 бучиниш (Conium maculatum) 
 щир (Amaranthus blitum) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 шипка (Rosa canina) 
 айлант (Ailanthus altissima) 
 американски ясен (Fraxinus americana) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 репей (Arctium lappa) 
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Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 

Фауна:  
 гугутка (Streptopelia decaocto) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 сврака (Pica pica) 
 домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 
 качулата чучулига (Galerida cristata) 
 големият синигер (Parus major) 
 селска лястовица (Hirundo rustica) 
 градска лястовица (Delihon urbicum) 

Освен тях тук могат да се наблюдават като прелитащи над терена - полската 
чучулига (Alauda arvensis), авлигата (Oriolus oriolus), обикновена кукувица (Cuculis 
canorus), червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), къртицата (Talpa europea), черният пор 
(Mustela putorius). От прилепите са установени ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и 
кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще 
намеря околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като 

пряко, но краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за 
опазване по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на 
постройки всъщност може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са 
място за живот на други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания. 
 Озеленени територии за спорт и развлечения (Озс) – няма предвиждания. 
 Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – няма 

предвиждания. 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 

 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) 

- Средновековно селище  и Средновековен манастир - пасище, м.“Пазар улан“. 

Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. Към момента не са 
предвидени конкретни дейности. 

Землище с. Средковец 
 Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) – 

няма предвиждания. 
 Смесена многофункционална устройствена зона (Соп) – няма 

предвиждания. 
 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания. 
 Озеленени територии за спорт и развлечения (Озс) 
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Устройствена зона Озс е предвидена в землището на село Средковец и обхваща 
територията от обработваеми земи – 0.60 ха и „спортен терен“ по КВС в източната част на 
селото с площ от 1.29 ха. Нормативните изисквания са спрямо Наредба 7 за ПНУОВТУЗ, 
чл.33, ал.2. 

Обособена е площ от около 2 дка в  имот, който към момента представлява силно 
урбанизирани територии – дворни места и обработваеми земи,  в които има изградени 
постройки – за обществено ползване, като те реално се намират в регулация. Коренната 
растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални растителни 
видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.VI.7.10 Местоположение на Зона – Жм в землището на с. Средковец  

Флора:  
 коприва (Urtica dioica) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 бучиниш (Conium maculatum) 
 щир (Amaranthus blitum) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 шипка (Rosa canina) 
 айлант (Ailanthus altissima) 
 американски ясен (Fraxinus americana) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 репей (Arctium lappa) 
 орех (Juglans regia) 
 липа (Tilia tomentosa) 
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Фауна:  
 гугутка (Streptopelia decaocto) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 сврака (Pica pica) 
 домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 
 големият синигер (Parus major) 
 селска лястовица (Hirundo rustica) 
 градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), сивия плъх (Rattus norvegicus), 
къртицата (Talpa europea), черният пор (Mustela putorius). От прилепите са установени 
ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 

положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки 
всъщност може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за 
живот на други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 Земеделски територии с допустима промяна на предназначението 
Това са земеделски територии по НТП от КВС, които имат допустима промяна на 

предназначението. 
Обособена е площ от около 12 дка в имота, който към момента представлява 

обработваеми земи. Силно урбанизирана територия попада в стопански двор. Като 
територията се предвижда да премине в регулацията. Коренната  и друга растителност 
липсва. Животинските видове са от групата на синантропните. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Фиг.VI.7.11 Местоположение на Зона –земеделски територии с допустима промяна 
на предназначението в землището на с. Средковец  
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Флора:  
 коприва (Urtica dioica) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 коноп (Cannabis sp.) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 бучиниш (Conium maculatum) 
 щир (Amaranthus blitum) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 шипка (Rosa canina) 
 айлант (Ailanthus altissima) 
 американски ясен (Fraxinus americana) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 репей (Arctium lappa) 
Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 

Фауна:  
 гугутка (Streptopelia decaocto) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 сврака (Pica pica) 
 домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 
 качулата чучулига (Galerida cristata) 
 големият синигер (Parus major) 
 селска лястовица (Hirundo rustica) 
 градска лястовица (Delihon urbicum) 

Освен тях тук могат да се наблюдават като прелитащи над терена - полската 
чучулига (Alauda arvensis), авлигата (Oriolus oriolus), обикновена кукувица (Cuculis 
canorus), червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), къртицата (Talpa europea), черният пор 
(Mustela putorius). От прилепите са установени ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и 
кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще 
намеря околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като 

пряко, но краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за 
опазване по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на 
постройки всъщност може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са 
място за живот на други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 

 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) 

Могилен насип - нива, м.“Индже Корусу“ 
Могилен насип - пасище, м.“Токат азъ“ 
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Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. Към момента не са 
предвидени конкретни дейности. 

Землище с. Тодор Икономово 

 Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) 

Обособена е площ от около 46 дка в седем имота, които към момента представляват 
силно урбанизирани територии – дворни места, черни пътища и други,  в които има 
изградени постройки – предимно къщи на частни лица, като те реално се намират в 
регулация. Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно 
рудерални растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Фиг.VI.7.12 Местоположение на Зона –ЖМ, спрямо местообитания  6240 
*Субпанонски степни тревни съобщества и 91M0 Балкано-панонски церово-
горунови гори в границите на защитена зона BG0000106 “Хърсовска река” в 
землището на с. Тодор Икономово  

 
Флора:  
 коприва (Urtica dioica) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 бучиниш (Conium maculatum) 
 щир (Amaranthus blitum) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 шипка (Rosa canina) 
 айлант (Ailanthus altissima) 
 американски ясен (Fraxinus americana) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 репей (Arctium lappa) 
 орех (Juglans regia) 
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 липа (Tilia tomentosa) 

 
Фауна:  
 гугутка (Streptopelia decaocto) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 сврака (Pica pica) 
 домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 
 големият синигер (Parus major) 
 селска лястовица (Hirundo rustica) 
 градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), сивия плъх (Rattus norvegicus), 
къртицата (Talpa europea), черният пор (Mustela putorius). От прилепите са установени 
ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 

 

 6240 *Субпанонски степни тревни съобщества 
Съгласно данните от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I", показват, че това местообитание по 
дедуктивен модел се среща на площ от около 715 дка в землището на с. Тодор Икономово, 
което е около 2,58% от общата площ на местообитанието в зоната. 

Общата площ на местообитанието в границите на зоната е 2772,69   ха. 
 

 91M0  Балкано-панонски церово-горунови гори 
Съгласно данните от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I", показват, че това местообитание по 
дедуктивен модел се среща на площ от около 267 ха в землището на с. Тодор Икономово, 
което е около 5% от общата площ на местообитанието в зоната.  

Теренните данни показват, че то е силно фрагментирано, поради проведени горско-
стопански мероприятия. 

Общата площ на местообитанието в границите на зоната е 5300,93 ха. 
 
Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 

местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 

положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки 
всъщност може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за 
живот на други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

Въздействие върху елементите на защитена зона BG0000106 „Хърсовска 
река“: 
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Пряки и косвени въздействия при реализиране на плана върху местообитания от 
този тип  не се очаква, тъй като ОУП  не засяга части от него и не се намалява общата 
площ на местообитанието в зоната. 

За групите: Растения, Безгръбначни, Риби, Земноводни, Влечуги и Бозайници 
не се очаква въздействие – пряко или косвено, тъй като описаните в Стандартния 
формуляр видове не са установени за землището на с. Тодор Икономово, а 
предвижданията на ОУП не засягат местообитания им. 

 

 Смесена многофункционална устройствена зона (Соп) 
Обособена е площ от около 41 дка в два имота, които към момента представлява 

обработваеми ниви, дворни места и стопански двор. Силно урбанизирана територия,  тъй 
като е в непосредствена близост до регулацията на населеното място. Коренната 
растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални растителни 
видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Фиг.VI.7.13 Местоположение на Зона ЖМ, спрямо местообитания  6240 
*Субпанонски степни тревни съобщества и 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 
в границите на защитена зона BG0000106 “Хърсовска река” в землището на с. Тодор 
Икономово. 

Флора:  
 коприва (Urtica dioica) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 коноп (Cannabis sp.) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 бучиниш (Conium maculatum) 
 щир (Amaranthus blitum) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 шипка (Rosa canina) 
 айлант (Ailanthus altissima) 
 американски ясен (Fraxinus americana) 
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 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 репей (Arctium lappa) 
Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 

Фауна:  
 гугутка (Streptopelia decaocto) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 сврака (Pica pica) 
 домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 
 качулата чучулига (Galerida cristata) 
 големият синигер (Parus major) 
 селска лястовица (Hirundo rustica) 
 градска лястовица (Delihon urbicum) 

Освен тях тук могат да се наблюдават като прелитащи над терена - полската 
чучулига (Alauda arvensis), авлигата (Oriolus oriolus), обикновена кукувица (Cuculis 
canorus), червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), къртицата (Talpa europea), черният пор 
(Mustela putorius). От прилепите са установени ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и 
кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще 
намеря околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като 

пряко, но краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за 
опазване по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на 
постройки всъщност може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са 
място за живот на други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

Въздействие върху елементите на защитена зона BG0000106 „Хърсовска 
река“: 

Пряки и косвени въздействия при реализиране на плана върху местообитания от 
този тип  не се очаква, тъй като ОУП  не засяга части от него и не се намалява общата 
площ на местообитанието в зоната. 

За групите: Растения, Безгръбначни, Риби, Земноводни, Влечуги и Бозайници 
не се очаква въздействие – пряко или косвено, тъй като описаните в Стандартния 
формуляр видове не са установени за землището на с. Тодор Икономово, а 
предвижданията на ОУП не засягат местообитания им. 

 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания. 
 Озеленени територии за спорт и развлечения (Озс) – няма предвиждания. 
 Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – няма 

предвиждания. 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 

 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) – няма предвиждания. 

Землище с. Тъкач 
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 Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) – 
няма предвиждания. 

 Смесена многофункционална устройствена зона (Соп) – няма 
предвиждания. 

 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания. 
 Озеленени територии за спорт и развлечения (Озс) – няма предвиждания. 
 Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – няма 

предвиждания. 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 

 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) – няма предвиждания. 

Въздействие: не се очаква. 

 
ОУП не предлага устройствени решения, засягащи местата с висока концентрация на 

биологично разнообразие. 
Не се засягат известни и описани находища на включени в приложенията на Закона 

за биологичното разнообразие защитени растителни видове, световно застрашени 
растителни видове, български и балкански ендемити, реликти, растения от Червената 
книга. 

Не се променя в негативен план установеният баланс на горския фонд на общината 
по вид гори. Запазва се характера и структурата на горските екосистеми, като горите на 
територията на общината ще продължат да се стопанисват съгласно предвижданията на 
Лесоустройствените проекти. Съхраняват се и залесените територии в земи от Поземления 
фонд. 

Увеличават се зелените площи за широко обществено ползване. Елементите на 
зелената система имат важно значение, свързано със социално-икономическото развитие и 
носят основни функции на отдиха, еколого-хигиенни и други специфични функции. Те са 
особено важни за архитектурно художествения силует на урбанизираната среда. ОУП 
съдава регулационната основа за устойчиво развитие и ползване на горите в общината, 
което увеличава възможностите за възстановяване и подобряване на тяхната 
биокоридорна функция. Цялостното развитие на зелената система ще благоприятства 
развитието на популациите на местната автохтонна флора и фауна. 

Не се засягат местообитания, включени в Приложение №1 на Закона за 
биологичното разнообразие и Приложение № 1 на Директива 92/43/ЕЕС. 

Новите устройствени зони, даващи възможности за смяна предназначението на земи 
и строителство, засягат терени с оскъдна или предимно рудерална растителност. В състава 
влизат широко и повсеместно разпространени в страната ни растителни видове, сред 
които няма включени в Приложения № 2 и 3 на ЗБР, както и такива от Червена книга на 
Република България, съвместно издание на Българска академия на науките и 
Министерство на околната среда и водите (2001). Не се засягат находища на лечебни 
растения, поставени под специален режим на опазване и ползване или на такива със 
стопанско значение. ОУП е благоприятен за опазването и осигуряването на нормалното 
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развитие на популациите на животинските видове, в т.ч. световно застрашени в 
категориите Critically endangered, Endangered и Vulnerable (Red list IUCN.), на включените 
в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие, в Конвенцията по 
международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), в 
Директиви 92/43ЕЕС и 79/409/ЕЕС, Приложенията на Конвенцията за опазване на дивата 
европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), на 
Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция), с 
консервационен статус от категории 1-4 на Species of European Conservation Concern 
(SPEC)... 

Не се очаква отрицателно въздействие върху други ресурсни видове растения и 
животни, включени в Приложение 4 на Закона за биологичното разнообразие. 

 
VІ.8. Културно-историческо наследство, включително архитектурно и 

археологическо наследство 
 
ОУПО Каолиново създава устройствени условия за опазване на недвижимите 

културни ценности и тяхната среда и за реализация на социално-икономическия им 
потенциал като ресурс на туризма. В плана за заложени предложения за опазване на 
недвижимото културното наследство, включващи:  

- създаване на устройствени условия за опазване на недвижимите културни 
ценности и тяхната среда и за реализация на социално-икономическия им 
потенциал като ресурс на туризма 

- опазване на обектите на археологическото наследство в съответствие с 
определените им режими по чл. 79 от ЗКН. За археологическите обекти извън 
населените места и селищните образувания са приложени  режимите по чл. 35 
от Наредба № 7/2003 г. на МРРБ. 

- иницииране пред Министерство на културата на действия за осигуряване 
опазването на останалите археологически обекти, без при това да бъдат 
спирани строителни, селско или горскостопански дейности на територии, 
незасягащи ценностите, като неотложно провеждане на теренно обхождане, 
извършване на оценка на състоянието, определяне на точните граници на 
обектите и отразяването ив в специализирана карта в цифров вид.   

- Организиране на междуведомствена комисия със задача окончателна 
класификация и категоризация на ценностите и определяне на конкретни 
режими за опазване по отношение ценностите, обявени за паметници на 
културата в условията на ЗПКМ - по реда на чл. 159, ал. 2 от ЗКН  

- по отношение новоразкритите ценности и декларираните ценности, да се 
извършат съответно процедурите по чл. чл. 58 до 62 от ЗКН. 

До извършване на специалните проучвания и процедури, описани по-горе, 
археологическите ценности в населените места подлежат на опазване в обхват, определен 
в съответствие с разпоредбата на чл. 79, ал. 4 от ЗКН. За тях са приложими чл. 160 и 161 
от ЗКН. 
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В ОУП са записани предложения и изисквания при последващо устройствено 
планиране при специализирани дейности - определяне на специфични устройствени 
режими за защита и опазване на идентифицираните структури и обекти на недвижимото 
културно наследство. Определени са мерки за защита от рискови неблагоприятни 
въздействия върху НКЦ и експозиционната им среда. 

Освен мерките за защита и допроучване на недвижимото културно наследство, 
осъществявани чрез създаването на зони за археологическо наблюдение, зони с данни за 
наличие на недвижими културни ценности и охранителни зони около недвижимите 
културни ценности, изложени по-горе, ОУПО предлага и мерки, свързани със 
социализацията на недвижимото културно наследство и обвързването му с останалите 
функционално-пространствени системи на общината, както и със стратегии на 
надобщинско ниво, касаещи КИН. Основната от тези мерки е формирането на културни 
маршрути, както и с териториално определените зони за археологическо наблюдение.  На 
тази база и в светлината на новите съвременни функции на културното наследство - като 
ресурс за устойчиво развитие и за качество на живот, общината има потенциал за развитие 
на културен туризъм и условия за създаване на среда с високи качества на живот и 
обитаване в традиционна селищна среда. Културно-историческото наследство е ценност 
за общината и обща задача е тя да бъде запазена и използвана за развитието на района. 
Прилагането на ОУПО допринася за използването на културно-историческото наследство 
като ресурс за положително въздействие върху различните функционални системи. В тази 
връзка предварителният проект акцентира на планиране на културни коридори на  
територията на общината, които създават условни граници на зони като модули на 
групови обекти. В общината се предвиждат зони и територии за проучване на 
съществуващите могили и евентуално бъдещо развитие като туристически обекти. 
Предвижданията на плана в най-голяма степен ще допринесат за опазване и изява на 
наличните културно-исторически ценности. Второто направление е вписването на 
обектите на културното наследство от общината с формиращите функционално-
пространствени системи, свързани с културното наследство на регионално ниво.  

 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на ОУП 
Предвиждането на ОУПО за опазване на недвижимото културно наследство не е 

свързано с рискове за околната среда. 

 
VІ.9. Отпадъци и опасни вещества 

 
Неразделна част от подобряването на екологичната обстановка е ефективното 

управление на отпадъците, включващо подобряване на инфраструктурата и дейностите 
свързани с отпадъците. В тази връзка е необходимо да се увеличи процента на разделно 
събираните отпадъци. Да се въведе компостиране на отпадъците по домовете и в 
общината (от поддържане на зелените площи, храстите и дърветата в парковете и 
градините). Всички тези препоръки трябва да залегнат в Общинската програма за 
управление на отпадъците. Интегрираната система за управление на отпадъците ще 
допринесе за постигане на поставените екологични и пространствени цели на Плана, като 
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запазване на най-важния ресурс - земята от замърсяване. 
Очаква се прилагането на интегрирания подход за управление на отпадъци да 

спомогне за развитието на фактора „Отпадъци", което ще намали влиянието му върху 
компонентите на околната среда и ще намали риска за човешкото здраве. 

Действията на общинската администрация са насочени към намаляване на 
безконтролното изхвърляне на  отпадъците от строителни и строително-ремонтни 
дейности край междуселищните пътища и на нерегламентираните сметища. Строителните 
отпадъци се формират преди всичко от ремонта и реконструкцията на жилищните и някои 
от обществените сгради.  

ОУПО създава условия за реализиране на реконструкция на пътни трасета, което от 
своя страна ще доведе до увеличаване употребата на асфалт, категоризиран като 
„токсичен” съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 
смеси. Строителните дейности са свързани с използването на гориво и смазочни 
материали за строителната механизация, цимент, бои, изолации, смоли и др. които се 
характеризират с различен клас на опасност, но използването на които е неизбежно и 
присъщо. 

Предвижданията на предварителния проект на ОУПО няма да променят 
съществуващата ситуация по отношение на опасните вещества. 

Община Каолиново участва в Регионално сдружение по реда на Закона за 
управление на отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за 
управление на дейностите по отпадъците.  

 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на ОУП 
Неразделна част от подобряването на екологичната обстановка е ефективното 

управление на отпадъците, включващо подобряване на инфраструктурата и дейностите 
свързани с отпадъците. В тази връзка е необходимо да се увеличи процента на разделно 
събираните отпадъци. Да се увеличи дела на  компостиране на отпадъците по домовете и в 
общината (от поддържане на зелените площи, храстите и дърветата в парковете и 
градините). Всички тези препоръки трябва да залегнат в Общинската програма за 
управление на отпадъците. Очаква се прилагането на интегрирания подход за управление 
на отпадъци да спомогне за развитието на фактора „Отпадъци”, което ще намали 
влиянието му върху компонентите на околната среда и ще намали риска за човешкото 
здраве.  

 
VІ.10. Вредни физични фактори 
 
Влияние върху шумовия фон на територията на общината ще окажат бъдещите 

проекти за развитие и модернизация на регионалната и местна транспортна 
инфраструктура.  

Пътната инфраструктура остава с незадоволително качество, няма осезателно 
подобряване. Общината има остра нужда от допълнително финансиране и помощ от 
държавата за поддържане на пътната си мрежа (преасфалтиране, ремонт на пътни 
съоръжения, подмяна на знаково стопанство, хоризонтална маркировка). Приоритет са 
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общинските пътища до туристически обекти и населени места. 
С предвидените проекти за реконструкция и модернизация на главните пътни 

артерии в общината главни улици по населените места, Изграждане и реконструкция на 
второстепенни улици по населени места, значително ще се намали шумовото въздействие 
на териториите им. Шумовите характеристики на транспортните потоци за съответните 
пътни участъци ще бъдат определени въз основа на данни за прогнозното им натоварване 
на по-ниски нива на планиране. 

  
 Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на ОУП 
Дейностите предвидени в ОУП няма да променят акустичната среда в общината, тъй 

като дейностите предвидени за реконструкция и модернизация на пътната инфраструктура 
са с временен характер. 

Цялостните предвиждания на ОУП имат ясно изразен траен положителен характер 
по отношение на намаляване въздействието върху хората и потенциалните ефекти върху 
здравето им. Изключително силно това касае по натоварените пътни артерии в общината. 

Негативни въздействия, свързани с фактор вибрации, върху здравето на хората и 
компонентите на околната среда не се очакват. 

Предвиждането на ОУПО за реконструкция на общинската пътна мрежа ще създаде 
условия за рационализиране на междуобщинския автомобилен трафик, респ. намаляване 
на сумарната транспортна работа, което следва да се оценява като благоприятно за 
околната среда. 

Материалните активи на републиканската пътна мрежа няма да претърпи 
количествено развитие. Предвижда се само да се подобри техническото състояние на 
някои пътни участъци. С направените предложения се очаква да се осигури съществено 
подобряване на качествата на селищната жизнена среда и нивото на благоустроеността й. 
При описание на съществуващото състояние на вредните физични фактори на територията 
на общината се констатира, че няма регистрирани наднормени нива на шум или лъчения. 
ОУПО си поставя за цел да подобри системите обитаване, труд, отдих и техническа 
инфраструктура, като запази и повиши качеството на околната среда. В тази връзка 
производствените дейности се извършват в обособени промишлени зони, отдалечени от 
жилищните зони, зоните за отдих и рекреация. В сферата на електроснабдяването не се 
предвиждат нови линии и трафопостове, а само частични ремонти на съществуващите. В 
заключение може да се каже, че прилагането на ОУПО по отношение на физичните 
фактори ще има положителен ефект и няма да доведе до създаване на значителни 
натоварвания от шум, вибрации и лъчения. 
 

VІ.11. Материални активи  

 ОУПО не съдържа прогноза за обема на жилищното строителство през 
перспективния период, тъй като изграждането на жилища към момента е чисто частна 
инициатива общината не е насочвала усилия в тази си социална функция. 

Сградите, съставляващи физическата инфраструктура на образованието, 
здравеопазването, спорта, културата и административното обслужване притежават 
количествени параметри, които задоволяват перспективните нужди на общината и ОУПО 



ООББЕЕККТТ::  ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ККААООЛЛИИННООВВОО  

  ФФААЗЗАА::  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННАА  ЧЧААССТТ 

 

   

204

не предвижда изграждане на нови сгради за тези обслужващи системи. Значителна част от 
съществуващия сграден фонд, обаче подлежи на реновация.  

Материалните активи на републиканската пътна мрежа и на железопътната 
инфраструктура няма да претърпят количествено развитие. Предвижда се само да се 
подобри техническото състояние на някои пътни участъци, с което активите на 
общинската пътна мрежа ще нараснат. 

 В бъдещото развитие на общината трябва да се планират мерки за повишаване на 
енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради, както и за въвеждане на ВЕИ 
в общинската инфраструктура и модернизация на уличното осветление. 

Всички населени места в общината се нуждаят от реконструкция на водопроводната 
мрежа, за  което общината е започнала поетапното изготвяне на технически проекти. В 
нито едно от населените места на Община Каолиново няма изцяло изградена канализация. 
На територията на Общината няма изградени ПСОВ. Реалистично-оптимистичната 
прогноза до края на разглеждания период предвижда във всички населени места да се 
изгради канализация, като следва да се намери и целесъобразно техническо решение за 
пречистване на отпадните води - съвместна ПСОВ за населени места от тази и съседни 
общини и да бъдат реконструирани водопреносните мрежа на всички населени места. 

 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на ОУП 
Предвиденото с ОУПО нарастване и качествено усъвършенстване на материалните 

активи на социалната инфраструктура, транспортната и техническата инфраструктура ще 
осигурят значително подобряване на качествата на селищната жизнена среда и нивото на 
благоустроеността й. В същата посока ще бъде и въздействието от нарастване на 
материалните активи на системите на техническата инфраструктура. То ще окаже 
положително въздействие върху околната среда, тъй като ще осигури нормално питейно 
водоснабдяване на цялата територия, ще прекрати вливането в реките на непречистени 
отпадъчни води, а заедно с доизграждането на комуникационно-транспортната 
инфраструктура ще съдейства за ограничаване на вредните емисии в атмосферния въздух. 

 
VІ.12. Население и човешко здраве 

 
Съществуващото състояние се използва за анализ и оценка на здравни социално - 

икономически въздействия от плана. Планът е база и за определяне на ефективността на 
прогнозните мерки за профилактика на възможното неблагоприятно влияние на околната 
среда върху здравето на населението. 

Основни фактори, влияещи върху човешкото здраве при замърсяване на околната 
среда се явяват атмосферните замърсители, замърсителите във водите и в частност в 
питейната вода, шумовото замърсяване на жилищни територии и други обитавани от хора, 
нерегламентираното третиране на различните по вид отпадъци и замърсените почви. 

Здравна характеристика на атмосферното замърсяване - определяне на източници и 
идентифициране на рискови фактори 

Параметрите на основните климатични фактори, създаващи условия за 
концентриране на атмосферните примеси (честотата на случаите “тихо време”, по-ниското 
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количество на слънчева радиация, високата относителна влажност и честотата на случаите 
с мъгли) определят най-неблагоприятни климатични условия за замърсяване на 
атмосферния въздух в региона през зимните месеци. 

Основните източници на емисии в приземния атмосферен слой са в секторите: 
промишленост; транспорт; отопление (битови и обществени източници); депа, кариери, 
хвостохранилища, насипища и строителните дейности. 

Качеството на атмосферния въздух, съответно нивото на концентрация на 
замърсяващите вещества в приземния слой на атмосферата в даден район, е в зависимост 
от редица фактори, оказващи влияние върху тяхното разсейване или задържане, като 
местоположение, интензивност, честота, продължителност и височина на емисиите, както 
и от метеорологичните фактори като посока и скорост на вятъра, валежи, условия за 
температурни инверсии и т.н. 

Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в 
приземния слой, съгласно чл. 4 (1) от Закона за чистотата на атмосферния въздух, са 
концентрациите на: суспендирани частици; фини прахови частици; серен диоксид; азотен 
диоксид и/или азотни оксиди; въглероден оксид; озон; олово (аерозол); бензен; 
полициклични ароматни въглеводороди; тежки метали - кадмий, никел и живак и арсен. 

За община Каолиново няма извървани изследвания по Националната система за 
мониторинг на околната среда, извършваща оценка на качеството на атмосферния въздух 
(КАВ). Няма и източници на вредни емисии с производствен характер 

Бензиностанцията на територията на общината на “Лукойл- България” ЕООД е 
приведена в съответствие с изискванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване на 
емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и 
превоз на бензини. Изградени са херметични свързващи системи, улавящи бензиновите 
пари при зареждане на подземните резервоари на бензиностанцията, които не позволяват 
отделянето на вредни емисии в атмосферния въздух. 

Не са правени специални изследвания за източници за неприятни миризми. По 
принцип това са местата с изхвърлени органични отпадъци, района около закритото 
сметище и местата за отглеждане на животни. 

Горивни източници от бита  
За натоварване на атмосферния въздух с вредни вещества през зимния сезон най-

голямо влияние оказват най-вече емисиите от битовото отопление (локални горивни 
източници предимно на твърдо гориво). Епизодично, в най-ниските части на общината, 
при определени метеорологични условия ( високо атмосферно налягане, липса на вятър, 
ниска и плътна облачност, наличие на температурна инверсия) се създава потенциална 
възможност за повишаване нивата на замърсителите, изпускани от битовите горивни 
източници, най-вече на фини прахови частици и серен диоксид. 

В период на безветрие или на инверсионни състояния от битовия сектор може да се 
очакват завишени концентрации на стойностите на серен диоксид, азотен оксид, азотен 
диоксид и др. През зимния сезон във вечерните часове може да се наблюдават завишени 
концентрации на серен диоксид поради вида отопление, ползвано в битовия сектор - дърва 
и въглища. При изгарянето на масово употребяваните в домакинството твърди горива 
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емисиите са с ниска височина и ниска емисионна температура. За най-неблагоприятни 
климатични условия за замърсяване на атмосферния въздух могат да се определят 
зимните месеци, когато са чести случаите на температурни инверсии, мъгли и облачност.  

Автомобилен трафик 

Транспортът има значителен дял в замърсяването на въздуха с прах, оловни 
аерозоли, въглеродни оксиди, въглероден диоксид и в по-малка степен ФПЧ10. 

По отношение на праховото замърсяване и съдържанието на фини прахови частици 
във въздуха съществено допринасят износените улични настилки. 

Емисиите на ФПЧ10 от транспорт зависят най-вече от типа на превозните средства, 
които се използват (съотношението леки коли/тежкотоварни и автобуси), вида на 
използваното гориво (бензин, дизел, газ), интензивността на трафика и състоянието на 
пътната мрежа. Емисиите се изхвърлят неравномерно, както в рамките на денонощието, 
така и през дните от седмицата и сезоните, но събирането на точна и надеждна 
информация е изключително трудно и до момента няма практика да се извършва. Най- 
високите нива може да се предполага, че са вечер в интервала 16-20 ч., а най-ниските 
съответно през нощта в интервала 0-6 ч. 

Допълнителен фактор за влошаване качеството на атмосферния въздух са емисиите 
от транспорта, локални горивни източници, битовото отопление, както и вторично 
замърсяване на въздуха с прах, поради нередовно почистване и миене на уличната мрежа. 

Предвид на гореизложеното може да се направи извода, че в община Каолиново 
няма данни, които да показват системно замърсяване на въздуха, изразено с наднормени 
концентрации на вредни газове и прах. Поради липса на крупни източници на емисии, 
атмосферният въздух в района може да се окачестви като незамърсен и с добро качество. 
Не са отчетени превишения на пределно допустимите концентрации по действащото 
българско законодателство. 

Питейно-битовото водоснабдяване  
Водопроводната мрежа в община Каолиново започва да се изгражда след 1927 г. 

Водопроводите са в експлоатационна възраст между 27 и 88 г. Изградените водопроводи 
са главно от етернитови, манесманови, стоманени и поцинковани тръби.  

Водоснабдителното дружество разчита на водата от дълбоките тръбни кладенци. 
Населението на общината получава вода и от плитки подземни водоизточници, които са 
изградени в кватернерните отложения (шахтови кладенци и каптажи) и се влияят от 
антропогенната дейност.  

Водите от плитките подпочвени води - до 10 м. от терена (шахтови кладенци, 
дренажи и каптажи) се влияят от климатичните условия. Обикновено през пролетното 
пълноводие водите са с отклонение по показател мътност и нитрати. Това налага 
необходимостта от вземане на бързи мерки за изграждане на допълнителни 
водоснабдителни съоръжения за питейните води от страна на общинската администрация.  

Това е потенциална предпоставка за здравен риск при населението, ползваща 
питейната вода. Необходимо е събиране на данни, относно химичния състав на водата 
през различни периоди от годината, с оглед детайлизиране на картината и определяне на 
фактори, вредни за здравето на хората. 
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Необходимо е да се планира и изпълни задълбочено проучване на качествата на 
питейната вода в населените места на община Каолиново. Подходът трябва да обхваща 
оценка качествата на водата от водоизточника, тази в резервоарите и на различни места от 
водопроводната мрежа, с оглед да се локализират евентуални проблеми, произтичащи от 
водоснабдителните съоръжения, оказващи неблагоприятно влияние на качествата на 
питейната вода, а от тук и оценка на здравния риск за хората-клиенти на 
водоснабдителното дружество. 

Канализационни мрежи и съоръжения 

В община Каолиново няма изградена канализационна мрежа и пречиствателна 
станция за отпадъчни води, което е основен проблем на ВиК системата. Формираните 
битови отпадъчни води се отвеждат в попивни ями. 

Всички битови отпадъчни води се просмукват в почвата и подпочвените води. Това 

създава неблагоприятни санитарно-хигиенни условия. Повечето изгребни ями са 
амортизирани, затлачени и водопропускливи, като с това не функционират по 

предназначение. Това води до замърсяване на почвата, подземните и повърхностните води 
и до нарушаване на екологичното равновесие и създаване на здравни рискове за 
населението на тези селища. 

Шумовото замърсяване на жилищни територии и други обитавани от хора  
Вредни за здравето  са физичните фактори - шум и вибрации. В околната среда се 

различават основно промишлен (производствен) шум, транспортен, вътреквартален, 
вътреградски, вътрежилищен (битов) шум, шум от строителни работи. Шумът е комплекс 
от трептения, различни по честота, сила, периодичност и др. Класификацията на шума се 
прави по произход - производствен, транспортен, комунално-битов; по вид на трептенията 
- нискочестотен, средно или високочестотен. В зависимост от характера на шума той бива 
постоянен и променлив (прекъснат, интермитентен, периодично повтарящ се. 
Въздействието на шума е различно в зависимост от характера, честотата, интензитета и 
продължителност на експозицията. 

Източници на шум в околната среда са: 
 Транспортен шум - леки автомобили, обществен и товарен транспорт, 

мотоциклети, мотопеди, наземен и подземен градски релсов транспорт, 
железопътен транспорт, авиационен транспорт; 

 Градски вътреквартален шум - паркинги, гаражи, сметосъбиращи коли, 
спортни площадки, училища, детски градини и ясли, магазини, товарене и 
разтоварване на стоки, ресторанти, дискотеки, кинотеатри, клубове и други 
обществен заведения, автогари, ж. п. гари, летища; 

 Вътрежилищен шум - от битови прибори, звукозаписна техника, озвучителни 
уредби, телевизори, музикални инструменти, разговори, кавги и др. 

 Вътреградски шум - технически оборудване, вентилационни уредби, 
хладилно оборудване, работилници и др. 

 Промишлен шум - производствени предприятия. 
При оценка на вибрациите с хигиенна цел се въвежда понятията ниво на 

вибрационна скорост и ниво на вибрационно ускорение, които също се логаритмични 
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величини, подобно на тези за оценка на шума. 
В зависимост от временните си характеристики вибрациите се делят на периодични, 

непериодични и случайни (стохастични). В зависимост от това върху каква част от човека 
те въздействат, вибрациите се разглеждат като общи или локални. 

В околната среда източници на общи вибрации могат да бъдат транспортните 
средства, строителните машини и съоръжения, използвани за открито минно 
строителство. 

Допустимите стойности на нивата на шум за различните територии и урбанизирани 
зони в зависимост от предназначението им за дневен, вечерен и нощен период, са 
регламентирани в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите по 
показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ 
58/2006 г.) 

Няма значителна промяна в акустичната обстановка в общината сравнено с 
предишни години. Стойности на шумовите нива в град Каолиново се определят от 
характерните особености на устройството на общинския център - преминаване и на 
транзитен моторен поток; липсата на защитни „зелени екрани”; остаряла настилка и 
остарял автомобилен парк. 

Акустична обстановка 

Източници на шум в селищната мрежа на общината са транспортните потоци на 
автомобилния и железопътен транспорт, промишлени, транспортни и комунално- битови 
обекти, спортни площадки. Основен източник на шум на територията на общината е 
автомобилният транспорт. Не е правен анализ за дела от населението, подложено на 
наднормено ниво на шума. 

Третиране на отпадъци 

Третирането на битовите отпадъци се извършва от общинска фирма. Генерираните 
твърди битови отпадъци от всички населени места се събират, извозват и депонират на 
регионалната депо. В района на общината няма действащи депа за отпадъци и няма 
съществуващи стари замърсявания с битови и други отпадъци  

Замърсяване на почвите  

В общината няма замърсени с тежки метали, пестициди и нефтопродукти почви, а 
оттук не съществува и риск за произвежданата селскостопанска продукция. Вкислени и 
засолени почви в района няма. Ерозията на почви е сведена до минимум, поради това, че 
80% от земеделските земи са неизползвани. 

Обекти подлежащи на здравна защита и специфичен хигиенно-охранителен 
статут 

Обекти подлежащи на здравна защита се явяват жилищните сгради, детските, учебни 
и лечебни заведения, обектите на хранителната промишленост, спортни и терени за отдих. 
Обекти имащи специфичен хигиенно-охранителен статут са водоизточниците за питейно 
водоснабдяване. 

Наличните данни от използваните документи по изготвяне на доклада, както и 
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опорния план на община Каолиново дават основание да се счита, че в настоящия момент 
няма хигиенни неблагополучия по отношение влиянието на човешката дейност върху 
обектите подлежащи на здравна защита и водоизточниците за питейно водоснабдяване. 

По отношение на преобладаващото болшинство от жилищните сгради на населените 
места трябва да се отбележи, че в настоящия момент те се намират на значително 
разстояние спрямо съществуващите предвидените зони и са извън обхвата на каквото и да 
е въздействие на вредни за здравето нокси. 

Отчитайки дейността на контролните органи РИОСВ и РЗИ (на територията на 
община Каолиново) - техните годишни отчети за дейността им, може да се обобщи, че 
няма в настоящия момент значими здравно-екологични проблеми, свързани с влияние 
върху човешкото здраве в следствие експлоатацията на стопански дейности и обекти. 

Идентифициране на потенциалните рискови фактори, увреждащи здравето на 
хората в община Каолиново 

Рисковите фактори в общината могат да бъдат разгледани като два типа. Едните 
произтичащи от изграждане на нови стопански обекти, обекти на инфраструктурата и 
благоустройството, а други произтичащи от експлоатацията на съществуващите такива. 

Рискови фактори увреждащи здравето по време на строителство на нови обекти се 
явяват: 

 Шум от подемно-транспортна техника 

 Прах с различен фракционен състав от извършване на изкупни дейности за 
залагане на фундаменти, разтоварване на строителни материали, оформяне на 
площадки и други. 

 Токсични газове и сажди в атмосферния въздух от работните площадки при 
работа на двигателите с вътрешно горене на различни МПС, ползвани при 
строителство. 

Рискови фактори, увреждащи здравето на хората от експлоатация на съществуващи 
обекти: 

 Ауспухови газове, сажди и прах в атмосферния въздух на територията на 
производствено-складови зони в общината, както и от трафика на МПС в 
жилищните зони. 

 Шум емитиран от преминаващи и паркиращи МПС в жилищните зони и в 
района на други обекти, подлежащи на здравна защита. 

Наличните данни на посочените рискови фактори в община Каолиново са с такива 
нива, че същите са в рамките на хигиенните и екологични норми. Характеристиките на 
отделните фактори и компоненти на околната среда са идентични с тези на 
урбанизираните територии на други населени места извън общината, като много от 
показателите в разглежданата територия са с по-благоприятни стойности. Това произтича 
от факта че в общината няма развита тежка промишленост, а обектите на леката 
промишленост и селското стопанство са с малък капацитет и ограничен обсег на 
въздействие на вредните за здравето фактори. 
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Характеристика на отделните фактори по отношение влияние върху човешкото 
здраве. Оценка на риска. 

Ползваните данни и направените анализи и оценки за състоянието на отделните 
компоненти на околната среда в общината сочат, че по-значителни въздействия върху 
здравето на хората могат да се очакват основно в работната среда на стопанските обекти 
от разглежданата територия. Налага се извода, че стопанската дейност и експлоатацията 
на инфраструктурата на общината не е причина за нарушаване на здравните норми и 
изисквания и че в настоящия момент не са на лице обективни предпоставки за значими 
здравни рискове. 

 
Анализ и оценка за въздействието върху околната среда на ОУП 
Територията, върху която е разположена община Каолиново е благоприятна от 

хигиенни позиции и в много голяма степен предопределя създаването на условия за 
подходяща жизнена среда, като отделните елементи на общината се характеризират със 
свои специфични от хигиенна гледна точка особености и функционални предназначения. 
Според определението на Световната Здравна Организация: "Градовете и селата трябва да 
предлагат физическа и социална среда, която да отговаря на здравните потребности на 
техните жители чрез определяне и провеждане на национална жилищна политика; 
благоустрояване и рационално изграждане на различните териториални единици и 
развитие на комуналното стопанство; и чрез определяне на зоните за отдих и 
курортолечение". За избягване на отрицателните и използване на положителните 
въздействия върху жизнената среда, в проекта на новия ОУП на община Каолиново 
елементите на селищната мрежа са подходящо групирани едно спрямо друго. Няма 
противоречия във функционално местоположение и съседства на жилищните, 
промишлените, транспортно-складовите, рекреативни и крайградските територии. 
Тяхното разполагане едни спрямо други се подчинява на редица хигиенни принципи и 
норми отразени в ОУПО. От комунално-хигиенни позиции особено значение има 
здравната защита на населението в т.нар. зони със специфичен хигиенно-охранителен 
статут, като основно внимание при анализа се отделя на жилищните квартали и сгради, на 
безвредното интегриране на зоните, а също така на елементите на транспортната и 
инженерна инфраструктура, културни обекти и комплекси; спортни зони и терени за 
отдих, обекти на здравеопазването.  

Положителна от хигиенни позиции е предложената от плана структура на 
територията на общината. Запазва се облика на общината като земеделски център, без 
значимо да се намаляват земеделските територии за сметка на други зони. ОУП 
предвижда минимално увеличаване на урбанизираните територии за сметка 
необработваеми земи в по-голямата си степен, което е благоприятно от хигиенни позиции. 
Благоприятна особеност е, че ОУП запазва всички горски и локални обраствания - зелени 
структури по протежение на водните течения и предвижда тяхното опазване и 
поддържане при бъдещото управление на устройствения процес. По отношение 
развитието и устройството на населените места, следва да се има предвид, че жилищните 
територии се устройват и застрояват като жилищни устройствени зони с означени като 
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(Жм), което е обосновано за особеностите на населените места и изпълнява комунално-
хигиенните изисквания. В тях се предвиждат сгради за обитаване или за обитаване, както 
и обекти с нежилищни функции, съгласно чл. 17 от Наредба № 7/2003 на МРРБ.  

ОУП определя смесена многофункционална устройствена зона (Соп), която обхваща  
територии в непосредствена близост до бившите стопански дворове, производствено-
складовите терени, които са  необработваеми и обработваеми земи. Като цяло 
устройствените зони „Соп“ са с производствено-обслужваща функция,  предимно с 
безвредни промишлени производства, животновъдни комплекси спазващи санитарно-
хигиенните изисквания, обществено обслужване, жилища, спорт, търговия, предприятия 
на хранително-вкусовата промишленост и др. 

ОУП зонира територията при съобразяване с наличните към момента санитарно-
охранителни зони на питейни водоизточници на територията на общината, като е спазена 
„Наредба №3/2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията 
за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди”.  

От хигиенни позиции за ОУП може да се направи извода, че не съществуват нови и 
значими предпоставки за засягане на санитарно-охранителни зони и влошаване 
качеството на питейните води за населението. Следва да бъде намерено решение 
ограничаване и прекратяване на замърсяването от нерегламентирано изтичане на битово-
фекални отпадъчни води в урбанизираните райони без изградена канализационна система. 

По отношение транспортната инфраструктура, от хигиенни позиции тя най-вече 
засяга състоянието и планирането на пътната мрежа в общината. Като цяло, пътната 
мрежа е добре развита. Пътищата от националната мрежа като цяло са в добро състояние, 
но преобладаващата част от общинските и местни пътища са в неудовлетворително 
състояние, с потенциал за генериране на повишен прах, газови емисии и шум от ДВГ при 
експлоатацията. Достъпността до областния център, както и до регионалния център е 
добра, особено от общината, която е благоприятно от комунално-хигиенни позиции. 

През последните години се наблюдава тенденция към нарастване на броя и 
разновидностите на източниците на електрически и магнитни полета (ЕМП), използвани 
за лични, производствени и търговски цели. Такива източници са телевизията, радиото, 
компютрите, мобилните клетъчни телефони, микровълновите печки, радарите и някои 
уреди, използвани в индустрията, медицината и търговията. Електромагнитните вълни 
могат да предизвикат биологични ефекти, които понякога, но не винаги, могат да доведат 
до неблагоприятни здравни ефекти. 

Като малка община, Каолиново има на своя територия относително ограничен брой 
източници на електромагнитни лъчения (ЕМЛ), които най-общо са следните:  

 радио предаватели с дълги, средни, къси вълни; 
 подстанции - открити и закрити разпределителни устройства; 
 електропроводи; 

 трафопостове, захранващи жилищни  сгради; 

 базови станции за мобилна комуникация - аналогови и цифрови. 
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За общината не може да се очаква, че електромагнитният фон е силно завишен от 
наличието на източници за енергетиката и комуникацията. Наднормени стойности могат 
да се очакват главно в непосредствена близост до подстанции за високо напрежение, 
електропроводи, трафопостове и др. Понастоящем няма достатъчно данни за 
"електромагнитното замърсяване" на района. Няма данни и за негативно здравно 
въздействие върху населението. 

С ОУП, правилно от хигиенни позиции, се определят следните допълнителни 
изисквания към бъдещото планиране и управлението на устройствения процес: 

 по отношение опазване качеството на атмосферния въздух: изискване към 
последващите подробни устройствени планове (ПУП) - гъстотата на 
разположението на предвижданото ново застрояване да осигурява достатъчни 
свободни пространства; обходни пътни трасета. 

 по отношение опазването на водите, цялостно изграждане на 
канализационната и колекторната мрежа с малки локални ПСОВ за две или 
повече населени места; саниране на съществуващите В и К системи.  

 по отношение акустичната среда и управлението на шума: запазване на 
съществуващите крайпътни озеленени площи с изолационни и защитни; 
изграждане за залесени крайпътни изолационни площи по съществуващи и 
нови трасета При необходимост - изграждането на изкуствени шумозащитни 
екрани. 

 по отношение управлението на отпадъците: актуализиране на програма за 
управление на отпадъците. 

 От комунално-хигиенни позиции може да се обобщи, че ОУПО не предвижда 
промени, които могат да доведат до негативни ефекти за здравето на населението в 
общината. С ОУП се регламентира нова и съвременна териториална планова основа за 
дългосрочно устойчиво и екологосъобразно устройствено развитие, в съответствие с 
приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община 
Каолиново природни, културно-исторически и други дадености. Предвидени са 
необходимите мерки за гарантиране и в бъдеще на здравословни условия за живот на 
територията на общината. 
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VІІ. МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И 
ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ ОКОЛНАТА 
СРЕДА  

 

ТТааббллииццаа  VVІІІІ..11..  ММееррккии  ззаа  ппррееддооттввррааттяяввааннее,,  ннааммаалляяввааннее  ии  ввъъззммоожжнноо  ннаайй--ппъъллнноо  
ооттссттрраанняяввааннее  ннаа  ннееббллааггооппрриияяттннииттее  ппооссллееддиицции  оотт  ррееааллииззаацциияяттаа  ннаа  ппллааннаа  

№ 
по 
ред 

Компоненти 
и фактори 

Мярка Очаквани 
резултати 

Фаза 

1 Атмосферен 
въздух 

Използване на природен газ 
и алтернативни енергийни 
източници за отопление в 
битовия сектор и в 
производството 

Подобряване 
качеството на 
атм.въздух 

При 
прилагане на 
ОУПО 

2 Води Изграждане на 
канализационни системи и 
пречиствателни съоръжения 
за отпадни води от 
населените места, съгласно 
предвижданията на ОУП 

Подобряване 
и опазване 
качеството на 
водите 

При 
прилагане на 
ОУПО 

  Спазване на забраните и 
ограниченията в границите 
на СОЗ 

  

  Доизграждане и подмяна на 
амортнизираните 
водопроводни системи 

  

  Идентифициране на местата 
с опасност от наводнения, 
постоянен контрол върху 
техническото състояние на 
язовирите и поддържане 
проводимостта на речната 
мрежа 

   

3 Геоложка 
основа 

Качествено изпълнение на 
строителните работи и 
рекултивация на нарушени 
терени след приключване 
на строителните работи и 
привеждането им в 
естетичен вид 

Опазване на 
земните недра 

При прилагане 
на ОУПО 

 При извънредни ситуации 
(земетресения, замърсяване 
при аварийно разливане на 
нефтопродукти и други 
опасни вещества и 
материали) да се 

Опазване на 
земните недра 

При прилагане 
на ОУПО 
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предприемат действия за 
намаляване и ликвидиране 
на отрицателните 
последици, регламентирани 
в действащите законови и 
нормативни документи и да 
се сигнализират незабавно 
службите, пряко 
ангажирани в борбата с 
бедствия и аварии 

4 Земи и 
почви 

Въвеждане на режим на 
превантивна защита върху 
земите с висока бонитетна 
категория (I-ва до V1-та), 
както и вързу земите с 
висока природна стойност, 
(съгласно заповед № РД 09-
59/ 02.02.2010 г. на МЗХ) 

Опазване на 
ценни 
земеделски 
земи от 
застрояване 

При 
разработване 
на 
окончателния 
проект на 
ОУПО 

Намаляване на 
показателите за застрояване 
на земеделските земи с 
допусната промяна на 
предназначението 

Намаляване 
на 
урбанистич
ния натиск 

При 
разработване 
на 
окончателния 
проект на 
ОУПО 

5 Отпадъци Да се определи терен за 
разделно събрани 
биоразградими отпадъци с 
възможности за последващо 
третиране 

Създаване на 
възможности за 
трайно и 
устойчиво 
управление на 
процеса

При прилагане 
на ОУПО 

Да се предвиди площадка за 
компостиране по открит 
способ на зелени отпадъци 
от парковете и обществените 
зелени площи. Като 
алтернатива да бъде 
обособено на част от 
бъдещата площадка, която 
ще служи за Претоварна 
станция зона за 
компостиране.

Подобряване 
на 
организацията 
и системата 
засъбиране и 
третиране 
на отпадъци 

При 
разработване 
на 
окончателния 
на ОУП 

  Извършване на последващо 
специализирано проучване   
на   площадки  за   отреждане   
на терени    за    
контролирано    съхранение    
на оборския тор в близост до 
населените  места 

Подобряване 
на условията за 
събиране, 
оползотворяван
е, 
контролиране 
на този вид 
отпадъци

При прилагане 
на ОУПО 

Да се предвиди площадка за 
строителни отпадъци и 
подготовката им за 
последващо ползване и 

Спазване на 
националната 
политика по 
проблема

При 
разработване 
на 
окончателния
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оползотворяване проект на 
ОУПО 

Да се стимулират 
традиционните практики за 
домашно компостиране и 
оползотворяване на 
биоразградимите отпадъци 

Подобряване 
на културата 
за събиране, 
оползотворяван
е 
контролиране 
на този вид 
отпадъци

При прилагане 
на ОУПО 

6 Вредни 
физични 
фактори 

Запазване на 
съществуващите крайпътни 
озеленени площи с 
изолационни и защитни (в 
т.ч. ветро- и снегозащитни) 
функции 

Опазване на 
съществуващо 
озеленяване 

При 
прилагането на 
ОУПО 

Изграждане на залесени 
крайпътни изолационни 
площи по съществуващи и 
нови трасета в близост до 
населени места  

Намаляване  
неблаго-
приятното 
въздействие на 
шума от 
транспорта 

При прилагане 
на ОУПО 

Спазване изискванията на 
нормативните 
документи и недопускане на 
вредни 
лъчения 

Опазване 
живота и 
здравето на 
хората 

При прилагане 
на ОУПО 

7 Биологично 
разнообра-
зие 

Да не се допуска 
урбанизация на местата с 
концентрация на биологично 
разнообразие 

Опазване и 
възстановяване 
на местооби-
танията, 
структурата и 
динамиката на 
популациите на 
видовете в 
района. 

При 
прилагане на 
ОУПО 

  Да се допълва и поддържа 
кадастъра на зелените площи 
и паспортизацията на 
елементите на зелената 
система 

Намаляване 
степента 
на негативно 
въздействие  
в дългосрочен 
план 

При прилагане 
на  
ОУПО 

  При етапите на подробното 
проектиране, по възможност 
да се планира изграждане на 
буферни зони и изолационни 
ивици, както към 
съществуващите, така и към 
новопредвидените 
разширения на гробищните 
паркове 

Намаляване 
степента 
на негативно 
въздействие 
върху 33 
в дългосрочен 
план 

При изготвяне 
на 
окончателен 
проект на 
ОУПО 
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  При подробното проектиране 
на териториите и техните 
зелени площи и при спазване 
на превантивните режими на 
деретата, да се използват 
оптимално техните площи и 
други такива в близост до 
тях за създаване на зелени 
клинове. Също така подобни 
дерета и други изоставени 
площи около тях, биха могли 
да се превърнат в места за 
отмора, пешеходно и 
велосипедно движение, с 
изграждане на необходимите 
за целта вело- и пешеходни 
алеи; 

Намаляване 
степента 
на негативно 
въздействие 
върху 
територията 
в дългосрочен 
план 

При изготвяне 
на 
окончателен 
проект на 
ОУПО 

  За естетизиране на средата, 
при подробното планиране 
на териториите, приоритетно 
да се съблюдават: 

o Изграждане на 
изолационни пояси около 
промишлените зони, с цел 
редуциране на шумово и 
прахово замърсяване; 

o Да се отдава 
нужното внимание на 
уличното и вертикалното 
озеленяване на сградите в 
регулация; 

o Да се акцентира 
на цветовото оформление и 
да се повиши участието на 
цветни храсти и иглолистна 
растителност; 

o Да се 
регламентира степента на 
поддържане на изброените 
обекти; 

o Да се уплътнят 
растителните групи в 
междусградните 
пространства и край 
пътищата; 

o Да се изградят 
защитни растителни пояси 
по периферията на селищата. 
 

Намаляване 
степента 
на негативно 
въздействие 
върху 
биологичното 
разнобразие 
в дългосрочен 
план 

При изготвяне 
на 
окончателен 
проект на 
ОУПО 

  При подробното планиране Намаляване При изготвяне 



ООББЕЕККТТ::  ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ККААООЛЛИИННООВВОО  

  ФФААЗЗАА::  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННАА  ЧЧААССТТ 

 

   

217

на териториите в 
извънселищните зони: 

o Да се обозначат и 
маркират туристически 
маршрути в парковете, а 
ценните, защитени и 
дълговечни растителни 
видове, да бъдат обозначени 
с образователна и 
превантивна цел; 

o Да се разработят 
нови архитектурни паркови 
елементи със съвременен 
дизайн и материали. 

степента 
на негативно 
въздействие 
върху 
биологичното 
разнобразие 
в дългосрочен 
план 

на 
окончателен 
проект на 
ОУПО и  
При прилагане 
на  
ОУПО 

  При изготвянето на 
подробни планове и 
определяне на места за 
разполагане на сгради и 
съоръжения, да се избягва 
фрагментирането на 
естествени и полуестествени 
ландшафти – горски, 
паркови, земеделски, 
открити и заети от дървесна 
растителност площи с 
естествен характер в 
територията на града и 
общината 

Намаляване 
степента 
на негативно 
въздействие 
върху 
биологичното 
разнобразие 
в дългосрочен 
план 

При изготвяне 
на 
окончателен 
проект на 
ОУПО и  
При прилагане 
на  
ОУПО 

  Да не се допуска по какъвто 
и да е повод застрояване на 
паркове и междусградни 
пространства 
 

Намаляване 
степента 
на негативно 
въздействие 
върху 
биологичното 
разнобразие 
в дългосрочен 
план 

При прилагане 
на  
ОУПО 

  При реализация на 
проектните решения, 
касаещи зелената система и 
съответните подробни 
планове, да се предвиди 
участието на експерти по 
фауната, с цел препоръчване 
на подходящ подбор на 
растителността по вид, 
хабитус, гъстота на короните 
и височина, съответстваща 
на изискванията на 
фаунистичните комплекси. 
 

Намаляване 
степента 
на негативно 
въздействие 
върху 
биологичното 
разнобразие 
в дългосрочен 
план 

При изготвяне 
на 
окончателен 
проект на 
ОУПО и  
При прилагане 
на  
ОУПО 
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8 Ландшафт Извършване на ландшафтно-
устройствени 
мероприятия за защита и 
възстановяване на 
традиционните ландшафти 

Опазване на 
ландшафта 

При 
прилагане на 
ОУПО 

9 Други Всички разработки, 
отнасящи се до 
инвестиционни предложения 
за строителство, дейности и 
технологии на следващ етап 
на подробност подлежат на 
процедура по ОВОС и ЕО по 
реда на глава IV от ЗООС. 

Спазване на 
Законодателст-
вото по 
околна среда 

При 
прилагането на 
ОУПО 

 
 

Всички следващи планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в 
териториалния обхват на ОУП на Община Каолиново, следва задължитено да преминават 
процедурите по Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените 
зони Натура 2000 съгласно действащото законодателство в страната. 

Анализизирайки гореописаните смекчаващи мерки става ясно, че с прилагането им 
ще се постигне намаляване и отстраняване на част от неблагоприятните въздействия от 
осъществяването на ОУП, чрез по-деликатната му реализация и приложение.  
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VІІІ. ОПИСАНИЕ НА МОТИВИТЕ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ 
АЛТЕРНАТИВИ И НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕО, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ.  

Перспективното, комплексно, демографско, социално-икономическо и 
инфраструктурно развитие на общината през следващите две десетилетия ще се 
осъществява под влиянието на комплекс от фактори със задържащо и със стимулиращо 
въздействие. Отчитайки затвърдилите се трайни тенденции в развитието на 
демографските процеси на общината, авторският колектив изготвил предварителния 
проект за ОУП на община Каолиново е разгледал и оценил три варианта за перспективно 
развитие на функционланите системи за прогнозния период, които разглеждаме като: 

 Алтернатива 1: Изготвяне на ОУПО при песимистичен вариант на развитие на 
населението (11583 души) с прогноза до 2033 г., т.е. при отрицателен прираст 
на населението за прогнозния период. При този вариант се получава висок 
процент необитаеми жилищни сгради и имоти. 

 Алтернатива 2: Изготвяне на ОУПО при реалистичен/оптимистичен вариант на 
развитие на населението (11662 души) с прогноза до 2033 г., т.е. отчитане на 
очакваното действие на фактори със стимулиращо влияние и незначително 
въздействие на фактори със задържащ характер. Този вариант е аналогичен в 
голяма степен на съществуващото положение и при условията на положителна 
динамика на демографските процеси, основана на механичен прираст – 
привличане на обитатели от контактните общини. Предпоставка за това са 
развитие на икономиката (малък и среден бизнес), с изграждане на 
необходимата за това инфраструктура. 

Този вариант запазва съществуващата семейна структура при по-висок стандарт на 
обитаване. С цел развиване на съществуващата техническа, инженерна и туристическа 
инфраструктура; развитие на природните дадености; развитие на създадените 
предпоставки за икономически и стопански дейности и тенденцията за връщане към 
екологично чисти райони както за живеене, така и за развитие на традиционното селско 
стопанство и свързаните с него преработващи дейности в ОУПО са достигнати 
показателите за Алтернатива 2, които отговарят на нормативите по отношение на всички 
системи. 

При анализите в екологичната оценка беше разгледана и „нулева алтернатива”, при 
коята следва продължение на настоящите процеси и тенденции за развитие на околната 
среда в общината без реализиране на ОУПО. Заключенията при „нулевата алтернатива” са 
направени подробно в II.2. и V на настоящия Доклад. От тях е видно, че нейната 
реализация не води до подобряване състоянието на околната среда. 

Оценка на потенциалните въздействия на двете алтернативи ( без реализация и с 
реализация на ОУПО) върху компонентите на околната среда, населението и социално-
икономическите условия на развитие на района е направена в таблица по-долу.  
Въздействието е оценено като положително (+), отрицателно (-) и няма въздействие (0). 

Компоненти и индикатори Нулева алтернатива 
Реализиране на 
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ОУПО 

Качество на атмосферния въздух 0 0 

Количество и качество на водите - + 

Запазване на земеделските земи - + 

Ландшафт 0 + 

Биоразнообразие (растения, животни, 
защитени зони и територии) 0 + 

Осигуряване на условия за опазване и 
социализация на обектите от КИН - + 

Обосновано развитие на транспортната 
инфраструктура 0 + 

Заетост и създаване на работни места 0 + 

Създаване на по-добри условия за 
туризъм, спорт и отдих на населението 0 + 

Привличане на нови инвестиции 0 + 

ТТаабблл..VVІІІІІІ..11..    ООццееннккаа  ннаа  ппооттееннццииааллннииттее  ввъъззддееййссттввиияя  ннаа  ддввееттее  ааллттееррннааттииввии  
 

От направеното сравнение е видно, че приемането на “нулева алтернатива” не е най-
доброто решение нито от икономическа, нито от екологична гледна точка. Предвид на 
изяснените въздействия считаме, че реализирането на ОУП на община Каолиново ще 
доведе до подобряване качеството на средата за живеене, труд и почивка, без да води след 
себе си необратими промени в околната среда и значителни негативни въздействия. 
Трябва да се има предвид, че по-нататък в разработките реализирането на ОУПО ще се 
прилага заедно с приложените в VІІ на настоящия Доклад мерки за предотвратяване, 
намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия за 
околната среда. Така ще се минимизира очакваното негативно въздействие върху околната 
среда и населението. 

За реализацията на плана са разгледани следните алтернативи: 
 
 VIII.1. Алтернативи за местоположение 
 По отношение на местоположението на съотетната територия, предмет на ОУП, 

липсват алтернативи, т.к. границите са лимитирани. С оглед на собствеността върху 
терена на съответния възложител, всяка друга алтернатива спрямо местоположението на 
плана би била неуместна, тъй като има известна вероятност същото да попадне в друга 
територия на защитена зона и/или на места с висока консервационна стойност и да нанесе 
значително отрицателно въздействие. Възможности обаче съществуват по отношение на 
местоположението на отделните сгради. В този аспект съществуващите дадености и 
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ограничения не предоставят големи възможности за алтернативи, понеже приетите 
решения в някои случаи са единствено възможните.  

  
VIII.2. Алтернативи за капацитет на урбанизираните терени 
Възможно е при проектирането на обслужващи сгради и съоръжения в 

урбанизирани терени, броят им да бъде намален. Последното обаче ще доведе до ниска 
икономическа ефективност, а в крайна сметка това няма да доведе до подобрение в 
показателите на зооценозите в ЗЗ, поради урбанизирания характер на терена, предвиден за 
реализация на съответното ППП или ИП.  

 
VIII.3. За мерки, ограничаващи въздействието върху биоразнообразието и 

населението  
Ако се разгледат алтернативи с цел ограничаване въздействието върху 

биоразнообразието, могат да се изберат други терени в и извън защитените зони.  Това 
веднага би довело до усвояването на нови територии, възможно отнемане на 
местообитания на консервационно значими видове, допълнително натоварване на 
околните терени, прогонващ ефект и намаляване на възможностите за поемане на 
изместените видове от площадката.  

Разгледаните алтернативи за извършване на строителни дейности спрямо 
размножителния сезон на птици и бозайници, допускат извършването на строителна 
дейност по време на гнездовия и размножителния период, което би довело до 
допълнително шумово натоварване, вероятно прогонване и компрометиране на 
размножителния процес при гръбначни и безгръбначни животни и избягване на 
предходното въздействие, с изпълнение на строителството извън размножителния сезон.  

 
VIII.4. Нулева алтернатива 
Нулевата алтернатива е свързана с неизпълнение на плана. Според т. 8 на 

Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, “нулевата алтернатива” е описание на 
настоящото състояние и последиците от него в случаите, когато ППП, които се предлагат 
не могат да бъдат осъществени. При „нулевата алтернатива” ще се запази сегашното 
екологично състояние на местообитанията на видовете бозайници, земноводни и влечуги. 
При прилагането на мерките за намаляване на очакваните незначителни по степен 
отрицателни въздействия, то въздействията върху видовете, предмет на опазване в 
защитените зони ще са в достатъчно ниска степен, близка до въздействието от 
реализацията на нулевата алтернатива. 

Нулевата алтернатива във всички случаи ще бъде най-благоприятната възможност 
от гледна точка на опазване на зоните. От друга страна обаче, ако дадена територия (напр. 
пасищна), не се поддържа по определен начин, то в резултат на сукцесията, след 
определен период неминуемо ще е налице самозалесяване с дъвесно-храстови видове, в 
последствие ще настъпят промени в съотношението им, което от своя страна ще повлияе 
на степента и скоростта на заемане на откритите площи. По такъв начин пасищния 
характер на дадена територията ще се трансформира в преходна към горска растителност, 
което също би било загуба на открити местообитания, подходящи за дадени видове, 
предмет на опазване в зоната. Такава тенденция в развитието на растителната покривка на 
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даден терен е доста вероятна, предвид недостатъчния брой диви копитни бозайници или 
домашен добитък, които чрез пашуване да поддържат полуестествения характер на 
пасищата.  

Предвид даденото заключение относно степента на очакваното отрицателно 
въздействие на оценявания ОУП, то реализирането му не е по-лоша алтернатива не само 
за защитената зона, но и за цялата територия на общината. Съобразяване на бъдещите 
инвеститори с насоките за развитие на икономиката на община Каолиново, представено в 
ОУПО, ще бъде най-добрата превантивна дейност, по отношение недопускане   
процедиране и реализация на бъдещи инвестиции, нещадящи или сериозно увреждащи 
компонентите на околната среда. 

 
VIII.5. Методи на извършване на екологичната оценка 
Разработването на екологична оценка е нормативно определена процедура в 

следните нормативни документи на световно, европейско и национално ниво:  

 Протокол за стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка на 

въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (в сила от юли, 2010 г.);  

 Директива 2001/42/ЕС за оценката на въздействието на някои планове и програми 

върху околната среда;  

 Закон за опазване на околната среда /ЗООС/;  

 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми /Наредба за ЕО/.  

При извършване на екологичната оценка са използвани конкретни методи, подходи и 
принципи. 

Основните принципи на метода за извършване на настоящата екологична оценка са: 
 интегриране с процеса на планиране - екологичната оценката е интегрирана в 

процеса на изготвянето на плана;  
 диалог на най-ранен етап - екологичната оценка е разработена преди да са 

взети ключовите решения на плана;  
 отговорност - възложителят на плана да намали въздействията в хода на 

постигане на целите на плана;  
 воля на вземане на решение - при приемането на окончателния вариант на 

плана ще бъде взет предвид настоящия доклад за екологична оценка;  
 информираност - настоящата екологична оценка обхваща както процеса на 

техническо предвиждане, така и редовното консултиране с органите по 
опазване на околната среда и други специализирани ведомства - Басейнова 
Дирекция, РЗИ и др. По реда на общественото обсъждане на плана 
обществеността също взема участие в процеса на екологичната оценка. 

Използвани са и принципите на териториалност,  на системност, на приемственост, 
на относителна оптималност, на приоритетност и на предпазването, при който, ако за 
дадено въздействие няма достатъчно информация, то се приема най-лошия възможен 
сценарий. 

При проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната среда са 
приложени аналитичните подходи. Системно-структурният подход е в основата на 
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диагнозата на състоянието на околната среда. Прогнозата на компонентите е съставена на 
база на намеренията за развитие. При избора на мерки за предотвратяване или 
възстановяване на допуснати нарушения и изменения на околната среда  е направен 
подробен анализ. 

Екологичната оценка е извършена в съотвествие с действащото европейско и 
българско законодателство. Спазени са изискванията на Наредбата за ЕО. Взети са 
предвид всички изказани становища, мнения и препоръки от компетентните органи при 
проведените консултации по време на изготвяне на екологичната част към ОУПО. 

При изготвяне на екологичната оценка са използвани следните конкретни методики: 
 Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България; 
 Ръководство за стратегическа екологична оценка, ЕС; 
Общите методики за изследване, прогноза и оценка на околната среда при изготвяне 

на екологичната част към ОУПО включват: 
 Документален анализ – действащи нормативни документи, документи на ЕС 

относно регионално развитие, архивни документи, национални стратегии, 
планове и програми, графични материали и др.; 

 Комплексен анализ – на природни, културни, социално-икономически и 
екологични фактори на въздействия върху околната среда; 

 Експертна оценка на потенциала на територията и наличните ресурси; 
При извършване на оценката и прогнозата за въздействие върху компонентите на 

околната среда в доклада са използвани: 
 Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 

вещества във въздуха – Заповед № РД-165/20.02.2013 г. на ИАОС. 
 Методика за определяне на емисиите на вредни вещества от превозни средства и 

тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, утвърдена със Заповед 
№РД-994/04.08.2003г. на МОСВ. 

 Инструкция за операторите и компетентните органи в България за определяне и 
оценка на годишните емисионни товари от дейностите в обхвата на ЕРИПЗ. 

 Метод за определяне на необходимата степен на пречистване на отпадъцинте 
води, 1991 г.; 

 Оценка на земеделски земи в България, проф.М.Пенков, 1995. 
 Класификатор на почвите в България 
 Методика за ландшафтно-естетическа оценка, ЛТУ 
 Ръководството за определяне на местообитания от европейска значимост в 

България (Кавръкова В, Димова Д., Димитров М.,Цонев Р. Белев Т., 2005). 
Определянето на видовете е извършвано по таблици, цитирани в използваната 
литература. 

Данни за състоянието на местообитанията и целевите видове в защитените зони са 
ползвани от сайта на МОСВ, Информационна система за защитените зони от екологична 
мрежа Натура 2000 в България, проект: „Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове - фаза I", 
http://natura2000.moew.government.bg/. Направените анализи и изводи са в съответствие с 
изискванията на Директивите на Европейския съюз, на всички международни конвенции, 
по които Република България е страна и хармонизираното българско законодателство. 
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Използвани са основни методически ръководства на Европейската комисия за 
прилагане на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, Препоръки и ръководства на Постоянния комитет на Конвенцията за 
опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернската 
конвенция) като: 

 Управление на обектите от НАТУРА 2000 – Ръководство за тълкуване на чл. 6 
от Директива 92/43/ЕИО; 

 Оценка на планове и проекти, значително засягащи Натура 2000 места - 
Методическо ръководство по разпоредбите на чл.6 (3) и (4) на Директивата за 
местообитанията 92/43/ЕИО; 

 Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в 
България. Второ, преработено и допълнено издание; 

 Прилепите: Методика за изготвяне на оценка за въздействието върху околната 
среда и оценка за съвместимост (Наръчник за възложители и експерти в 
областта на околната среда) 

 За изясняване на кумулативният ефект върху защитените зони е ползвана базата 
данни на Министерство на околната среда и водите и РИОСВ-Шумен. 

 Не са срещани трудности при набирането на необходимата информация. 
 Използвани са Уеб страници и предложения от НПО – БДЗП и СНЦ „Зелени 

Балкани” и богата литература, като източник на информация за региона и 
защитените зони. 
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IХ. МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА 
ПРИЛАГАНЕТО НА ОУП 

Методическият подход, приложен при анализът и оценката на компонентите и 
факторите на околната среда е определящ и по отношение избора на мерките, които 
трябва да бъдат приложени по време на прилагането на плана. В следващата таблица са 
показани мерки за наблюдение и контрол по време на прилагане на плана: 

ТТаабблл..  IIХХ..11..    ММееррккии  ззаа  ннааббллююддееннииее  ии  ккооннттрроолл  ппоо  ввррееммее  ннаа  ппррииллааггааннееттоо  ннаа  ппллааннаа 

  компоненти и 
фактори 

мерки индикатори отговорност, 
периодика 

1                        2               3            4             5 

1 Атмосферен 
въздух 

Контрол на замърсителите на 
атм.въздух 

постоянно РИОСВ, РЗИ 

  Поддържане в норма на 
стойностите на серен 
диоксид и прах, като се 
намаляват емисиите от 
транспорта и битовия сектор, 
чрез подобряване 
състоянието на пътната 
мрежа и газифициране на 
района. 

Брой отклонения 
от нормите. 
 
Изградена и 
реконструирана 
пътна мрежа в км 

Община, РИОСВ 

  Ограничаване на емисиите 
от прах и вредни вещества 
изпускани във въздуха по 
време на строителни 
дейности 

Брой отклонения 
от нормите. 
 

Период на 
строителство 
Инвеститор и 
строителен 
надзор  

2 Повърхностни и 
подземни води 

Мониторинг качеството на 
питейните води при 
консуматора 

Брой отклонения 
от нормите 

Община, „ВиК“ 
Шумен ЕООД, 
БД 

  Подмяна и доизграждане на 
водопроводната мрежа 

Изградена и 
реконструирана 
водопроводна 
мрежа в км 

Община, „ВиК“ 
Шумен ЕООД, 

  Проектиране и изграждане 
на канализационни мрежи на 
населените места 

Дължина на нова 
канализационна 
мрежа в км 

Община, „ВиК“ 
Шумен ЕООД, 

  Изграждане на 
пречиствателни съоръжения 
за отпадни води 

Брой изградени 
ПСОВ 

Община, „ВиК“ 
Шумен ЕООД, 

  Съобразяване с режима на 
санитарно-охранителните 
зони около водоизточниците 
при устройственото 
планиране и проектиране 

Брой на 
издадените 
документи, 
относно СОЗ 

Община, 
Басейнова 
дирекция 

3 Почви Наблюдение на местата с 
най-голям риск от ерозия и 

Използваните за 
озеленяване 

Община  
Общинска 
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набелязване на конкретни 
залесителни мероприятия 

растителни 
видове 

служба по 
земеделие, РДГ 
Шумен 

4 Земни недра Качествено 
изпълнение на 
строителните 
работи 

Съответствие с 
инвестиционните 
проекти 

Период на 
строителство 
Инвеститор и 
строителен 
надзор 

5 Отпадъци Контрол за 
нерегламентирано 
депониране на отпадъци 

Площ  заета с 
нерегламентирано 
депонирани 
отпадъци 

 

Периодично 
Община, 
РИОСВ 

6 Културно 
наследство 

Опазване на културно-
историческото наследство 

Брой засегнати и 
нарушени 
културни 
ценности спрямо 
общия 
брой културни 
ценности 
на територията на 
общината 

Община 
Исторически 
музей 
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Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Настоящата екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план 

на община Каолиново е изготвена в съответствие с изискванията на нормативната уредба 
по околна среда. В нея е направена оценка на съществуващото състояние на компонентите 
и факторите на околната среда и човешкото здраве и е определено очакваното въздействие 
върху тях.  

Направени са препоръки и са набелязани мерки за намаляване и възможно най-пълно 
отстраняване на предполагаемите значителни въздействия върху околната среда от 
реализацията на ОУПО. 

В Доклада за ЕО е направен обобщения извод, че при спазване на предложените 
мерки, реализацията на ОУПО ще окаже трайно във времето положително въздействие 
върху околната среда и качеството на живот на населението. 

Анализът и оценката на предвижданията на предварителния проект на Общият 
устройствен план на община Каолиново, дава основание за формулиране на следните 
основни изводи: 

 планът е ориентиран към осигуряване на устройствени условия за 
екологосъобразно развитие на общинската територия; 

 за опазване на атмосферния въздух планът предвижда да не се допуска 
непрекъсната урбанизация, създаване на устройствени условия за изнасяне 
извън населените места на производствени, складови и обслужващи дейности; 
доизграждане на комуникационната инфраструктура; 

 за опазване на водите и водните площи се предвижда доразвитие и доизграждане 
на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - водопроводни и 
канализационни мрежи; 

 по отношение на вредните физични фактори се предвижда развитие и 
реконструкция на комуникационно-транспортната инфраструктура; 

 по отношение на недвижимото културно наследство - въведени са устройствени 
режими за опазването и социализирането им, които не носят никакви рискове за 
околната среда. 

С цел създаване на устройствени условия за екологосъобразно развитие на 
общинската територия, е необходимо в окончателния проект на плана да бъдат отразени 
следните изисквания: 

 да се въведе режим на превантивна защита върху земите с висока бонитетна 
категория (1-ва до 4-та), както и на земите с висока природна стойност, 
(съгласно заповед № РД 09-59/ 02.02.2010 г. на МЗХ) 

 да бъдат намалени показателите за застрояване на земеделските земи с 
допусната промяна на предназначението; 

С направените анализи и предвиждания в Екологична част към Общ Устройствен 
план на община Каолиново могат да бъдат направени следните изводи по компоненти и 
фактори на околната среда: 

 Климат: Общо предвижданията на плана по отношение устройството и локацията 
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на производствените дейности, съсредоточията на селскостопанската инфраструктура, 
зоните за туристическа и рекреационна дейност,  за търговско и друг вид обществено 
обслужване не водят до влошаване качествата на атмосферния въздух. Територията 
притежава естествен потенциал да поеме замърсителите в атмосферния въздух, без да 
бъде съществено променена (буферен капацитет), но условията за самопречистване и 
самовъзстановявване са ограничени.  Това в съчетание с мерките по оптимизиране на 
елементите на техническата инфраструктура и промяна в структурата на промишлеността 
води до извода, че неблагоприятни въздействия от реализирането на плана върху 
компонента атмосферен въздух не се очакват.  

Атмосферен въздух: Не се очаква отрицателно въздействие върху качеството на 
атмосферния въздух в населените места при спазване на всички действащи български и 
международни законови изисквания и добри практики по време на строителни дейности 
за реализация на на ОУПО.  

Води: За опазване на водите и водните площи се предвижда доразвитие и 
доизграждане на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - водопроводни и 
канализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадъчни води, учредяване на 
санитарно-охранителни зони около водоизточници, предпазване от замърсяване на 
подземните и повърхностните водни тела; съхраняване на водните площи като физическа 
и природна структура на територията. 

Земи и почви: Не се очакват неблагоприятни изменения в състава, строежа и 
плодородието на почвите, произтичащи от предвижданията на предварителния проект на 
ОУП. 

Геоложка основа: Негативните въздействия върху геоложката основа при 
реализацията на ОУПО произтичащите от него инвестиционни инициативи при 
изпълнение на строителни дейности на територията на общината (изграждане на нови 
сгради и различни видове строителни съоръжения, реконструкции, основни обновявания, 
ремонти, преустройства, надстрояване или промяна на предназначението на 
съществуващи строежи) се оценява като незначително. Основният принцип, който следва 
задължително да се спазва при изграждането на нови или при реконструкцията на 
съществуващи строителни обекти и съоръжения, е строителните дейности да се извършват 
след провеждането на конкретни и подробни инженерно-геоложки и хидрогеоложки 
проучвания, при стриктно спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба за 
този вид дейности. 

Ландшафт: ОУПО ще регламентира, провокира и с подходящ пакет от мерки ще 
насочи промените на природните и антропогенните фактори, оказващи въздействие върху 
формирането и промяната на ландшафтите на територията на общината. Във връзка с 
променящите се икономически и социални условия, ОУПО гарантира устойчивото 
съобразено с опазването на природните дадености и културната идентичност развитие на 
ландшафта и ясно дефинира и защитава ролята на активното и съзидателно човешко 
присъствие като неразделен компонент на ландшафта. 

Биоразнообразие: На територията на общината попада малка част от защитена зона 
по НАТУРА. Прилагането на устройствените предложения ще окажат в ниска степен 
негативно въздействие върху някои природни местообитания, предмет на опазване в 
защитената зона, като това няма да се отрази върху структурата, функциите и 
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природозащитните й цели. Спазени са всички режими на забрана и допустимост. За 
намаляване на потенциалните въздействия са предложени мерки и алтернативи. 

Отпадъци: От гледна точка на фактор „Отпадъци” прилагането на ОУП няма да 
доведе до негативно въздействие на отпадъците върху околната среда, нейните 
компоненти и човешкото здраве. Въздействието на отпадъци върху отделните компоненти 
на околната среда ще бъде незначително, без кумулативни въздействия. 

Физични фактори: В района на общината няма промишленост, която да създава 
стойности на физически фактори (шум, вибрации, йонизиращи и нейонизиращи лъчения), 
които да имат екологично значение или да имат неблагоприятно въздействие върху 
населението. Транспортният шум представлява проблем по отношение на въздействието 
на шумовите нива върху населението, въпреки че транспортната мрежа в района е много 
по-слабо развита, отколокото в други райони в Р България.  Развитието на плана може да 
доведе до увеличаване на трафика, и от там – на нивата на шум. От друга страна, 
прилагането на съвременни настилки на пътищата и реализирането им със съответни 
шумозащитни прегради там, където това е необходимо, може да не доведе до увеличаване 
на шумовите нива в населените места. Развитието на плана ще се подобри състоянието на 
транспортната мрежа както по отношение на възможните връзки, така и по качество на 
настилките. Това би довело до намаляване на шумовото въздействие, дори при 
увеличаване на трафика по съществуващите шосета. 

Население и човешко здраве:  В проекта на ОУПО елементите на жизнената и 
селищната среда са организирани по начин, позволяващ да се минимизират негативните и 
да се изполват максимално позитивните въздействия върху населението и човешкото 
здраве. Функционалното предназначение, местоположението и граничните 
взаимодействия на жилищните, производствените, търговските, складовите, 
транспортните, туристическо-рекреационните и селскостопанските обекти и 
крайградските територии съответстват на здравно-хигиенните стандарти и нормативните 
актове, регламентиращи здравето и безопасността на населението. При реализирането на 
ОУП през планирания период до 2033 година би следвало да се упражнява стриктен 
контрол на чувствителните индикативни променливи със своевременен анализ на 
постигнатите резултати  и при необходимост - актуализация и корекционни мероприятия 
за постигане на крайните позитивни цели за растеж и устойчиво развитие на общината. 

Културно-историческо наследство: ОУПО и по-специално валоризацията и 
интегрираната консервация на КН гарантират запазването на важни културни пластове 
като интегрират опазването и развитието с режимите на защита на защитените природни 
територии и обвързват движимото и недвижимо културно наследство в генериращи 
заетост и добавена стойност съвременни центрове, мрежи, маршрути и инициативи. 
Устройствената осигуреност на територията и конкретните предвиждания на ОУПО ще 
дефинират и подпомогнат едновременните процеси на икономическо развитие и опазване 
на културната идентичност на общината. 

Предварителният проект на общ устройствен план на община Каолиново е съобразен 
с действащите законодателни, нормативни и стратегически документи, като съчетава по 
хармоничен начин предложенията за развитие на територията с приоритетно опазване на 
уникалното природно богатство и културни ценности. Поради тази причина 
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предложенията за урбанизиране са с оптимални режими, респектиращи 
природозащитното законодателство и осигуряващи екологичното равновесие и опазване 
на биологичното разнообразие. Същевременно се очаква те да подпомогнат създаването 
на условия за развитие на общината, за осъществяване на икономически инициативи, за 
привличане на постоянни обитатели, инвеститори и туристи. 

Въз основа на всичко гореизложено, колективът от независими експерти изготвили 
екологичната оценка, предлагат на Екологичния експертен съвет при РИОСВ – Шумен да 
даде положително становище по екологичната част на общ устройствен план на община 
Каолиново и разреши преминаване към разработването на окончателния проект, като при 
съставянето му се вземат в предвид и се отразят направените в екологичната оценка 
анализи за състоянието на околната среда, синтеза на съществуващите и очаквани 
проблеми и мерките, предложени за преодоляването им. 



ООББЕЕККТТ::  ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ККААООЛЛИИННООВВОО  

  ФФААЗЗАА::  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННАА  ЧЧААССТТ 

 

   

231

 

ХІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Документация, предоставена от Възложителя 

 Общ устройствен план на община Каолиново - предварителен проект (основен 
чертеж устройствено зониране)  

 Опорен план 
 Схема „Транспорт“ 
 Схема „Ландшафтно устройство“ 
 Схема „ Техническа инфраструктура“ 
 Кореспонденция с РИОСВ, в т.ч. с указания за доклада за ЕО  
 Кореспонденция за проведени консултации;  

2. Нормативна база 

 Закон за опазване на околната среда; 
 Закон за устройство на територията; 
 Закон за чистотата на атмосферния въздух; 
 Закон за водите; 
 Закон за горите; 
 Закон за защита на растенията; 
 Закон за биологичното разнообразие; 
 Закон за почвите; 
 Закон за защита от шума в околната среда; 
 Закон за управление на отпадъците  
 Закон за защитените територии; 
 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 
 Закон за опазване на земеделските земи и Правилник за прилагането му; 
 Закон за културното наследство; 
 Закон за защита при бедствия; 
 Закон за здравето; 
 Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 
 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми; 
 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите 
на опазване на защитените зони; 

 Подзаконови нормативни документи по опазване на околната среда, в т.ч. 
Наредби, Заповеди, Постановления; 

 Европейски директиви (не са изброявани поименно, тъй като са транспонирани в 
националното законодателство). 

3.Други източници на информация, които да бъдат ползвани: 

Атмосферен въздух и емисии  
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1. Климатичен справочник за НР България, т.4, издателство “Наука и Изкуство”, 
София, 1982 г.  

2. Климатичен справочник – Валежи в България, издателство БАН, София, 1990 г. 
ЕМЕР/CORINAIR Atmospheric Emission Inventory Guidebook, Third Edition,B810 
(Other mobile Sources and machinery), 2003.  

3. Методика за определяне на емисиите при горивните процеси в енергетиката, 
промишлеността и при отоплението в битовия сектор и от производствените 
процеси, МОС, 1992 г., доп. 1994 г.  

4. Агрометеорологичен атлас, изд. на НИМХ – БАН  
 

 Земи, почви и ландшафт  
1. Наръчник за оценка на земеделските земи, Пенков М. 1995  
2. Мондешка М. София. 1988. Мелиоративни особености на рендзина с карбонатна 
плоча. Почвознание и агрохимия. Кн.1. 
3. Пенков М., В. Донов, Т. Бояджиев и др. София. 1992. Класификация и диагностика 
на почвите в България във връзка със земеразделянето. ДФ "Земиздат". 
4. Годишен доклад за състоянието на околната среда в България – земи и почви. 2003 
г.  
5. Петров Е., И. Кабакчиев, П. Божинова и др. 1988. Методиката за работа по 
кадастъра на селскостопанските земи в Република България 
6. П. Петров, Ландшафтна структура, География на България, С., 1997 г. 
7. Арманд Д. Л., Наука в ландшафта, М., 1975 г. 
8. Петров П., А. Попов и Г. Балтаков, Базисна геоекологична класификация на 
ландшафтите в България, В. Търново, 1989 г. 
9. Класификатор на почвите в България. 
10. Класификация на ландшафтите по БДС. 
 
Биологично разнообразие и неговите елементи 

1. Международни конвенции – Сборник за опазване на биологичното разнообразие. 
Издание сдружение “Зелени Балкани”, 1996 г.; 

2. Физическа география на България, автор Милан Георгиев, Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски”, 1991 г.; 

3. Асенов А., 2006: Биогеография на България, София, ЕТ”АН-ДИ-Андриян Тасев”; 
4. Бигон М., Дж.Харпер, К.Таунсенд. 1989.  Екология. Том I, Изд. Мир, Москва; 
5. Бигон М., Дж.Харпер, К.Таунсенд. 1989.  Екология. Том II, Изд. Мир, Москва; 
6. Бондев И. (Ред.). 1995. Хорологичен атлас на лечебните растения в България. Акад. 

Изд. “М.Дринов”, 272 с.; 
7. Бешков В., К. Нанев. 2002. Земноводни и влечуги в България. Изд. Pensoft; 
8. Българско дружество за защита на птиците – база данни - www. bspb.org; 
9. Георгиев Г. 2004. Националните и природните паркове и резерватите в България. 

ИК “Гея-Либрис”, София, 294с.; 
10. Груев Б., Б. Кузманов. 1994. Обща биогеография. Университетско издателство  

“Св. Кл.Охридски”, София, 498с.; 
11. Иванов И., И. Ланджев, Г. Нешев.1977. Билките в България и използването им. 

Земиздат, София; 
12. Карапеткова М., Мл.Живков.1993. Рибите в България. Изд. Геолибрис, София; 
13. Карапеткова М., К.Александрова-Колеманова, Мл..Живков.1993. Сладководните 

риби на България. В: Национална стратегия за опазване на биологичното 
разнообразие, Том 1, 515-547; 
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14. Костадинова И. 1997. Международни мерки за природозащита. В: Орнитологично 
важни места в България. БДЗП, Природозащитна поредица, кн. 1. Костадинова И. 
(съст.). БДЗП, София; 

15. Костадинова И. 1997а. Резултати от проучването на ОМВ в България. В: 
Орнитологично важни места в България. БДЗП, Природозащитна поредица, кн. 1. 
Костадинова И. (съст.). БДЗП, София; 

16. Костадинова И. 2002. Опазването на места – един от ключовите подходи в 
опазването на биоразнообразието. В: Наръчник за НАТУРА 2000 в България. 
БДЗП, Природозащитна поредица, кн. 5. Костадинова И., М.Михайлов (съст.). 
БДЗП, София; 

17. Любенова М. 2004. Фитоекология. Академично издателство „Марин Дринов”, 
София; 

18. Матев И., Д.Ганева, Д.Ганев: 2004; Екология с основи на биогеографията     и 
опазване на околната среда, изд. Пенсофт, София-Москва; 

19. Митрев А., Св. Попова. 1982. Атлас на лечебните растения в България. Изд. на 
БАН; 

20. Нанкинов Д. 2000. Застрашените животни в България. Изд. Pensoft, София, 146 с 
21. Натура 2000: http://www.natura2000bg..org; 
22. Наумов, Б., М. Станчев. 2004. Земноводни и влечуги в България и Балканския 

полуостров. Електронно издание на Българското херпетологично дружество.  
www.herpetology.hit.bg; 

23. Национален план за приоритетни действия по опазване на най-значимите влажни 
зони на България. Министерство на околната среда, Изд.“Булвест 2000”; 

24. Петров П. 1990г. Ландшафтознание. Университетско издателство; 
25. Проект „Издграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България” . 

www.natura2000bg.org; 
26. Сборник със закони и нормативни актове за опазване на околната среда. 1998. 

МОСВ, София, Изд. “Вендом”,168с; 
27. Симеон С., Т. Мичев. 1991. Птиците на Балканския полуостров. Изд. „Петър 

Берон”, София; 
28. Симеон С., Т.Мичев, Д. Нанкинов. 1990. Фауна на България. Том 20, Изд. на БАН, 

София; 
29. Стоянов Н. 1972. Нашите лекарствени растения. Том I и II, Изд. „Наука и изкуство, 

София; 
30. Събев Л., Св. Станев. 1959. Климатичните райони на България и техният климат. В: 

Трудове на Института по хидрология и метеорология. Том V, Държавно 
издателство “Наука и изкуство”, София; 

31. Узунов Й., Ст. Ковачев. 2002. Хидробиология. Изд. Pensoft, София; 
32. Червената книга на НР България. 1984. Том I, Изд. на БАН, София; 
33. Червената книга на НР България.1985. Том II, Изд. на БАН, София; 
34. Федерация “Зелени Балкани”; WWF;:МОСВ. 2005. Ръководство за определяне на 

местообитания от европейска значимост в България, София; 
35. Федерация “Зелени Балкани” – База данни. www.greenbalkans.org; 
 
Води 
1. План за управление на речните басейни (ПУРБ 2010-2015 г.) за Черноморски 

район,  
2. Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) и утвърдените РЗПРН от 

Министъра на ОСВ, съгласно Директива 2007/60/ЕС. 
3. План за управление на речните басейни (ПУРБ 2010-2015 г.) за Дунавски район 
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ХІІ. СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 

 

ТТаабблл..  ХХІІІІ..11..    РРееззууллттааттии  оотт  ккооннссууллттааццииииттее  ссъъггллаасснноо  ччлл..  1199,,  аалл..  11  оотт  ННааррееббааттаа  ззаа  ЕЕОО  

 
№ Получено становище от/ 

№ и Дата на получаване 
Бележки, препоръки, коментари, 

изисквания в становището 
Начин на отразяване и мотиви 

за това 
1. 

Национален 
статистически  институт 
„Териториално 
статистическо бюро“ 
Шумен 
 

Изискана и предоставена 
информация относно: 
Демографските показатели в 
община Каолиново - население 
по постоянен адрес; 
Население в община Каолиново 
по пол; 
Население в община Каолиново 
по възрастови групи; 
Население под, във и над 
трудоспособна възраст по 
местоживеене и пол; 
Естествен прираст на 
населението на община 
Каолиново; 
Заселени, изселени и механичен 
прираст в община Каолиново; 
Брой на безработните лица и 
равнище на безработица в 
община Каолиново; 
Безработица в община Каолиново 
по населени места; 
Данни за образователния ценз на 
територията на общината – 
висше, средно, основно, без 
образование; 
Данни за заболяваемост и хора с 
увреждания; 

 

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на 
демографските показатели и 
прогнозата в песимистичен и 
оптимистичен вариант за 
развитие на населението; На 
базата на получената 
информация е направен 
анализ на бъдещи генерирани 
отщадъци;  направен е и 
анализ за демографските 
показатели; Представените 
данни са използвани и  
отразени съответно в: ІІІ. 
VІ.9. и VІ.12.  раздел 
“Приложения” 

2 

„Булгартрансгаз“ ЕАД 
07-00-361/ 27.01.2015г 

Предоставено становище  
относно всички изградени и 
действащи газопроводи на 
територията на община 

Каолиново 

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на ОУП и в 
екологичната част на ОУП в 
раздел 1.10.4. и  раздел 
“Приложения 

3 

Басейнова дирекция за 
управление  на водите в  
черноморски район – 
Варна 
08-00-25(2)/  
12.02.2015г 
 

Становище относно 
допустимостта 
на проект на ОУП на община 
Каолиново 

ЕО съобразява онези 
въздействия 
върху количеството и 
качеството 
на водите, произтичащи от 
реализацията на дейности и 
намерения, намиращи се в 
компетенциите на ОУП; 
коментарите по тази тема се 
намират в раздел  1.2, VI.2. 
раздел“Мерки”. 

4 Басейнова дирекция за Становище относно ЕО съобразява онези 
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управление  на водите в 
дунавски  район – Плевен 
662/06.02.2015г 

допустимостта 
на проект на ОУП на община 
Каолиново 

въздействия 
върху количеството и 
качеството 
на водите, произтичащи от 
реализацията на дейности и 
намерения, намиращи се в 
компетенциите на ОУП; 
коментарите по тази тема се 
намират в раздел  1.2, VI.2. 
раздел“Мерки”. 

6 

„Енерго-про Мрежи „ АД  
EPRG-200/26.01.2015г 

Предоставено становище 
относно: Картен материал за 
електропроводи и подстанции 
стопанисвани от дружеството; 
Местоположение на трасетата, 
дължина на въздушни и 
подземни електропроводи, 
мощност, средногодишно 
потребление на всички населени 
места в обхвата на община 
Каолиново; Бъдещи Проекти на 
територията на община 
Каолиново в обхват  до 2033 
година. 

 

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на ОУП и в 
екологичната част на ОУП в 
раздел 1.10.4. и  раздел 
“Приложения“ 

7 

„Електроенергиен 
системен оператор“ ЕАД 
156 /10.03.2015 

Предоставено становище  
относно: Картен материал за 
електропроводи и подстанции 
стопанисвани от дружеството и 
потребление на всички населени 
места в обхвата на община 
Каолиново 

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на ОУП и в 
екологичната част на ОУП в 
раздел 1.10.4. и  раздел 
“Приложения“ 

8 

„Мобилтел“  ЕАД 
474/ 24.01.2015г 

Предоставена информация 
относно покритието на мобилния 
оператор на територията на 
община Каолиново. 

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на ОУП и в 
екологичната част на ОУП в 
раздел 1.10.4. и  раздел 
“Приложения“ 

9 
Главна Дирекция  
„Гражданска 
въздухоплавателна 
администрация” 
08-00-3/22.01.2015 г. 

Получено становище във връзка с 
това че на територията на община 
Каолиново няма сертифицирани 
летища, летателни площадки и 
аеронавигационни съоръжения  

Становището касае  
изработването на ОУП  при 
липсата на летателни 
площадки няма касателство 
към екологичната част на 
ОУП. 

10 

ДП "Национална 
компания железопътна 
инфраструктура" 
 

Получено становище за данни за 
железопътна инфраструктура на 
територията на община 
Каолиново – състояние на 
инфраструктурата, жп трасета в 
км и връзката им с 
инфраструктурата за цялата 
страна, съществуващ сграден 
фонд; Бъдещи Проекти на 
територията на община 
Каолиново в обхват  до 2033 

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на ОУП и в 
екологичната част на ОУП в 
раздел 1.10.3. и  раздел 
“Приложения“ 



ООББЕЕККТТ::  ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ККААООЛЛИИННООВВОО  

  ФФААЗЗАА::  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННАА  ЧЧААССТТ 

 

   

236

година. 
11 

Министерство на 
отбраната 
09-00-32/ 26.01.2015г 

Получено становище относно 
липсата на имоти  собственност 
на Министерството на обраната в 
обхвата на територията на 
община Каолиново 

Становището касае  
изработването на ОУП  и 
няма касателство към 
екологичната част на ОУП 

12 
Министерство на  
вътрешните работи 
812100-7767/ 25.02.2015г 

Получено становище относно 
ползвани имоти общинска 
собственост и липса на бъщети 
проекти. 

Становището касае  
изработването на ОУП  и 
няма касателство към 
екологичната част на ОУП 

13 

Министерство на 
енергетиката 
Е-08-00-9/ 02.02.2015г 

На територията на общината има 
предоставени четири концесии за 
добив на полезни изкопаеми. Има 
заявен интерес за търсене и 
проучване на подземни 
богатства. 

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на ОУП и 
анализирана в екологичната 
част на ОУП в раздел 1.4. 
VI.4. и  раздел “Приложения“ 

14 

„Национална 
електрическа компания“ 
ЕАД 
08-102-2/ 24.01.2015г 

Изискана информация относно:  
Картен материал за 
електропроводи и подстанции 
стопанисвани от дружеството; 
Местоположение на трасетата, 
дължина на въздушни и 
подземни електропроводи и 
мощност; 
Бъдещи Проекти на територията 
на община Каолиново в обхват  
до 2033 година. 
В отговор НЕК ЕАД ни насочва, 
че изисканата инфорация може 
да бъде изискана от ЕСО ЕАД. 

Отговора приет за 
информация и извършени 
консултации с ЕСО ЕАД. 

16 

Областно пътно 
управление – Шумен 
Агенция „Пътна 
инфраструктура“ 
138/ 17.02.2015 г. 

Изискана информация относно:  
Данни на пътищата от 
Републиканската пътна мрежа на 
територията на община 
Каолиново – класификация на 
пътищата, главни артерии за 
подход към цялата община, 
дължина на трасетата, състояние 
и необходимост от нови такива; 
Бъдещи Проекти на територията 
на община Каолиново в обхват  
до 2033 година; Предоставен е 
пълен достъп до изисканата 
информация. 

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на ОУП и 
анализирана в екологичната 
част на ОУП в раздел 1.10.3. 
VІ.11. и  раздел 
“Приложения“ 

17 

Регионална дирекция 
"ПБЗН" – Шумен 
517/ 29.01.2015г 

Изискана информация относно:  
Данни за периода 2008 – 2014 г. 
за територията на община 
Каолиново за природни бедствия, 
пожари, производствени аварии, 
наводнения, свлачища и др.; 
Бъдещи Проекти за защита и 
опазване на населението на 
територията на община 
Каолиново в обхват  до 2033 
година. Предоставен е пълен 

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на ОУП 
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достъп до изисканата 
информация. 

18 

„Регионална дирекция по 
горите „Шумен 
1160/02.02.2015г 

Изискана информация относно: 
Данни за горски фонд на 
територията на община 
Каолиново – дка и 
разпределението им по населени 
места на общината, състояние, 
видове горски фонд; Бъдещи 
Проекти на територията на 
община Каолиново в обхват  до 
2033 година. Предоставен е 
пълен достъп до изисканата 
информация от ТП “ДЛС 
Паламара“с.Венец. 

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на ОУП и 
анализирана в екологичната 
част на ОУП в раздел 1.6. и  
раздел “Приложения“ 

19 

„Регионална здравна 
инспекция“ – Шумен 
 

Изискана информация относно: 
Заболеваемостта по основна 
диагноза на изписаните от 
стационари жители на  община  
Каолиново; 
Заболеваемост на населението на 
община Каолиново; 
Налични лечебни заведения, и 
техните възможности за оказване 
на медицинска помощ, 
потребностите от спешна, 
първична и специализирана 
извънболнични и болнична 
помощ на населението на община 
Каолиново; 
Насоки и прогнози за развитие на 
здравеопазването на община 
Каолиново в обхват 2033 година; 
Бъдещи Проекти за опазване на 
здравето на жителите на 
територията на община 
Каолиново в обхват  2033 година; 
Данни за Обща смъртност,  
Детска смъртност,  
Хоспитализирана заболеваемост 
на населението на община 
Каолиново. Предоставен е пълен 
достъп до изисканата 
информация. 

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на ОУП при 
анализа и прогноза на 
демографското развитие и 
анализирана в екологичната 
част на ОУП в раздел VVІІ..1122 и  
раздел “Приложения“ 

21 
„Черноморска 
технологична компания“ 
АД 
96/19.02.2015г 

На територията на общината 
няма преминаващи газопроводи 
експлоатирани от дружеството.  

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на ОУП и 
анализирана в екологичната 
част на ОУП в раздел 1.10. 4. 
раздел “Приложения“ 

22 

„Теленор България“  ЕАД 
ТI 36996/ 02.02.2015г 

Изискана информация относно: 
Данни, картен материал,  
налични  мрежи и съоръжения, 
 местоположение и обхват на 
интернет и телефони  на 

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на ОУП и 
анализирана в екологичната 
част на ОУП в раздел 1.10.4. 
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територията на община 
Каолиново - състояние и 
необходимост от нови такива; 
Бъдещи Проекти на територията 
на община Каолиново в обхват  
до 2033 година. Получена 
информация. 

раздел “Приложения“. 

23 

"Водоснабдяване и 
Канализация - 
Шумен"ООД 
 

Изискана информация относно: 
Налични ВиК мрежи и 
съоръжения на 
техническата инфраструктура на 
територията на община 
Каолиново – актуални карти с 
конкретно местоположение и 
дължина; 
Начини на водоснабдяване на 
населените места в обхвата на 
община Каолиново - 
водоизточници за 
водоснабдяване, 
местонахождение, капацитет, 
състояние, СОЗ,  картен 
материал; 
Информация на ПСОВ на 
територията на общината – 
начини за пречистване, 
еквивалент жители, брой, 
местоположение, състояние; 
Състояние на канализационни 
мрежи на територията на 
общината, магистрални 
водопроводи – начини на 
заустване на отпадъчните води, 
капацитет, трасета, картен 
материал. 
Бъдещи Проекти на територията 
на община Каолиново в обхват  
до 2033 година. Предоставена 
информация без бележки и 
препоръки към ОУП. 

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на ОУП и 
анализирана в екологичната 
част на ОУП в раздел 1.10.4. 
VІ.11. и  раздел 
“Приложения“ 

24 

Виваком 
08-00-107/ 29.01.2015г 

Изискана информация относно: 
Данни, картен материал,  
налични  мрежи и съоръжения, 
 местоположение и обхват на 
интернет, телефони и телевизия 
на територията на община 
Каолиново - състояние и 
необходимост от нови такива; 
Бъдещи Проекти на територията 
на община Каолиново в обхват  
до 2033 година. Предоставена 
информация без бележки и 
препоръки към екологичната част 
на ОУП. 

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на ОУП и 
анализирана в екологичната 
част на ОУП в раздел 1.10.4. 
раздел “Приложения“. 

25 Областна дирекция Изискана информация относно: Отговора приет за 



ООББЕЕККТТ::  ООББЩЩ  УУССТТРРООЙЙССТТВВЕЕНН  ППЛЛААНН    ННАА  ООББЩЩИИННАА    ККААООЛЛИИННООВВОО  

  ФФААЗЗАА::  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННАА  ЧЧААССТТ 

 

   

239

„Земеделие“ Шумен 
Ш-189/ 22.01.2015 г. 

Карти на възтановена 
собственост в цифров вид на 
земеделски и горски територии 
на територията на община 
Каолиново – наличен картен 
материал в “ZEM формат“ или 
“CAD файл”; 
Данни за използване на 
земеделски и друг фонд – 
отглеждани култури, 
стопанисване, пустеещи земи; 
Бъдещи Проекти на територията 
на община Каолиново в обхват  
до 2033 година.  В отговор на 
изисканата ни информация 
Областна дирекция „Земеделие“ 
Шумен ни препраща да се 
обърнем към Общинска служба 
по земеделие Каолиново. 

информация и извършени 
консултации с Общинска 
служба по земеделие 
Каолиново 

26 

Държавно ловно 
стопанство „Паламара“ 
56/27.01.2015 г. 

Предоставена информация 
относно баланс на горски 

територии без препоръки към 
екологичната част на ОУП. 

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на ОУП и 
анализирана в екологичната 
част на ОУП в раздел 1.6. и  
раздел “Приложения“ 

27 РИОСВ-Шумен 
 Относно Планово задание и 

опорен 
план за изработване на ОУП на 
община Каолиново 
 

ОУП   подлежи   на  
задължителна екологична  
оценка,   базирана   на 
разработено      и      одобрено  
от компетентния   орган  
задание;    

 

 

Да се внесе схема за 
консултации, която да включва  и 
информация за съвместяване на 
процеса на планиране и 
основните етапи на ЕО. Да се 
представи в РИОСВ-Шумен 
Уведомление по чл. 10, ал. 1 от 
Наредбата за ОС един хартиен и 
2 екземпляра на ел. носител. 

Представена схема относно 
направените забележки и 
внесено уведомление по 
чл.10, ал.1, ал.2 ат Наредбата 
за ОС. 

 

Представена схема за 
консултации и уведомление по 
чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за 
ОС, на базата на преставените 
такива се дават указания за 
внасяне на заданието за обхват и 
съдържание схемата за 
консултации. На базата на 
уведомлението по чл. 10 от 
Наредбата за ОС следва да бъде 
изготвена оценка на степента на 
въздействие на ОУП. 

Предприети действия по 
изготвяне на заданието 
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293/ 30.01.2015 г. 
 

Внасяне на заданието за обхват и 
съдържание по чл. 19а от 
наредбата за ЕО. 

Разработено задание за обхват 
и внесено в РИОСВ за 
консултации. 

 

2854/19.05.2015 г. 
 

Поискан от РИОСВ достъп за 
информация за анализ на 
кумулативното въздействие.  В 
отговор компетентния орган ни 
насочва към интернет страницата 
на инспекцията. 

Данни за кумулацията взети 
от интернет страницата на 
общината. 

28 

Служба по геодезия , 
картография и кадастър-
Шумен 
 
 

Изискана информация относно: 
Действащи и в процес на 
процедиране кадастрални карти 
на територията на общината като 
цяло, включително на населените 
места в цифров и графичен вид. 
Данни за местоположението, 
границите, трайното 
предназначение и начин на 
трайно ползване на поземлените 
имоти и сградите и съоръженията 
на техническата 
инфрастрауктура, данни за 
административно-
териториалните и териториални 
единици и границите на 
територии, обхващащи имоти с 
еднакво трайно предназначение, 
както и данните за собствеността. 
Баланс на територията на община 
Каолиново като цяло и по 
населени места влизащи в 
обхвата на общината. 
Бъдещи Проекти на територията 
на община Каолиново в обхват  
до 2033 година. Предоставена 
информация без насоки по ОУП. 

Становището касае  
изработването на ОУП   

29 

Общинска служба по 
земеделие Каолиново 
 

Предоставена информация 
относно баланс на земеделски 

земи  на територията на 
общината без препоръки към 
екологичната част на ОУП. 

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на ОУП и 
анализирана в екологичната 
част на ОУП за анализ на 
почви кумулативно 
въздействие и  раздел 
“Приложения“. 

30 

„Булсатком“  АД 
 

 Изискана информация относно: 
Данни, картен материал,  
налични  мрежи и съоръжения, 
 местоположение и обхват на 
интернет, телефони и телевизия 
на територията на община 
Каолиново - състояние и 
необходимост от нови такива; 
Бъдещи Проекти на територията 
на община Каолиново в обхват  

Няма получен отговор 
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до 2033 година. 
 

 
31 Държавен архив Шумен 

 
№ 7/06.02.2015 г. 

Изисканата информация е в 
компетенциите на Национален 

архивен фон 

 

32 

 
Дирекция „Гражданска 
защита“ Шумен 
 

Изискана информация относно: 
Данни за периода 2008 – 2014 г. 
за територията на община 
Каолиново за природни бедствия, 
пожари, производствени аварии, 
наводнения, свлачища и др.; 
Бъдещи Проекти за защита и 
опазване на населението на 
територията на община 
Каолиново в обхват  до 2033 
година; 

Няма получен отговор 

33 

Регионален исторически 
музей Шумен 
Изх.№ 105/04.03.2015 г. 
 

Предоставен информация 
относно: Списък на всички 
недвижими културни ценности и 
археологически паметници на 
територията на община 
Каолиново; 
Недвижими културни ценности и 
археологически паметници в 
границите на населените места и 
извън населените места на 
територията на община 
Каолиново – наименование, 
точно местоположение, картен 
материал, специфични забрани 
предмет на опазване, подробно 
описание на обектите; Бъдещи 
Проекти за опазване на 
културното наследство на 
територията на община 
Каолиново в обхват  2033 година. 
Няма насоки към ОУП. 

Предоставената информация е 
използвана и отразена при 
разработката на ОУП и 
анализирана в екологичната 
част на ОУП в раздели 
културно наследство. 

34 Федерация на 
природозащитни 
сдружения 
Зелени балкани 

Да се дадат насоки по изготвяне 
на екологичната част към ОУП. 

Няма получен отговор 

35 

Българско дружество за 
защита на птиците 
 

Необходимо е устройствените 
зони да се съобразят с предмета и 
целите на обявяването им и 
заложените режими. Да се оцени 
и планира свързаността на 
местообитанията на територията 
на общината. 

Взето предвид в оценката на 
Доклада за оценка за 
съвместтимостта. 

36 Българска академия на 
науките 
Институт по 
биоразнообразие и  
екосистемни изследвания 
 

Изискана информация относно 
защитените зони  не може да 
бъде предоставена, тъй като 
Инстутута не е собствеик на 

исканите данни. 
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37 Национален 
природонаучен музей 
Център за изследване и 
защита на прилепите  
 

Писмо с изискана информация за 
насоки при разработката на 
екологичната част към ОУП. 

Няма получен отговор 

 

Доказателства за всички проведени консултации определяне обхвата на оценката с 
компетентния орган по чл. 4 на Наредбата за ЕО и с други специализирани ведомства са 
представени в Приложенията на екологичната част . 

ТТаабблл..  ХХІІІІ..11..    РРееззууллттааттии  оотт  ккооннссууллттааццииииттее  ппоо  ззааддааннииее  ззаа  ооббххвваатт  ссъъггллаасснноо  ччлл..  1199аа  оотт  
ННааррееддббааттаа  ззаа  ЕЕОО  

№ Получено становище от/ 
№ и Дата на получаване 

Бележки, препоръки, 
коментари, изисквания в 

становището 

Начин на отразяване и мотиви 
за това 

1. Басейнова дирекция за 
управление на водите  в 
Дунавски район с цетър 
Плевен – изх. 
2478/23.04.2015 г. 

В заданието за обхват и 
съдържание към екологична 
част на ОУП са отразени 
всички препоръки БДУВДР 
Плевен; Да се добави в 
списъка със съкращенията 
използванте абривиатури. 

Становището е прието 

2 Басейнова дирекция за 
управление на водите в 
Черноморски район с 
Варна – изх. 08-00—
25/4/01.04.2015 г. 

В заданието за обхват и 
съдържание към екологична 
част на ОУП са отразени 
всички препоръки БДУВЧР 
като в допълнение да се 
допълни в т. І “Съдържание, 
основни цели  на ОУП“ да се 
добави Плана за управление 
на речните басейни в 
Черноморски район 2010-
2015 г. и с информация за 
актуализацията на плана. 

Становището е прието и отразено 
в раздел „Връзка на ОУП с други 
планове и програми“ като е 
посочена взаимовръзката на 
плана с екологичната част на 
ОУП и разледани целите на 
ПУРБ. 

3 РЗИ-Шумен-изх. ЗК-
720/09.04.2015 г. 

Докладът задължително да 
отговаря на изискванията на 
чл. 86, ал. 3 от Закона за 
опазвне на околната среда. В 
доклада да се направи 
анализ на здравно-
демографския статус на 
населението на община 
Каолиново на база на 
актуални данни за 
демографското състояние  

Становището е прието и отразено 
в раздел VІ.12. Население и 
човешко здраве. 
 

4 Обществеността В законорегламентирания 
срок няма постъпили мнения 
препоръки и възражения 
удостоверяваща чрез 
декларация издадена от 

кмета на община Каолиново 

Предоставен обществен достъп 
на заданието за обхват и 
съдържание съгласно чл. 19а, ал. 
3 от Наредбата за ЕО на интернет 
страницата  на  общината 
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5 РИОСВ-Шумен 
1767/07.04.2015 г. 

Представеното задание може 
да бъдее прието за насока за 
оценката, която предстои да 
се изготви за ОУП. В почви 

да се включи 
„Земеползване“. Да се 
предвиди подробно 

описание на защитените 
видове. 

Взети предвид и описани в 
екологичната част на ОУП. 

Резултати от консултациите по изготвения доклад за ЕО 

Консултаци, съгласно  чл. 20 от Наредбата за извършване на ЕО. 

ТТаабблл..  ХХІІІІ..22..    ККооннссууллттаацции,,  ссъъггллаасснноо    ччлл..  2200  оотт  ННааррееддббааттаа  ззаа  ииззввъърршшввааннее  ннаа  ЕЕОО.. 
 
№  Извършени  

Консултации/община/кметс
тво/контролен 

орган/ведомство/НПО, др. 
организации  

Описание на 
изразени 

становища/препорък
и/бележки и др.  

Приети/  
Неприети  

Мотиви  

1 Обществеността    

2 РИОСВ-Шумен    

3 РЗИ -Шумен    

4 Басейнова дирекция за 
управление на водите в 
Черноморски район 

   

5 Басейнова дирекция за 
управление на водите  в 

Дунавски район 

   

6 Министерство на културата    

7 Общинска служба по 
земеделие гр. Каолиново 

   

8 Брошура с кратка 
информация за плана. 

 

   

9 Областна дирекция 
„Земеделие“ Шумен 

 

   

10 РДНСК Шумен; 
 

   

11 РДГ Шумен; 
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12 ТП „ДЛС Паламара“ с. 
Венец; 

 

   

13 РИМ Шумен. 
 

   

Доказателства за започнали консултации, съгласно  чл. 20 от Наредбата за 
извършване на ЕО са представени в Приложенията към доклада. 

Консултаци, съгласно  чл. 21 от Наредбата за извършване на ЕО. 

ТТаабблл..  ХХІІІІ..33..    ККооннссууллттаацции,,  ссъъггллаасснноо    ччлл..  2211  оотт  ННааррееддббааттаа  ззаа  ииззввъърршшввааннее  ннаа  ЕЕОО.. 
 
№  Извършени  

Консултации/община/кметс
тво/контролен 

орган/ведомство/НПО, др. 
организации  

Описание на 
изразени 

становища/препорък
и/бележки и др.  

Приети/  
Неприети  

Мотиви  

1 Обществеността    

2 РИОСВ-Шумен    

3 РЗИ -Шумен    

4 Басейнова дирекция за 
управление на водите в 
Черноморски район 

   

5 Басейнова дирекция за 
управление на водите  в 
Дунавски район 

   

6 Министерство на културата 
- НИНКН 

   

7 Общинска служба по 
земеделие Каолиново 

   

8 Областна дирекция 
„Земеделие“ Шумен 

 

   

9 РДНСК Шумен; 
 

   

10 РДГ Шумен; 
 

   

11 ТП „ДЛС Паламара“ с. 
Венец 

   

12 РИМ Шумен.    

Доказателства за насрочено обществено обсъждане, съгласно  чл. 21 от Наредбата за 
извършване на ЕО са представени в Приложенията към доклада. 
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ХІII. СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛЯ, ИЗГОТВИЛИ 
ДОКЛАДА ЗА ЕО   

 
Автори на доклада са независими експерти, отговарящи на изискванията на чл. 83, 

ал. 1 и ал. 2 на ЗООС.  

ТТаабблл..  ХХІІIIII..11..  ЕЕккссппееррттии  ррааззррааббооттвваащщии  ееккооллооггииччннаа  ччаасстт  ннаа  ООУУПП  ККааооллииннооввоо  

№ по ред Име, фамилия Диплома № Разработен материал 
1. Инж. Стефан 

Борисов 
Ръководител екип 

Инженер по 
специалността 
„Инженерна 
геоекология“ с 
професионална 
квалификация 

„инженер 
геоeколог“ 
Диплома № 

3805/19.10.1999г. 
от МГИ гр.София 

Въведение; І. Съдържание, 
основни цели на ОУП, връзка с 
други съотносими планове и 
програми; ІІ. Характеристика на 
текущото състояние на околната 
среда и евентуално развитие без 
прилагането на плана;1.1. 
Климатични фактори и 
атмосферен въздух; II.1.4. Земни 
недра; II.1.7. Културно-
историческо наследство, 
включително архитектурно и 
археологическо наследство; II. 
1.8. Отпадъци и опасни 
вещества; II 2. Развитие на 
околната среда без прилагането 
на плана; IV Съществуващи 
екологични проблеми, 
установени на различно ниво, 
имащи отношение към плана, 
включително отнасящи се до 
райони с особено екологично 
значение, като защитени зони по 
ЗБР; V Цели на опазване на 
околната среда на национално 
ниво и международно равнище, 
имащи отношение към плана и 
начина, по който тези цели и 
всички екологични съображения 
са взети под внимание при 
изготвянето на ОУП.; VI.1. 
Характеристика на 
предварителния проект на 
Общият устройствен план на 
община Каолиново; VI.2. 
Атмосферен въздух; VI.5. Земни 
недра; VІ.8. Културно-
историческо наследство, 
включително архитектурно и 
археологическо наследство; 
VІ.9. Отпадъци и опасни 
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вещества; VІІ. Мерки, 
предвидени за предотвратяване, 
намаляване и възможно най-
пълно компенсиране на 
неблагоприятните последствия 
от осъществяването на плана 
върху околната среда -частично; 
VІІІ. Описание на мотивите за 
избор на разгледаните 
алтернативи и на методите за 
извършване на ео, включително 
трудностите при събиране на 
необходимата информация; IХ. 
Мерки във връзка с 
наблюдението по време на 
прилагането на ОУП -частично; 
Х. Заключение частично; ХІ. 
Източници на информация ХІ-
частично; ХІІ. Справка за 
проведените консултации; ХІII. 
Списък на експертите и 
ръководителя, изготвили 
доклада за ео - с подписи на 
съответния експерт срещу 
раздела, който е подготвил; ХIV. 
Декларации за независимост и 
компетентност на експертите по 
чл. 16, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване 
на екологична оценка на 
планове и програми; ХV. 
Приложения към Доклада за 
екологична оценка 
 

2. Инж. Елена 
Станчева 

Магистър по 
специалност 

„Топлотехника” с 
професионална 
квалификация 
„Магистър – 

инженер” Диплома 
№ 

115230/07.06.2013г. 
от ТУ гр.София 

II.1.10.1. Материали активи в 
жилищния сектор; II. 1.10.2. 
Материали активи на 
социалната инфраструктура; II. 
1.10.3. Материални активи на 
транспортната инфраструктура; 
VІ.11. Материални активи ; VІІІ. 
Описание на мотивите за избор 
на разгледаните алтернативи и 
на методите за извършване на 
ео, включително трудностите 
при събиране на необходимата 
информация-частично;  IХ. 
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Мерки във връзка с 
наблюдението по време на 
прилагането на ОУП частично; 
Х. Заключение частично; ХІ. 
Източници на информация 
частично; 

3. Инж. Ирена 
Ванева 

Магистър по 
специалност 

„Водоснабдяване и 
канализация“ с 
професионална 
квалификация 
„Строителен 

инженер” Диплома 
рег.№40351/2011г. 
от УАСГ-гр.София 

II. 1.2. Води; 
II.1.10.4.Материални активи на 
техническата инфраструктура; 
III.1.1Характеристика на 
околната среда за територии, 
които вероятно ще бъдат 
значително засегнати;1.1. 
Развитие на териториите;VI.3. 
Повърхностни и подземни води; 
VІІ. Мерки, предвидени за 
предотвратяване, намаляване и 
възможно най-пълно 
компенсиране на 
неблагоприятните последствия 
от осъществяването на плана 
върху околната среда -частично; 
IХ. Мерки във връзка с 
наблюдението по време на 
прилагането на ОУП частично; 
Х. Заключение частично; ХІ. 
Източници на информация 
частично;  

4. Д-р Стефан 
Димитров 

Магистър  по 
медицина – лекар 

Диплома 
№3455/26.10.1985г. 
от ВМИ гр.варна 

II.1.9. Вредни физични фактори; 
II.1.11. Население и човешко 
здраве;  VІ.10. Вредни физични 
фактори; VІ.12. Население и 
човешко здраве; VІІ. Мерки, 
предвидени за предотвратяване, 
намаляване и възможно най-
пълно компенсиране на 
неблагоприятните последствия 
от осъществяването на плана 
върху околната среда -частично; 
IХ. Мерки във връзка с 
наблюдението по време на 
прилагането на ОУП -частично; 
Х. Заключение частично; ХІ. 
Източници на информация ХІ-
частично;  
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5. Красимир Киров Магистър по 
специалност 
„Екология и 
опазване на 
околната среда” 
Диплома серия 
ШУ-2006 № 
053528 от ШУ – гр. 
Шумен 

II.1.3. Почви и земеползване; 

 II.1.5. Ландшафт; II.1.6. 
Биологично разнообразие – 
растителност, животински свят, 
защитени зони и защитени 
територии; III.1.2. Обща оценка 
на кумулативното въздействие 
ОУП; VI.4. Почви и 
земеползване; VI.6. Ландшафт; 
VІ.7. Биологично разнообразие – 
растителност, животински свят, 
защитени зони и защитени 
територии; VІІ. Мерки, 
предвидени за предотвратяване, 
намаляване и възможно най-
пълно компенсиране на 
неблагоприятните последствия 
от осъществяването на плана 
върху околната среда -частично; 
VІІІ. Описание на мотивите за 
избор на разгледаните 
алтернативи и на методите за 
извършване на ео, включително 
трудностите при събиране на 
необходимата информация-
частично; IХ. Мерки във връзка 
с наблюдението по време на 
прилагането на ОУП -частично; 
Х. Заключение частично; ХІ. 
Източници на информация 
частично; 
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ХIV. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И КОМПЕТЕНТНОСТ НА 
ЕКСПЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 16, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

Декларации, съгласно чл. 16, ал.1 от Наредбата за ЕО с дипломи за степен „магистър”  
и списък с експертите и ръководителя, изготвили екологичната част на ОУП Каолиново с 
полажен подпис на разработените от него раздели на доклада, съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 от 
същата наредба  са представени в Приложенията на екологичната част на ОУП. 

 

ХV. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

Под формата на самостоятелно приложение е  изготвено и представено нормативно 
изискващо се нетехническо резюме на екологичната част към ОУП Каолиново, изготвено 
на достъпен за обществеността език, без съдържание на технически термини, в обем не 
по-малък от 10 на сто от обема на доклада. Освен текстовата част, резюмето да съдържа 
необходимите и налични нагледни материали (карти, снимки, схеми). 

 
   


