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I. ВЪВЕДЕНИЕ.
Възложител на Общия устройствен план (ОУП) на община Дългопол и на
екологичната оценка, заедно с оценката за съвместимост към него е Община Дългопол.
Предварителният проект за Общ устройствен план на община Дългопол е разработен от
колектив на „ТПО – Варна Център за проучване, проектиране и бизнес осигуряване”
ЕООД - град Варна на база на спечелена обществена поръчка.
В съответствие с изискванията на чл. 125, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на
територията, Община Дългопол е изготвила планово задание, одобрено от Общинският
съвет, което е представено и в РИОСВ - Варна по реда на чл. 125 ал. 6 на ЗУТ.
Проектът за ОУП на община Дългопол подлежи на задължителна екологична оценка
(ЕО) по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми (ДВ бр.57/ 2004 г, посл.изм.доп ДВ бр.94/2012 г) и попада в
обхвата на т. 11.1. на Приложение №1 към чл. 2, ал. 2, т. 1 към нея. Той очертава
рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2
на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) – писмо с изх. № 08-016028/1/22.10.2014 г. на РИОСВ - Варна - Приложение 1.
Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общият
устройствен план се одобрява с Решение № 10/ 30.03.2012 г. на общински съвет – гр.
Дългопол - Приложение 2. Съобразно с това, както и във връзка с чл. 4, т. 2 на
Наредбата, компетентен орган по ЕО за ОУП и ОС на ОУП на община Дългопол е
Директорът на РИОСВ - Варна.
Екологичната оценка представлява нормативно изискваща се част към ОУП и е
изготвена от колектив независими експерти въз основа на Задание за обхват, структура
и съдържание на Доклада за екологична оценка на проекта за Общ устройствен план на
община Дългопол, което е разработено в съответствие с изискванията на Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и писмо
изх. № 08-01-6028/11/28.10.2016 г.- на РИОСВ - Варна - Приложение 3.
Възложителят е разработил и реализирал схема за провеждане на консултации с
обществеността, заинтересуваните органи и трети лица по реда на чл. 19, ал.1-4 и с
компетентните органи по чл. 4, както и със специализираните компетентни органи по
чл. 13, ал. 1, съгласно изискванията на чл. 20 от Наредбата по ЕО, което е внесено в
РИОСВ - ВАРНА и одобрена с писмо изх. № 08-01-6028/6/01.03.2016 г. на
Приложение 4
Екологичната оценка съдържа информацията по чл. 86, ал. 3 на ЗООС, в
съответствие със степента на детайлност на проекта на ОУП на община Дългопол,
който е изготвен на етап предварителен проект.
Оценката е с насоченост Общият устройствен план на общината да спомогне да
се генерират, обсъдят и реализират идеи, обединяващи икономически, социални,
екологични и обемно-пространствени решения и ресурси за подобряване качеството на
средата и значително повишаване на стандарта на обитаване.
След преглед на представената от община Дългопол документация и на
основание на чл. 36, ал.3 и 5 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(ДВ, бр. 73/2007г.), изм.ДВ.
бр.81/2010г., изм. ДВ, бр. 3/2011г., бр. 94/2012г., в сила от 30.11.2012 г., преценката на
компетентния орган за вероятната степен на отрицателно въздействие е че на
територията на община Дългопол попадат изцяло или от частично 7 защитени зони,
включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000: „Голяма Камчия”, код BG
0000501, „Екокоридор Камчия - Емине”, код BG 0000393, „Камчийска и Еменска
планина”, код BG 0000133, „Река Камчия”, код BG 0000141 и „Провадийско-Роякско
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плато”, код BG 0000104 по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните
местообитания и местообитанията на видовете и „Провадийско-Роякско плато”, код BG
0002038 , и „Камчийска планина”, код BG 0002044 по директива 79/409/ЕЕС за
опазване на дивите птици поради следните мотиви :
1. Възможно е засягане и увреждане на природни местообитания в рамките на
засегнатите части от споменатите защитени зони, което не кореспондира с целите на
опазване, а именно: запазване на площа на природните местообитания и
местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на
защитените зони и запазване на естественото състояние на природните местообитания
и местообитанията на видовете, предмет на опазване в рамките на защитените зони,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове
и условия на средата;
2. Възможно е обезпокояване на защитени видове птици или популации на
гнездящи, мигриращи видове в рамките на защитените зони, както и увреждане на
местата им за размножаване, почивка и изхранване;
3. Има предпоставки за безпокойство, прогонване и унищожаване на
животинските видове, както и за въпрепятстване на естествената миграция на видове в
защитените зони;
4. Възможни отрицателни въздействия върху защитените зони, включително
увреждане (унищожаване) на ключови елементи в зоните – почви, растителност и
животински свят.
Екологична оценка е разработена от колектив независими експерти, които
отговарят на изискванията, поставени с чл.83 ал.1 и ал. 9 от ЗООС. Съгласно тези
изисквания, към 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 на планове и програми .
При разработването на Доклада за екологична оценка е използван подход, при
който се изясняват екологичните дадености и проблеми на най-ранния етап на вземане
на решение с изявен стремеж този процес да е напълно прозрачен посредством
консултации и участие на обществеността.
С екологичната оценка се цели интегриране на предвижданията по отношение на
околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво
развитие. Тя включва информация, съответстваща на степента на подробност на плана
и използваните методи за оценка. Колективът експерти се е стремял да:
- анализира възможните значителни въздействия върху компонентите
(атмосферен въздух, води, почви, земни недра, ландшафт, природни обекти, минерално
разнообразие, биологично разнообразие) и факторите (естествени и антропогенни
вещества, различни видове отпадъци, рискови енергийни източници, шум, вибрации и
вредни лъчения) на околната среда в обхвата на действие и влияние на плана;
- проучи и посочи алтернативите на плана;
- идентифицира начините за подобряване на подбора на плана, планирането,
проектирането и изпълнението чрез предотвратяване, минимизиране, смекчаване или
компенсиране на неблагоприятните въздействия върху околната среда и увеличаване на
положителните въздействия;
- предложи мерки за включване на процеса на смекчаване и управление на
неблагоприятните въздействия върху околната среда по време на изпълнението на
плана.
Докладът за екологична оценка е изцяло съобразен с изискванията на Закон за
опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г.,посл.изм. ДВ.
бр.103 от 29 Декември 2009г.) и Наредба за условията и реда за извършване на
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екологична оценка на планове и програми (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн.,
ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г, Загл. изм. -ДВ, бр. 3 от 2006 г., посл.изм., бр. 94 от 30.11.2012
г., в сила от 30.11.2012 г. и бр. 12 от 12.02.2016 г. в сила от 12.02.2016 г.).
Въздействията върху компонентите на околната среда и начините за извършването на
оценката са определени от „Ръководство за ЕО на планове и програми в България”,
София, 2000 и „Указанията и методиките на ЕК за стратегическа екологична оценка”.
Разработката е изцяло съобразена с направените констатации и поставени
изисквания от РИОСВ - Варна. Предварителното проучване по компоненти на
околната среда, послужи като подготовка за подробно комплексно екологично
изследване на района, обект на ОУПО, като при теренните работи, беше проучена и
описана конкретната обстановка. Бяха провеждани срещи с местни хора за обсъждане
намеренията на община Дългопол. Реализирането на ОУП е тясно свързано със
социално-икономическото развитие на района.
При изготвяне на настоящия Доклад от страна на община Дългопол беше
предоставена информация и съобразена с проведените консултации:
- Писмо с изх. № 08-01-6028/1/22.10.2014 г. на РИОСВ - Варна;
- Планово задание за Общ устройствен план на община Дългопол;
- Предварителен проект за Общ устройствен план на община Дългопол;
- Общински план за развитие на община Дългопол 2014-2020 г.;
- Общинска Програма за управление на отпадъците на община Дългопол до
2020г.
- Писмо с изх. №1515/20.04.2016 г. на „ЛУКОЙЛ - БЪЛГАРИЯ”
- Писмо с вх. № 08-00-24/25.02.2016 г. на Областно Пътно Управление –
ВАРНА;
- Писмо с вх. № 311-РД-08/24.02.2016 г. на ИБЕИ;
- Писмо с вх. № ТT40226/22.02.2016 г. на ТЕЛЕНОР
- Писмо с вх. №341/15.03.2016 г. на РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ –
ВАРНА;
- Писмо с вх. № 0400-50/01.03.2016 г. на МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА;
- Писмо с вх. № Е-08-00157/01.03.2016 г. на МИНИСТЕРСТВО
ЕНЕРГЕТИКАТА;
- Писмо с вх. № 08-24-2/22.02.2016 г. на НЕК – ЕАД;
- Писмо с вх. № ДОЗ-022200/24.03.2016 г. на РЗИ Варна;
- Писмо с вх. № ВП294/10.06.2016 г. на ВиК Варна;
- Писмо с вх. № 264/30.03.2016 г. на НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ КЛОН ЧЕРНА
МОРЕ;
- Писмо с вх. № 07-06-7/18.02.2016 г. на НСИ;
- Писмо с вх. № 08-00-10/22.02.2016 г. на ГВА;
- Писмо с вх. № 08-00-3524/24.02.2016 г. на ВИВАКОМ;
- Писмо с вх. № 2400-105/14.03.2016 г. на МВР
Представени в Приложение 5
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II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Възложител: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, със седалище и адрес на
управление град Дългопол , ул. „Г. Димитров” № 105, представляванa от инж. Емурла
Ахмед Емурла, Кмет на Oбщина Дългопол.
Пълен пощенски адрес: ул. „Г. Димитров” № 105, представляванa от инж.
Емурла Ахмед Емурла, Кмет на Oбщина Дългопол.
Телефон: 0517 22185
E-mail: zkmet_emurla@dalgopol.org
Web: www.dalgopol.org
Лице за контакти: инж. Емурла Ахмед Емурла, тел. 0517 22185

ИЗГОТВИЛИ:
инж. Иван Димитров Иванов
Стоян Димитров Николов
д – р Мая Кьосева
ланш. арх. Галина Стоянова
Самуил Добрев
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III. ЗАДАЧИ НА НАСТОЯЩАТА РАЗРАБОТКА
Общите цели на екологичната оценка са насочени към по-добро обвързване на
плана към опазването на околната среда, увеличаване на участието в процеса на
вземане на решение на представители на различни заинтересовани групи и институции,
чрез запознаване с плановете и тяхната оценка.
Главната цел на екологичната оценка на ОУПО е да анализира и оцени
потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за
предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на
хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и
човешкото здраве от реализацията на плановете и се подпомагат проектантите за
разработването на окончателния проект.
С проекта се цели изработване на ОУПО за територията, който да предложи
необходимата информация, изискуема от ППЗОЗЗ, улесняваща вземането на решение
от комисията по чл. 20 от ЗОЗЗ.
Специфичните задачи са както следва:
- да посочи ясна мотивировка за необходимостта от изработване на ОУПО;
- да определи конкретната функция на предложената за промяна пространствена
структура и селищна мрежа;
допълване на ;
- да предложи целесъобразно и съответстващо на тази функция структуриране и
зониране на териториите;
- да изясни транспортно-комуникационната обвързаност с прилежащата
територии, както и с общинската и национална пътна мрежа;
- да посочи възможностите за изграждане на комуникационно-транспортна
система;
- да посочи връзката на новопредложените обекти със структурните елементи на
околната среда;
- да определи местата и възможностите за отдих и туризъм, интеграция на НКЦ
и природни забележителности с населените места и пътната инфраструктура.
IV. Раздел 1. ОПИСАНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ
НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА И ВРЪЗКАТА С ДРУГИ СЪОТНОСИМИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
На днешният етап, главната нова цел на териториалното и селищно устройство
в нашата страна е: „Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички
участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата,
общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин”. Паралелно
задължително изискване е създаването на оптимална пространствена и функционална
структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града и съставните
селища в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите
природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при
отчитане и на регионалните компоненти.
Следвайки нормативните изисквания, Общият устройствен план на община
Дългопол съдържа мотивирани проектни решения за:
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- Структура на територията – устройствените зони за обитаване,
производство, рекреация, природозащита, природо - възстановяване, комуникация и
инфраструктура;
- Строителните граници, в т.ч. и терените за ново селищно развитие, при
отчитане собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за
териториално развитие;
- Строителните режими, границите им, начинът на застрояване и основни
параметри на застрояване (интензивност, плътност, височина и др.);
- Главната и обслужваща улична мрежа;
- Трасетата и обектите на инженерната инфраструктура;
- Защитените архитектурни, културни и др.зони и обекти – недвижими
паметници на културата;
- Обектите за обществено обслужване от система „образование”,
„култура”, „здравеопазване”, „спорт”, култура и др., които се изграждат със средствата
на общината и държавата и са от особена важност за общината;
- Екологични мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта
и качествата на околната среда;
- Ландшафтно и композиционно- естетическо оформяне територията на
общината, прилежащите квартали и крайселищната територия;
- Мероприятия за устойчивост на социално-икономическото развитие и
съпътствуващите ги устройствени условия;
- Разчети за баланса на територията и други важни териториални
показатели;
- Зоните с висока концентрация на обекти от обслужващия сектор със
стопанско предназначение.
По същество, това са основните задачи на Общия устройствен план, от които
произтичат определени изисквания за спешно решаване на възлови проблеми в
настоящото и бъдещо развитие на общината и селищата от общината. Общия
устройствен план на Община Дългопол предвижда нейното развитие за перспективен
срок от 20 години, т.е. планов хоризонт до 2037 година, като е разработена
урбанистична хипотеза с планов хоризонт до 2040 година.
Изготвеният Общ усройствен план на Община Дългопол е съобразен с
приоритетите както на стария Общински план за развитие в периода 2007-2013 г. , така
и на новия, за плановия период 2014 – 2020 г. Според тях, стратегията за развитие на
общината ще е ориентирана към постигането на следните цели:
- Възраждане и стимулиране на икономическата активност, развитие на
конкуретоспособна и устойчива местна икономика;
- Развитие и модернизация на транспортно - комуникационната
инфраструктура на общината, превръщащи я в достъпна и привлекателна територия за
населението, бизнеса и транзитния поток в региона;
- Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на
културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия
капитал.
Стремежът и на двата документа е да бъдат постигнати следните приоритети:
Приоритет 1: Подобряване на бизнес инфраструктурата и развитие на услугите
за МСП;
Приоритет 2: Насърчаване на иновационната дейност и технологичния
трансфер, модернизация и въвеждане на екологичнии енергоспестяващи технологии в
публичния сектор, индустрията и селското стопанство;
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Приоритет 3: Развитие и модернизация на транспортната и пътна
инфраструктура;
Приоритет 4: Осигуряване на достъп до съвременни комуникационни мрежи и
достигане на стандартите на информационното общество;
Приоритет 5: Качествена околна среда, ефективно управление и използване на
природните ресурси за устойчиво развитие и осигуряване на благоприятна жизнена
среда в населените места;
Приоритет 6: Развитие на туристическия потенциал и подобряване на
социокултурната среда – съхраняване и обогатяване на традициите, културното и
историческото наследство, допринасящо за икономическия просперитет на общината;
Приоритет 7: Развитие на административния капаците и партньорството за
постигане на хармонично, балансирано и устойчиво местно развитие;
Приоритет 8: Подобряване на здравната, образователната, социалната и
културната инфраструктура, интегриране на малцинствените групи и подобряване на
качеството на живот.
Мотивите за изработване на новия Общ устройствен план на Община Дългопол
произтичат от променената обществено-политическа и икономическа обстановка след
началото на прехода, рязкото ускоряване динамиката на процесите и коренно измените
условията за пространствено планиране и развитие на общината. С възстановяването на
частната собственост върху земеделската земя и реституцията на отчуждените и
одържавени парцели и сгради, частната строителна инициатива в общината получи
значително развитие.
Икономическата стагнация и началото на икономическото преструктуриране на
националната и в частност на Дългополската икономика, доведоха до остър финансов
дефицит в бюджетите на държавата и общината и рязко спадане, а в някои насоки и
прекратяване на инвестициите в публичния сектор.
Коренно променените условия налагат различни подходи и принципи на
планиране, което е осъществено с новия ОУПО. С частични изменения на отделни
застроителни и регулационни планове не би могла да се установи устройствена рамка
за балансирано развитие на града в условията на преобладаваща частна собственост,
противоречиви инвестиционни интереси и неадекватна наследена планова основа. Найуязвими се оказаха социалната инфраструктура и зелената система.
Освен
това, урбанизационните процеси все по-определено започват да се
свързват със свободното време, с организирането на рекреацията и туризма, което се
отчита в ОУПО. Към горните мотиви трябва да се добавят и инфраструктурните
проблеми - водоснабдяване, канализация, транспортните проблеми с паркирането и
гарирането, екологичните проблеми, проблемите със събирането и третирането на
твърдите битови отпадъци и др.
Обхватът на Общия устройствен план на Община Дългопол включва общата
структура на територията, преобладаващото предназначение на съставните и
структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии,
земеделските територии; горските територии, защитените територии, нарушените
територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено
предназначение.
Предложен е общият режим на устройство на всяка от териториите, който
включва най - общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване,
изграждане и развитие. Специално внимание е обърнато и на извънурбанизираните
територии (изключителна държавна, публична, държавна и публична общинска
собственост) и режимът на тяхното устройство.
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Разгледано е и е предложено развитие на 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;
1.1. На европейско ниво
План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г. (Blueprint)
Планът 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. В него се акцентира
върху ключови теми, като подобряване на земеползването, решаване на проблема със
замърсяването на водите, подобряване на ефективността на използването на водата и
повишаване на устойчивостта, както и подобряване на управлението от страна на
участниците в управлението на водните ресурси.
Дългосрочната му цел е да гарантира устойчивостта на всички дейности, които
оказват въздействие върху водите, като по този начин осигури наличието на вода с
добро качество за целите на устойчивото и справедливо използване на водите. Тази цел
вече е залегнала по различни начини в РДВ. Основен принцип, залегнал в ОУП е
устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите, в т.ч. са предвидени мерки за
опазване на водните ресурси (сладководни).
1.2. На национално ниво
Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор
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 във водозбора на река Камчия 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.

14

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.
ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН 2016
– 2021 ГОДИНА
Екологичните цели са определени в член 4 от Рамковата директива за водите
(РДВ). Целта е дългосрочно устойчиво управление на водите, основано на висока
степен на защита на водната среда. В член 4, параграф 1 се определя общата цел на
РДВ, които следва да бъдат постигнати за всички повърхностни и подземни водни тела,
т.е. постигане на добро състояние до 2015 г. и се въвежда принципът за
предотвратяване на допълнително влошаване на състоянието.
Основните екологични цели в директивата са разнообразни и включват следните
елементи, съгласно чл.4(1) от РДВ:
• Недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземни води
и защита, подобряване и възстановяване на всички водни тела;
• Постигане на добро състояние до 2015 г., т.е. добро екологично състояние (или
потенциално такова), както и добро химическо състояние на повърхностните води и
добро химическо и количествено състояние на подземните води;
• Постепенно намаляване на замърсяването от определени вещества и поетапно
спиране на изпускането на приоритетни опасни вещества в повърхностните води, както
и превенция и ограничаване на въвеждането на замърсители в подземните води;
• Преустановяване на всякакви значителни възходящи тенденции в
замърсяването на подземните води;
• Постигане на стандартите и целите за защитените територии, определени в
законодателството на Общността.
По отношение на силно модифицираните и изкуствени водни тела се определят
„специфични цели“ за тези конкретни водни тела. В член 4(3) са описани строги
критерии за определянето на изкуствени или силно модифицирани водни тела.
Определянето на целите за опазване на околната среда е описано в Глава X, Радел III от
Закона за водите(ЗВ), по-конктретно в чл.156а до 156ж. Съгласно чл.156а, ал.1, т.1 от
3В целите за опазване на околната среда при повърхностните води се определят за:
а) предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни водни
тела;
б) опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела
за постигане добро състояние на водите;
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в) опазване и подобряване качеството на водите във всички изкуствени и силно
модифицирани водни тела и постигане на добър екологичен потенциал и добро
химично състояние на повърхностните води;
г) предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или на
етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и
приоритетно опасни вещества.
В ИБР постигането на целта „добро екологично състояние” е свързана с
намаляване на натоварване с биогенни вещества (главно от отпадъчни води от населени
места, хранително –вкусова промишленост, от проблеми с отпадъци в речното корито и
животновъдство), намаляване замърсяване със специфични вещества (предимно
желязо, манган, мед и цинк от индустриални дейности и рудодобив), подобряване
стойностите на биологичните параметри и преодоляване на проблеми с еутрофикацията
(цъфтежи на водорасли) в големите язовири, подобряване на хидроморфологията на
реките.
Непостигането на целите за добро химично състояние до 2015г. са свързани със
стари замърсяванията или замърсявания от недействащи минни съоръжения.
Целите, които са свързани с подобряване на екологичното и химично състояние
на водните тела са заложени като „подобряване на състоянието по съответните
показатели”, за които не е постигнато добро състояние (стойностите съответстващи на
доброто състояние) съгласно Наредба Н-4 от 2012 г. за характеризиране на
повърхностните води и Наредба от 2010 г. за стандарти за качество на околната среда
за приоритетни вещества и някои други замърсители.
За 141 бр. ВТ целта е „постигане на добро екологично състояние”, а за 123 бр.
ВТ целта е „опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването”. За 9 бр.
ВТ е заложена по-малко строга цел от постигане на добро екологично
състояние/потенциал. А за 38 бр. ВТ , които са в неизвестно състояние/потенциал е
заложена цел „постигане на добро екологично състояние/потенциал или опазване на
доброто състояние и предотвратяване влошаването”.
План за управление на водите в Черноморски район, 2010-2015 г.
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:
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Табл. 1.6.2.2 Екологични цели за повърхностните води

Източник : ПУРБ в Черноморски район за басейново управление
Цели за подземните водни тела:
Таблица - Екологични цели за подземните водни тела
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Източник : ПУРБ в Черноморски район за басейново управление
На анализ и планиране са подложени териториите с вероятно разпространение
на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на
устройство и защита проблем, който стана особено актуален през последните 2014 2016 г. ;
Набелязани са териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени
мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена
защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ.
Предварителният проект на ОУПО съдържа текстови и графични материали.
Текстовите материали към ОУПО съдържат раздели за:
Глава 1: Общи проблеми
Уводни бележки. Цели и задачи на плана. Прогнозен период.
Анализ на състоянието на територията.
Глава 2: Регионални проучвания
Ситуиране на община Дългопол в структурите от по-високо национално и
регионално ниво
.
Регионални връзки на общината
Селищна мрежа
Глава 3: Териториални проучвания
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Физико-географски характеристики
Ландшафтна оценка
Геоложка характеристика
Структура на собствеността
Глава 4: Икономическа база
Икономика – анализ и прогнози
Инвестиционна активност
Глава 5: Демографско развите и прогноза
Анализ на демографското развитие
Заетост и безработица
Прогнозни разчети
Глава 6: Обитаване
Анализ и диагноза на жилищната система
Жилищна прогноза – основни постановки
Жилищни зони – устройствени режими
Глава 7: Обществено обслужване и центрова система
Обществени центрове и социален сервиз - анализ
Система на обслужващите центрове със структуриращо значение
Перспективно развитие на функционалните подсистеми на социалния сервиз
Обществено регулиран сектор на социалния сервиз
Пазарно развит социален сервиз
Глава 8: Недвижимо културно наследство
Анализ и диагноза на състоянието на недвижимото културно наследство в
територията.
Концепция и прогноза за развитието на системата на недвижимото културно
наследство.
Глава 9: Устройствени зони и режими. Баланс на територията
Устройствени зони и режими в урбанизирани територии:
Устройствени зони и режими извън границите на населените места и селищните
образувания
Баланс на територията на общината
Глава 10: Техническа инфраструктура
10.1. Транспорт и комуникации
Пътна мрежа - състояние и класификация на пътната мрежа
Транспортни натоварвания,
10.2. Водоснабдяване, канализация и очистване на отпадните води
10.3. Електроснабдяване
10.4. Далекосъобщения Глава 11: Правила и нормативи за приложение на ОУПО
Глава 12: Приложения
Задание за изработване на ОУПО
Приложени нормативни документи
Ползвани информационни източници
Списък на обектите на НКН – към глава Културно и природно наследство;
Графичните материали към ОУПО илюстрират текстовите материали и са
основни и допълнителни.
Основните графични материали съдържат:
- Опорен план на общината в М 1:10000 до М 1:25000, изработен върху
топографска карта, с отразени кадастрални и други данни съгласно чл. 115 ЗУТ - в
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случаите, когато такъв не е изработен със заданието; мащабът на опорния план се
определя със заданието;
- Общ устройствен план на общината в мащаба на опорния план, изработен
върху картата по т. 1, в който се отразяват бъдещото развитие и устройството на
териториите, включващо:
- Режим за устройство и строителните граници на урбанизираните
територии: населени места, групови и единични паметници на културата, промишлени
комплекси и други селищни образувания;
- Земеделски земи, в които не се допуска промяна на предназначението им, и
останалите земи, в които това е допустимо;
- Горски територии (гори и земи от горския фонд) с разграничение съгласно
буква "б";
- Територии със специфични характеристики (Зони по Натура 2000,
защитени местности, паметници на културата, гробищни паркове, минерални извори,
калонаходища, обекти на сигурността и отбраната и др.);
- Нарушени територии (рудници, кариери, насипища, свлачища, срутища,
мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване и рекултивация;
- Водни площи и течения - реки, езера, язовири, напоителни и отводнителни
канали;
- Елементи на транспортната техническа инфраструктура - пътна мрежа по
класове, железопътни линии, гари, пристанища, летища;
- Елементи на другата техническа инфраструктура - електропроводи,
газопроводи,
нефтопроводи,
нефтопродуктопроводи,
топлопроводи,
далекосъобщителни мрежи, водопроводи, канализационни колектори, и съоръженията
към тях (електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни
води, понижителни и разпределителни станции и др.);
- Схеми в мащаб, определен в заданието за транспортната мрежа и другите
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
Допълнителните графични материали към ОУПО съдържат карти, схеми,
графики, фотоси и други материали, определени в заданието и по преценка на
изпълнителя.
Общият устройствен план на община Дългопол е изготвен въз основа на
одобрено
планово задание, което е продукт от предпроектни проучвания за
изработване на плана. То е методическата и информационна основа, на която се е
основало разработването на предварителния проект. В него са формулирани следните
указания, препоръки и задачи:
- Препоръчан е методическия подход за разработване на ОУПО;
- Определени са целите и задачите на ОУПО;
- Осигурена е основната информация за състоянието и тенденциите в
икономическото, социално, техническо и пространствено развитие;
- Предоставена е кратка справка за историческото развитие и настоящото
състояние на града и съставните селища на общината;
- Представена е регионалната структура и мястото на града и селищата в
общината;
- Представена е актуална агрегирана информация за основните системи –
труд, обитаване, отдих и техническа инфраструктура;
- Характеризирано е екологичното състояние на града и селищата от
общината, както и очакваните негативни изменения;
- Формулирани са изискванията към обема и съдържанието на плана, в
съответствие с действащата нормативна база;
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- Определени са фазите и етапите за разработване на ОУПО.
- Формулирани са изискванията към състава на проектантския екип за
разработването на плана.
В представените по- долу таблици са дадени устройствените зони и режими по
ОУПО на Дългопол и баланса на територията.
Устройствени зони и режими - Община Дългопол.
Мин.
Видове зони

Пл%

Кинт

Кк

Озеленява
не %

ЖИЛИЩНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
Жилищна

устройствена

зона

с

30

1,20

50

10

40

0,80

40

10

Предимно производствени и складови
устройствени зони и терени съществуващи

60

2,00

30

Предимно производствени устройствени
зони и терени

50

1,50

30

преобладаващо

ниско

застрояване

съществуваща
Жм1

Жилищна устройствена зона с
преобладаващо ниско застрояване проектна

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ

Пп

50

ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ТЕРИТОРИИ И СМЕСЕНИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ
Устройството и застрояването
се осъществяват след изработване
на подробен устройствен план,
съобразен с целите на застрояване
и

нормативите

Наредба

№7

нормативи

за

за

отредени

в

правила

и

устройство

на

Устройствена зона за обществено-

отделните видове територии и

обслужващи дейности, съществуваща

устройствени зони.
50

1

30

10

Смесена многофункционална
Смф

устройствена зона, проектна
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ТЕРИТОРИИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Ок

Ов

Курортни

устройствени

зона

и

30

1,5

50

10

20

0,5

70

7

комплекси

Вилна зона

2

Зони за спорт съществуващи

Зони за спорт проектни

Са

Зони за озеленяване , спорт и
атракции. За спортни и атракционни
обекти с
устройствен
режим,
конкретизиран с ПУП , допуска се
само застрояване , пряко обслужващо
основната функция.

ОЗЕЛЕНЕНИ ТЕРИТОРИИ
Устройствена зона за озеленяване,
паркове и градини, съществуваща.

Устройството и застрояването
се осъществяват след изработване
на подробен устройствен план,
съобразен с целите на застрояване
и нормативите отредени в Наредба
№7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове

Устройствена зона за озеленяване,
Зсп

паркове и градини извън населените
места, проектна.

територии и устройствени зони и
одобрен от главния архитект на
общината.

Изграждането

и

поставянето на обекти в зоните за
озеленяване

се

извършват

съгласно чл. 32, ал.3 от Наредба
№7 за правила и Нормативи за
устройство на отделните видове
територии.
Терени за гробищни паркове,
съществуващи.
Тгп

Терени за гробищни паркове, проектни.

По

периферията

на

гробищните паркове, в рамките на
регулацията
задължителна

им

се

предвижда
изолационна
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зеленина с мин. ширина 10 м., в
която се допуска разполагане на
колумбарийни

стени

(урнови

стени).
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Терени за транспортна

Терени за площни обекти на
техническата инфраструктура

Устройството и застрояването на
елементите
на
техническата
инфраструктура се съобразяват
със Закона за устройство на
територията, Закона за пътищата,
Закон за водите, Закон за
енергетиката,
Закона
за
електронните съобщения и други,
както й поднормативните им
актове по тяхното прилагане и
настоящите правила и нормативи.

ГОРСКИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ
Устройството и застрояването
се осъществяват по реда на Закона
Гори и горски територии

за горите. Допуска се изграждане
на проводи и съоръжения на
инженерната инфраструктура, при
спазване изискванията на ЗГ.
Земеделски
възможност

Земеделски земи обработваеми и
необработваеми ниви, пасища,
разсадници и др.

територии,

без

промяна

на

с

цел

за

предназначението
застрояване.

Допуска

се

изграждане

на

проводи

съоръжения

на

инженерната

инфраструктура,

при

и

спазване

изискванията на 30ЗЗ.
Сср

Земеделска земя с възможност за
промяна на предназначението

Земеделски
възможност

за

територии,

с

промяна

на
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предназначението. Промяната на
предназначението се осъществява,
след изработване и одобряване на
подробен устройствен план.
Земеделски

територии,

предназначени

за

трайни

насаждения,
зеленчукопроизводство,
биоземеделие
С1

и

възможност

Терени за алтернативно земеделие

за

др.

Без

промяна

на

с

цел

предназначението
застрояване.

Допуска

се

изграждане

на

проводи

съоръжения

на

инженерната

инфраструктура,

при

и

спазване

изискванията на 30ЗЗ.
НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ
При поетапно закриване и
рекултивация,
спазват
Тсм

Терени

за

възстановяване

и

рекултивация

следва

всички

изисквания

да

се

законови
и

след

рекултивацията им тези терени
се използват при спазване на
режимите,

установени

за

териториите, в които попадат.
КУЛТУРНО-ИСТРОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Допълнителен режим, с който
Територии

за

защита

недвижимите културни ценности

на

се

изисква

разпоредбите

изпълнението
на

Закона

на
за

културното наследство.
ДРУГИ ТЕРИТОРИИ
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Устройството
територии

на

се

тези

осъществява

съгласно Закона за защитените
територии
Територии за природозащита

планове

и
за

въз

основа

на

управление

и

настоящия общ устройствен план.
Строителство се допуска, ако е
предвидено по тези планове и при
влязъл

в

сила

подробен

устройствен план.
Територии със специално
предназначение /за обекти на
сигурността и отбраната/

При промяна на собствеността
и инвестиционните намерения ,
приемат

характеристиките

на

зоната , в която попадат.

V. Раздел 2. СЪОТВЕТНИ АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА
ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА
2.1. Атмосфера. Атмосферен въздух. Качество на въздуха.
2.1.1. Кратка характеристика и анализ на климатичните и метеорологични
фактори, имащи отношение към конкретното въздействие и качеството на
атмосферния въздух.
По отношение на атмосферния въздух, значение за качеството му в бъдеще
имат предвижданията на ОУП относно социално–икономическото развитие на
територията, предмет на планиране. Съгласно ОУП, като водещ за общината отрасъл се
определя селското и горско стопанство, при което допълващи функции ще имат
добивната и преработваща промишленост и строителството, както и туризма.

Основните изисквания, поставени с плана и имащи отношение към качествата на
приземния слой на атмосферния въздух се свеждат до:
-

разкриване на възможности за добив на ел-енергия от алтернативни източници;
развитие на малки преработващи предприятия в сферата на хранителновкусовата промишленост;
развитие на туризма на базата на уникални природни комплекси, големи водни
площи, исторически дадености;

25

Не се предвижда ситуиране на обекти, свързани с вредни емисии в атмосферния
въздух.
Не се очаква нарушаване на хигиенните критерии за качествата на атмосферния въздух.
Базирано на предвижданията на плана, оценката за прогнозните характеристики на
атмосферния въздух е за незначително въздействие върху КАВ.
Регионът попада на територията, разположена в Източен климатичен район на
Дунавската равнина, който принадлежи към Умерено-континентална климатична
подобласт, която от своя страна влиза в рамките на Европейско-континентална
климатична област. Регионът се характеризира със следните климатични показатели:
Средната температура през зимата е: 0 до - 8° С;
Средната годишна температура е: 11 - 13° С;
Максималната годишна температура е: 36 - 38° С;
Средномесечната температура на въздуха се изменя от 0.1ºС през януари
до 21.6ºC през юли.
- Средно годишни валежи - 600 мл/кв.м;
- Снежна покривка през януари - февруари: около 10 см.
Преобладаващите ветрове са от запад и изток – съответно 39.7% и 24.2%.
Характерни за района са слабите и умерени ветрове. Южните ветрове предизвикват
бързо снеготопене през зимно-пролетния период, а когато са придружени от дъжд
предизвикват големи наводнения.
-

I
51

Средна месечна сума на валежите в mm е:
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
58
36
57
69
62
51
44

IX
43

X
44

XI
68

XII
63

2.1.2. Налични данни за замърсяването на атмосферния въздух в района на
обекта. Чувствителни зони.
Община Дългопол като цяло се характеризира с благоприятна екологична
обстановка. Природогеографските дадености и историческото структурно развитие на
общинската икономика не е довело до концентрация на производства (тежка химия,
металургия), които системно и трайно да оказват вредно влияние върху околната среда.
По отношение на компонент “въздух” липсват големи източници на
замърсяване. Съгласно чл.30, ал.1, т.4 от Наредба №7/99г. (ДВ, бр.45 от 1999 г.),
Общината е класифицирана като район, в който нивата на замърсителите не
превишават долните оценъчни прагове.
Екологичният статус на качеството на атмосферния въздух се определя въз
основа на основните контролирани показатели, регламентирани в Закона за чистотата
на атмосферния въздух. Под “Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието
на приземния слой на атмосферата, определено от състава и съотношението на
естествените й съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен
произход. Анализът на състоянието на атмосферния въздух се осъществява с цел
определяне на настоящото ниво на замърсяване, идентифициране на причините,
предизвикващи това замърсяване.
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Въздухът, като компонент на околната среда, влияе върху състоянието на
другите фактори на средата. Замърсяването на въздуха се отразява и върху тяхното
замърсяване.
Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са автомобилният
транспорт, изгарянето на твърди горива (дърва и въглища) в битовия сектор, дейности с
неорганизирано изпускане на вредни вещества от кариери за добив на инертни
материали, трошачно–сортировъчни инсталации, строителни и ремонтни площадки,
неблагоустроените територии в населените места. Източникът на емисиите на азотен
диоксид в атмосферния въздух са основно транспортът и битовото отопление, в
съчетание с формирането на различни метеорологични условия на средата (скорост и
посока на вятъра, температура на въздуха и атмосферно налягане, температурна
инверсия). Особено силно влияние оказват инверсионните процеси, които определят
различно поведение и миграция на замърсителите във въздуха и създават условия за
кумулиране на замърсителите в приземния въздушен слой. Автотранспортът
представлява непрекъснато действащ източник, основно на ФПЧ. Неговата
интензивност е пропорционална на автомобилния трафик и следва неговите изменения
– сезонни и денонощни. Влиянието на автотранспорта върху КАВ има първостепенно
значение, тъй като той е най – динамично развиващия се източник на емисии в
атмосферния въздух.
На територията на община Дългопол липсват големи източници на замърсяване
на атмосферния въздух. Основен замърсител на приземния въздух на територията на
общината са битовите отоплителни тела, като все още населението се отоплява в
зимния сезон приоритетно с дърва и въглища и по-ограничено с електрическа енергия.
Замърсяването на въздуха с емисии от вредни вещества е в рамките на
нормалното и под средното за областта и страната, с изключение на емисиите на
въглероден диоксид през отоплителния сезон, които вероятно се дължат на
използването на дърва за отопление в битовия сектор. Завишени норми на
замърсяване на въздуха с общ прах се наблюдават най-вече през летните месеци. На
територията на Община Дългопол няма постоянно действащи стационарни пунктове
за контрол на атмосферния въздух.
Обекти в община Дългопол, попадащи в обхвата на Наредба № 16 за
ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене
или разтоварване и превоз на бензини са:
„Акера” ЕООД, гр. Дългопол – бензиностанция, гр. Дългопол;
„Руни ойл” ООД, с. Тополи - бензиностанция, с. Лопушна;
„Руни ойл” ООД, с. Тополи - бензиностанция, с. Партизани;
„Пламек” ЕООД, гр. Бургас – бензиностанция, с. Цонево.
На територията на общината няма сериозни екологични замърсители. Със
локално значение, най-вече като неорганизирани източници на прахово замърсяване
са цеховете за дървопреработка.
Качеството на атмосферния въздух в община Дългопол не създава риск за
здравето на хората от общината , но трябва да се отбележи , че след изпълнение на
заложените в плана цели ще се елиминират и съществуващите минимални източници
на замърсяване.
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2.2. Повърхностни и подземни води
Хидрогеоложките условия на територията на Община Дългопол
са
повлияни от особеностите на геоложкия строеж, ниските филтрационни свойства на
скалите и сравнително високата степен на разчлененост на релефа. По тези причини с
изключение на кватернера в терасите на река Камчия и притоците й Голяма Камчия,
Луда Камчия и Елешница, липсват обособени и площно издържани водоносни
хоризонти с добро ресурсно обезпечение. В тази връзка основните източници на
подземните води могат да се поделят на две групи:
Води в кватернера;
Води в кредните седименти
Води в кватернера
Водите в кватернера на теритотията на Община Дългопол са акумулирани
основно в алувиалните отложения на река Камчия, Голяма Камчия, Луда Камчия и
Елешница. Отложенията в терасите са представени основно от чакъли, гравий, дребно
до среднозърнести пясъци и глини. В тях е формиран водоносен хоризонт,
подхранването на който е за сметка на валежите, скатовите валежни води във
водосборната област и привлекаеми ресурси от реките. Водите са пресни, със средна
температура 10-15ºС и химически състав, силно повлиян от състоянието на реките,
начина на обработването на земеделските земи и човешката намеса.
Водите от този хоризонт се включват във водоснабдяването, включително и
питейно-битово на отделни населени места в Община Дългопол основно чрез
изградените сондажи в района на Дългопол, Комунари и Цонево.
Води в кредните отложения
Кредните отложения на територията на Община Дългопол заемат основна част
и са представени предимно от дебело- до тънко пластови варовици, слабо алевритови и
глинести.
Ниските филтрационни свойства на скалите в съчетание със сравнително
високата разчлененост на релефа не способстват формирането на издържан водоносен
хоризонт. Основното подхранване, идващо от валежите, бързо се оттича повърхностно
в деретата и към основните речни артерии, в резултат на което липсва масирано
подхранване с водни ресурси в дълбочина.
Водопроявленията от кредните седименти нямат площна съсредоточеност, а са
разпръснати под формата основно на нискодебитни извори в близост до деретата и под
стръмните скални откоси.
Почти всички извори са каптирани и са включени в питейно—битовото
водоснабдяване на населените места, за част от които са основен водоизточник –
Арковна, Боряна, Камен дял, Поляците, Рояк, Сладка вода и др.
Водоснабдяване
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Водоснабдяването с питейна вода се осъществява по два начина - главно от
водопровода „Китка – Варна” и от местни водоизточници. На територията на общината
са в експлоатация общо 16 бр. местни водоизточници, от които сондажни кладенци - 6
бр. и каптажи 10 бр. Общият им дебит е около 44 l/s, а разположението им е в пониските зони в близост до част от населените места - гр. Дългопол и някои от селата. Те
са в режим на експлоатация от "ВиК - Варна" ООД с Разрешителни за водоползване и с
учредени Санитарно-охранителни зони.
Край с. Аспарухово се използват три извора с общ разрешен дебит 38 160 m3/год
изключени от експлоатация, но в готовност за резервно захранване. Водовземна
система "Пещерата" край гр. Дългопол е от три тръбни кладенеца, помпена станция,
измервателно устройство, СОЗ от 2011 год. и разрешено водоползване 536 112 m3 в
есплоатация е независимо от "В и К" ООД. В близост до с. Комунари са каптажите
"Козлар дере" с ресурс 7 250 m3/год и СОЗ от 2012 г. Водовземната система при с.
Цонево е изключена но резервна в готовност от 4 бр. т.к. с Разрешително от 2004 г.,
СОЗ от 2008 год. и разрешено водоползване 300 000 m3/год. В процес на утвърждаване
е СОЗ за каптаж "Сини вир" край с. Цонево.
"В и К - Варна" ООД и РЗИ провеждат постоянен и периодичен мониторинг за
осигуряване на системна информация относно качеството на подаваната към
потребителите питейна вода в съответствие с Наредба 9 за качество на водата.
Проблеми с водната обезпеченост на региона създава факта, че значителна част
от подаваните питейни води се ползват за поливане на дворове и градини, за което е
необходима условно чиста, а не питейна вода. Състоянието на напоителните системи
през последните години е силно амортизирано, вследствие на дългогодишната
експлоатация и липсата на средства за основен ремонт, а също така и от кражбите и
разрушенията по помпените станции.
Анализът на съществуващите водоснабдителни системи в община Дългопол
показва високо ниво на обезпеченост. Всички населени места в Общината са
водоснабдени, няма населени места с режим във водоснабдяването и има множество
местни водоизточници в готовност за резервно захранване. Това осигурява
необходимата надеждност наводоснабдяването дори в аварийни ситуации.
Водоснабдяването се извършава изключително от деривацията Китка - Варна.
Изградени са 2 смесително-пречиствателни станции за питейна вода. Качествата на
питейните води е задоволително, обаче хлорирането на водите е с периодични
отклонения от стандартните показатели.
На територията на Общината са разположени населени места със значителни
разлики в броя на жителите, степента на благоустрояване и в частност В и К
инфраструктурата. Водопотреблението за битови и стопански нужди на жител от
населението средно за денонощие е от 51 до 217 литра, като в него се включват
количествата за питейно-битови нужди, обществено обслужване, промишленост и
селско стопанство. Доставената вода средно на жител е 87 л/ден, което е най-ниското
количество в сравнение с останалите общини в областта.
Необходимо да се ограничи ползването на питейна вода за поливане в дворовете
на селата. Като цяло голямата цел на надеждното водоснабдяване остава намаляването
на загубите на вода. При пълно оползотворяване на ресурса на местните водоизточници
и привеждане на загубите в стандартни граници, водните количества са напълно
достатъчни за удовлетворяване нуждите на населението.
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Необходимо е да се осъзнае ролята на ВиК инфраструктурата за осигуряване
качеството на жизнената среда и повишаване на инвестиционния интерес. Липсата на
средства за превантивна поддръжка и навременна подмяна са довели до голямо
влошаване състоянието на водопроводните системи. Голямата част от тях трябва да
бъдат по-скоро подменени отколкото ремонтирани, вземайки в предвид количеството
на загубите и броя на необходимите поправки. В повечето случаи е необходимо и
увеличаване на проводимостта на тръбопроводите. Намаляването на количествата
неотчетена вода е продължителна и сложна задача.
Загубите на питейна вода от течове варират от 30% до 60% в зависимост от
периода на експлоатация на тръбите, материала, от който са изградени и хидравличното
налягане в мрежата. Особено трагично е състоянието на водопроводната мрежа в град
Дългопол, която е изграждана през 30-те години. Около 60 % от нея е от етернитови
тръби и авариите са почти непрекъснати.
Общата тенденция е относителният дял на полезно използваната от общата
подадена вода непрекъснато намалява, поради лошото състояние на водопроводната
мрежа. Това означава, че състоянието на водопроводната води до загуба на вода. В
случая част от подадената вода не достига до консуматорите. Задължително е да се
извърши реконструкция, подмяна и дори ново строителство на водопроводните мрежи,
което ще подобри водоснабдяването.
Главните приоритети на водоснабдителната политика на Общината следва да са:
o подобряване на качеството на питейната вода;
o подобряване на водоснабдителното обслужване;
o подобряване на мерките за намаляване на загубите в съществуващите
водоснабдителните системи.
Населението в Община Дългопол и в частност на гр. Дългопол има устойчив
отрицателен темп на нарастване в резултат на демографските процеси, подобно на
тенденцията в цялата страна. Устойчив е и процесът за намаляване на потреблението на
вода от населението, като резултат от ценовата политика на Водните оператори.
Трасето на деривационен водопровод "Китка - Варна" преминава североизточно
от гр. Дългопол, а захранването е от отклонение с разрешено водно количество от 2,4
млн. m3/год. Връзката е към двата основни напорни водоема 2 х 250 m3 на кота 108,53 и
1000 m3 на кота 109,32. Те са главни елементи на водоснабдителната система на града
през главен водопровод Е ø200, който захранва уличната водопроводна мрежа. Трасето
му продължава и северно през главния път, като захранва имотите около бившия
стопански двор. От деривацията се захранва и ПС-висока зона за водоем 50 m3 на кота
122,41. Довеждащият водопровод е Е ø80 само за високо разположените квартали на
града.
Резервното захранване е осигурено от местния водоизточник "Пещерата". От
тръбните кладенци водата постъпва в черпателен резервоар към помпена станция,
където става и обеззаразяването с хлор газ. Връзката е към водоема 1000 m3.
ТЕХНИЧЕСКО ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Напоителна система “Цонево” е част от водостопанския комплекс “Цонево Девня”. Проектирана е да осигури вода за напояване в поречията на р. Камчия и р.
Провадийска. Напояваните площи в поречието на р. Камчия са разположени, в участъка
от с. Цонево до гр. Дългопол, на десния бряг на реката, а след това и на двата бряга до
изчерпване на подходящите площи за напояване при гара Комунари. Почти цялата
площ се напоява помпено с нисък напор. Напоителната система е изградена, като една
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част от нея са стари напоителни полета, които се включени в структурата на
водостопанския комплекс. Строителството на предвидените за напояване площи в
поречието на р Провадийска с води прехвърлени от поречието на р. Камчия не е
завършено. При новите икономически и енергийни условия се оказа неефективно
прехвърлянето на водите с три помпени станции: ПС “Сава”.І-во стъпало към ПС
“Дългопол”,І-во стъпало, от която към ПС “Дългопол”, ІІ-ро стъпало. Условията са
утежнени и от обстоятелството че 80% от площта е предвидена за дъждуване. В
момента размерът на годната за напояване площ е 951 ha в поречието на р.Камчия.
Разрешеното водовземане от язовира е с проектни параметри 180 l/s и 2,7 млн.
m3/год. при режим на ползване от мес. април до мес. ноември включително.
Поливното земеделие в Общината е с добър ресурс, но в последните години е
занемарено. То е една от решаващите предпоставки за изграждане на ефективен и
конкурентноспособен аграрен сектор. Състоянието на напоителните системи през
последните години е силно влошено, вследствие на дългогодишната експлоатация и
липсата на средства за основен ремонт, а също така и от кражбите и разрушенията по
помпените станции. Изградените хидромелиоративни съоръжения се нуждаят от
корекции и обновяване.
Макар и с ограничено покритие по площ и възможности, поливните съоръжения и
площи в Общината могат да се възстановят при подходяща финансова обезпеченост. За
целта са разработени проекти, които са представени във фонд "Регионални
инициативи".
Сериозна слабост в отрасъла селско стопанство е недостатъчното обединяване на
стопаните в асоциации и сдружения, които да защитават техните интереси пред
държавни институции и международни организации. Животновъдството в общината се
развива главно в личните стопанства. Това извежда на преден план перспективи
създаването и развитието на семейни ферми с достатъчно брой животни и
механизиране на процесите на отглеждане, което свързано с потребност от
присъединяване към В и К инфраструктурата.
Канализация
Канализационните системи в населените места осигуряват отвеждането и
пречистването на отпадъчните води и заустването им в съответния водоприемник. Те
имат важно значение за поддържането на благоприятна и здравословна жизнена среда,
опазване на водните ресурси от замърсяване и поддържане на екологичното
равновесие.
През територията на Общината преминават няколко реки и сухи дерета, които са
характерни елементи на релефа и природните дадености. Водосборите на някои от тях
се формират извън община Дългопол и замърсяването им може да повлияе на съседни
територии и водни обекти. Протичащите водни количества са променливи и силно се
вляят от валежите. Периодът на пълноводие е 4 - 6 месеца през есента и пролетта, а
маловодието е 3 - 4 месеца през лятото.
Един от основните приоритети на Общината следва да бъде осигуряване на
здравословна среда на населението и екологично съобразни условия за развитие на
населените места. За целта е необходимо да се предприемат ред устройствени и
експлоатационни мерки за отвеждане и пречистване на битовите отпадъчни води и
провеждане на атмосферните води.
Канализационните мрежи за отпадъчни води на населените места в Общината са
с различна степен на покритие по площ и население. Повечето имат относително ниска
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степен на изграждане на канализационната мрежа. Само в гр. Дългопол и с. Цонево по
настоящем има частично изградена система за отвеждане на битовите отпадъчни води.
Повечето от обектите, които не са включени в канализационната мрежа, са с локални
септични ями.
Необходимо е разширяване на канализационната мрежа и изграждане на
пречиствателна станция от локален характер за населените места над 2000 жители (с.
Цонево, Аспарухово и Медовец). Този процес е стартирал, но са изградени едва 10
процента от локалните мрежи. Всички, необхванати в канализационната мрежа обекти,
са с локални септични ями, от които водата след утаяване се отвежда в дерета, попивни
ями или включване в близък приемник. Заустването на каналите и деретата става
директно в открити водоеми, най-вече в реките Голяма Камчия и Луда Камчия. Град
Дългопол и селата Цонево и Медовец са най-големите източници на отпадъчни води промишлени и битови. Канализацията на селата не е изградена. Особено лошо е
състоянието на поречията на реките и деретата, преминаващи през населените места. В
повечето случаи те се използват и за сметища.
В общината няма локални пречиствателни станции с изключение на гр.
Дългопол. Необходимо е разширяване на канализационната мрежа и изграждане на
пречиствателна станция от локален характер за населените места над 2000 жители
селата Цонево и Аспарухово. Там е съсредоточена основната част от населението и
инвестициите в инфраструктура ще бъдат най-осезаеми. Процесът е стартирал, но са
изградени едва 10 процента от локалните мрежи.
Изградената канализационна мрежа в гр. Дългопол е разделна - битова и
дъждовна в отделни колектори. Битовите отпадъчни води се отвеждат към ПСОВ
Дългопол, разположена североизточно от града в парцел с теренна кота 48,00, който е
по-високо от нивото на градската канализация. Поради невъзможност от гравитачна
връзка, са изградени две канализационни помпени станции. Едната КПС "Нова"
обслужва част от по-ниско разположените квартали, като първи подем. Другата КПС
"Дългопол" е главна и осигурява пренос на цялото водно количество към ПСОВ през
напорен тръбопровод Е ø250. Помпите са с параметри Q= 34 l/s и H= 42 m.
В периода 2005 - 2011 година са препомпвани между 200 и 336 хил. m3/год
отпадъчни води, като приблизително 60% от тях са битови и промишлени, а останалите
са дъждовни и инфилтрирани. Това силно намалява техническата ефективност на
битовата канализация и увеличава ненужно експлоатационните разходи.
Дъждовната канализация е изпълнена само по главната улица и е разделена на
четири участъка, всеки от които заустен в прилежащо дере. Съществен е проблемът с
честите наводнения на река Камчия, предизвикани от пролетното снеготопене и от
неритмичното изпускане на язовир Тича. Високите подпочвени води и липсата на
изградени дренажни и отводнителни съоръжения често застрашават обществени и
частни сгради.
ПСОВ Дългопол е в експлоатация от 1982 год., оразмерена за 3600 екв. жители с
проектна производителност 631 m3/d. Постъпващите отпадъчни води са само от
канализационната мрежа на гр. Дългопол с покритие от около 35%. Обработените
отпадъчни води в периода 2005 - 2011 година са между 110 и 125 хил. m3/год, като
около 10% от тях са промишлени. Пречистените води се заустват в "Юрук дере" водоприемник втора категория, вливащ се в р. Голяма Камчия.
Технологичните процеси по пречистване на отпадъчните води включват
механично и биологично третиране и обеззаразяване. Към ПСОВ има утайково
стопанство с 4 бр. изсушителниполета за обработка, обезводняване и съхранение на
утайките.
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2.3. Почви
Основните почвени видове, срещащи се на територията на община Дългопол са:
Черноземи- северно от р. Камчия в Землището на гр. Дългопол. Механичният
състав на почвата – песъчливо-глинест – е подходящ за зърнени, бобови, зеленчукови и
лозови култури.
Сиви горски почви - имат превес в землището на с. Цонево.
Алувиално-ливадни почви – формирани са по терасите на реките Елешница
Луда и Голяма Камчия. Те са най-плодородните почви в Общината.
Разнообразният релеф и скална основа, надморската височина, климатичните
условия и обширната територия, обуславят разнообразие в почвообразуващите фактори
и типовете почви на територията на община Дългопол.
Образуването на нерегламентирани сметища в община Дългопол;
Недостатъчен контрол на състоянието на почвите, предвид използването
от земеделските стопани на торове за подхранване на почвата и препарати за борба с
плевелите.
Почвите на територията на общината са черноземни и сиви горски, като
преобладават тези с висока категория. На места заблатяването и осоляването водят до
загуба на плодородни почви. На територията на общината са решени проблемите със
залежали пестициди с финансовата подкрепа на Министерството на околната среда и
водите. Усвоената обработваема земя е подходяща за различни култури, в зависимост
от почвено-климатичните условия и наличието на равнинни предпланински и
полупланински терени. Половината от територията на община Дългопол е заета от
горски масиви, стопанисвани от Държавно лесничейство – с. Цонево.
Общото състояние на почвите в общината е добро. Основната задача е да се
съхрани почвеното плодородие и да се запазят земите от замърсяване с пестициди,
торове и други замърсители.
В Община Дългопол няма изграден пункт към Единната национална
автоматизирана система за мониторинг на почвите за съдържание на тежки метали.
Това не е и необходимо, тъй като по принцип концентрацията им е под пределнодопустимите норми, поради липсата на източници, емитиращи тези вещества.
Локални замърсявания на почвите с нефтопродукти ежегодно се констатират в
границите на преминаващия през територията на общината петролопровод. Вероятно
има и замърсявания на районите около главния път Провадия - Айтос с характерните
за транспорта вредни вещества, но проучвания до момента не са правени и не са
предприемани мерки.
На територията на общината има централизиран склад в с. Партизани и 13 бр.
ББ кубове в гр. Дългопол, в които се съхраняват негодни за употреба и залежали
пестициди. Извършва се ежегоден контрол относно спазването на законодателството
по отношение на безопасното съхраняване на негодните за употреба пестициди и
предотвратяване на замърсяването на околната среда с тях.
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2.4. ГЕОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА. ЗЕМНИТЕ НЕДРА
2.4.1. ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ
Геоложкият строеж на територията на Община Дългопол е представен от мощен
седиментен комплекс, в който най-широко застъпени са скалните формации с кредна и
палеогенска възраст, следвани от тези на неогена и кватернера.
Кредните седименти, изграждат района южно от река Голяма Камчия, около
Комунари и североизточно от него. Долнокредните седименти, обособени в Камчийска
свита са представени от пясъчници и мергели, редуващи се незакономерно помежду
си. Горнокредните седименти са представени от следните свити - Мадарска
песъчливо-варовикова, Добриндолска глауконитно-песъчливо-варовикова, Мурненска
варовикова, Мездренска варовикова и Кайлъшка варовикова.
Палеогенските скали изпълват ядката на Провадийската синклинала. На
територията на общината са развити главно седиментите с еоценска възраст, а тези с
палеоценска са съвсем слабо представени.
Палеоценът е представен само от една литостратиграфска единица- варовикова
задруга. Тя се разкрива като петно северно от Комунари и във вид на тънка
непрекъсната ивица южно от с. Сава и с. Цонево. Представена е от микро- до
дребнокристалинни варовици, слабо споени варовити пясъчници и мергели.
Еоценът е представен от следните литостратиграфски единици - пясъчникова
задруга, Кривненска свита, Авренска свита, Моминска свита и конгломератна задруга.
Пясъчниковата задруга е представена от дебелопластови, неравномерно
варовити пясъчници. Кривненската свита е представена от тънкослоисти
финопесъчливи мергели с тънки прослойки от варовити мергели. На юг от селата
Цонево и Сава прослойките са от пясъчници и пясъчници.
Авренската свита изгражда територията на север от река Голяма Камчия.
Представена е от сиви до сивозеленикави, финопесъчливи, тънкослойни мергели и
рядко варовити мергели с тънки прослойки от сиви пясъчници.
Седиментите на Моминската свита са известни като „черупчест песъчлив
хоризонт“. Представляват споени с варовито вещество варовикови късове и детритус.
Конгломератната задруга има ограничено разпространение – южно от селата
Цонево и Сава. Представена е от ръждивочервени конгломерати. Късовете са
разнообразни по състав и форма, с големина от 0.5см до 0.50м. Спойката е глинестопесъчлива.
Неогенските седименти са слабо застъпени. Представени
са от
ръждивочервени едрозърнести пясъчници и конгломерати и жълтозеленикави глини.
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Най-младите кватернерни отложения са представени от алувиални и
пролувиални образувания.
Плеистоценските алувиални образувания изграждат I-ва и II-ра надзаливна
тераса. Представени са от чакъли, пясъци и глини. Чакълите са загладени, двустранно
сплеснати, предимно от пясъчникови късове. Глините са жълтокафяви, плътни и мазни,
а пясъците са финозърнести. Терасите са развити главно по долината на река Голяма
Камчия.
Холоценските алувиални образувания изграждат заливните тераси на почти
всички реки на територията на общината. Представени са от пясъци, глини, и по-малко
чакъли.
По долината на река Камчия дебелината на алувия е около 10м.
Пролувиалните образувания са слабо представени от наносни конуси, които са
установени по склоновете на река Голяма Камчия. Те са изградени от слабо сортирани,
груби, слабо заоблени чакълени късове, по-малко глини и пясъци. По-големи и по-ясно
изразени конуси се наблюдават южно от гр. Дългопол.
СТРУКТУРНО-ТЕКТОНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Територията на Община Дългопол попада
в обхвата
Южномизийската периплатформена област и Източния Предбалкан.

на

части

от

Южномизийската периплатформена област обхваща понижената на юг и сложно
построена част на Мизийската платформа, като границата между двете е разломна и
условно се бележи по линията Каспичан-Девня. На фона на сложния структурен строеж
на Южномизийската периплатформена област, като цяло в нея преобладава
моноклинално затъване в южна посока. От изток на запад тук са отделени следните
структурни елементи от втори ред: Провадийска синклинала, Търговищка седловина и
Търновско понижение.
Провадийската синклинала е обособена по съвременното разпространение на
изпълващите я горнокредни и палеоген-неогенски седименти, като по тях тя се разтваря
в южната част на Варненската падина и Долнокамчийското понижение. Синклиналата
има удължена, асиметрична форма, като най-потъналат й част е при гр. Дългопол.
Южното й крило е много тясно, стръмно и вероятно нарушено с възсед, докато
северното е обширно и по-полегато. На запад синклиналата изплитнява, стеснява се и
постепенно преминава в моноклинала.
На юг по разломи Провадийската синклинала контактува с издигнатата РишкоПреджанска нагъната зона, представляваща една източна, по-потънала и по-тясна част
на Източния предбалкан. По данни от геоложкото картиране в тази част част на зоната
са установени няколко тесни, дълги и силно дислоцирани позитивни форми
(Лопушенската, Красимирската и Аспаруховската антиклинали). Всички те са изградени
предимно от долнокредни наслаги, като участие вземат и денудирани в различна степен
горнокредни и средноеоценски седименти. Често северните бедра на антиклиналите са
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обърнати и полегнали, като са налице навлачни процеси, а южните – са сложно устроени
от тангенциалния натиск от юг при формиране на Балкана.
ХИДРОГЕОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Хидрогеоложките условия на територията на Община Дългопол са
повлияни от
особеностите на геоложкия строеж, ниските филтрационни свойства на скалите и
сравнително високата степен на разчлененост на релефа. По тези причини с изключение
на кватернера в терасите на река Камчия и притоците й Голяма Камчия, Луда Камчия и
Елешница, липсват обособени и площно издържани водоносни хоризонти с добро
ресурсно обезпечение. В тази връзка основните източници на подземните води могат да
се поделят на две групи:
Води в кватернера;
Води в кредните седименти.
Води в кватернера
Водите в кватернера на теритотията на Община Дългопол са акумулирани
основно в алувиалните отложения на река Камчия, Голяма Камчия, Луда Камчия и
Елешница. Отложенията в терасите са представени основно от чакъли, гравий, дребно
до среднозърнести пясъци и глини. В тях е формиран водоносен хоризонт,
подхранването на който е за сметка на валежите, скатовите валежни води във
водосборната област и привлекаеми ресурси от реките. Водите са пресни, със средна
температура 10-15ºС и химически състав, силно повлиян от състоянието на реките,
начина на обработването на земеделските земи и човешката намеса.
Водите от този хоризонт се включват във водоснабдяването, включително и
питейно-битово на отделни населени места в Община Дългопол основно чрез
изградените сондажи в района на Дългопол, Комунари и Цонево.
Води в кредните отложения
Кредните отложения на територията на Община Дългопол заемат основна част и
са представени предимно от дебело- до тънко пластови варовици, слабо алевритови и
глинести.
Ниските филтрационни свойства на скалите в съчетание със сравнително
високата разчлененост на релефа не способстват формирането на издържан водоносен
хоризонт. Основното подхранване, идващо от валежите, бързо се оттича повърхностно в
деретата и към основните речни артерии, в резултат на което липсва масирано
подхранване с водни ресурси в дълбочина.
Водопроявленията от кредните седименти нямат площна съсредоточеност, а са
разпръснати под формата основно на нискодебитни извори в близост до деретата и под
стръмните скални откоси.
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Почти всички извори са каптирани и са включени в питейно—битовото
водоснабдяване на населените места, за част от които са основен водоизточник –
Арковна, Боряна, Камен дял, Поляците, Рояк, Сладка вода и др.
ФИЗИКО-ГЕОЛОЖКИ ПРОЦЕСИ И ЯВЛЕНИЯ
СВЛАЧИЩА
По данни на „Геозащита“-ЕООД Варна на територията на Община Дългопол
няма регистрирани свлачища.
В населените места на територията на община Дългопол няма регистрирани
негативни физико-геоложки процеси – свлачища и срутища.
Известни са свлачища по ж.п.линията Синдел – Карнобат – при км 85+600
(след с. Аспарухово) и извън територията на община Дългопол.
СЕИЗМИЧНОСТ
Съгласно сеизмичното райониране на страната цялата територия на
Дългопол попада в зона с VII степен на сеизмичност и Кс=0.10.

община

2.5. ЛАНДШАФТ
Съгласно класификационната система на България (Петров. П., 1997)
ландшафтите у нас се отнасят към 4 класа (равнинни, междупланински, равниннонизинни, котловинни и планински), 13 типа, 30 подтипа и 77 групи. Типологията на
ландшафтите в страната е направена, съобразно класифицирането на природнотериториалните комплекси, природните и социалните условия, и спецификата на
ландшафтните компоненти.
Районът на община Дългопол се отнася към Източностаропланинска подобласт
на Старопланинската област – източна част.
Според Класификационната система на ландшафтите в България, районът на
общината се отнася към:
Клас – Горски и хълмисти ландшафти;
Релефът на района е доминиран от Източна стара планина и поречието на
реките Голяма и Луда Камчия. Характерни са ниски, разчленени билни възвишения, с
асиметрично развити суходолия, насочени към Черно море. Характерни са
селскостопанските (агро) ландшафти, прилежащи към селищните агломерации
(селищни ландшафти). Естествената растителност е силно променена и е запазена
само в неусвоените земеделски участъци.
2.6. БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
Територията на община Дългопол се характеризира с умерено континентален
климат. Общината попада в северо - източната част на Източна Стара планина найюжните част от Шуменско-Провадийските плата. Преобладаващата част е с хълмист
релеф, а централните райони имат равнинен характер обуслявян от течението на река
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Голяма Камчия. Съгласно физико-географското райониране на България районът
попада в Балканската зона в границата на Източната част на Предбалкана. Източната
част започва с широкия надлъжен рид Лиса планина, която заедно с Преславска и
Драгоевска планина ограждат хълмистата котловина Герлово. На изток от р.Голяма
Камчия е Роякското плато. Източната подобласт на Предбалкана се отличава с добре
изразена скатовидна долинна мрежа, при която преобладават морфографските черти на
надлъжните приточни долини, а напречните дълбоки проломни долини на река Врана ,
и особено на главната отводнителна артерия река Голяма Камчия, подчертават
разчленението и контрастно изражение на релефа.
Класификация на организмите или систематика е област в биологията, която
описва естесвените връзки между различните видове организми и да ги класифицира по
единен начин. И под двете понятия може да се разбира и крайният резултат на такава
дейност - създадената при класифицирането таксономия. Всеки организъм се смята за
принадлежащ към неопределен брой таксони с последователно намаляващ ранг.
Видовете в един таксон имат общи прилики (характери), а степента на сходство между
видовете се увеличава с намаляващия ранг. Традиционните първични рангове по
намаляващ ред са следните (в скоби са посочени латинските наименования):
•
империя (superregnum)
•
царство (regnum)
•
тип, отдел (phylum, divisio)
•
клас (classis)
•
разред (ordo)
•
семейство (familia)
•
род (genus)
•
вид (species)
Основният ранг в йерархията е видът. Всеки организъм принадлежи към един (и
само един) вид, всеки вид принадлежи към един (и само един) род, и т.н. за всички
първични рангове. Сегашната система поставя бактериите, археите и еукариотите в
собствени империи. Империята Еукариоти съдържа царствата Протиста, Гъби,
Растения и Животни.
Съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), растителните,
животинските и гъбните видове от дивата флора, фауна и микота на Република
България се опазват в естествената им среда чрез:
1. съхраняване на техните местообитания в Националната екологична мрежа;
2. поставяне на видовете под режим на защита или на регулирано ползване;
3. поддържане или възстановяване на условията в местообитанията, съобразно
екологичните изисквания на съответния вид;
4. разработване и прилагане на планове за действие за видове с различна степен
на застрашеност;
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5. повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на
популациите на редки и застрашени видове;
6. контрол и регулиране на неместни видове.
За защитени на територията на цялата страна се обявяват само растителни и
животински видове, включени в Приложение 3 на ЗБР.
2.6.1. Растителен свят
Въпреки малкия териториален обхват на България нейната флора е сравнително
богата и разнообразна, съдържаща повече от 8900 вида растения. Само водораслите
имат над 4000 вида, след тях семенните растения наброяват 3550 вида, на трето място
670 вида мъхове, следват 640 вида лишеи и 51 вида папратовидни. Особено значение за
растителната покривка на България имат семенните растения и най-вече семействата
Букови (Fagaceae), Борови (Pinaceae), Брезови (Betulaceae), Житни (Poaceae,
Gramineae), Бобови (Fabaceae) и др. Върху богатството и разнообразието на
българската флора в различна степен влияят преходното физикогеографско положение
на страната, палеогеографското развитие на нейните земи, тяхната сложна, мозаична
физикогеографска структура, пряката или косвена дейност на човека. Растителността
по нашите земи принадлежи към югоизточната провинция на Средноевропейската и
Средиземноморската флористична и фитогеографски области. Като от своя страна Н.
Стоянов (1966) диференцира осем фитогеографски района в обсега на България –
Добруджански, Крайдунавски, Севернобългарски, Западнопланински, Горнотракийски,
Черноморски, Странджански и Пирински.
Според геоботаническото райониране на страната районът на община Дългопол
се отнася към Източно – старопланински геоботанически окръг от Евксинскта
провинция на Европейската широколистна горска област. Източно – старопланински
геоботанически окръг включва територии на юг и на север от река Камчия.
Остатъчната естествена растителност се характеризира предимно с мезоксерофитни
церови гори и по-слабо участие на благуна. Срещат се още естествени насаждения от
обикновен габър (Carpinus betulus), келяв габър (Carpinus orientalis), благун (Quercus
frainetto Ten.), космат дъб (Quercus pubescens), култури от акация (Robinia pseudoacacia
L.), черен бор (Pinus nigra), червен дъб (Quercus rubra), ср. липа (Tilia tomentosa
Moench) и др.
Освен посочените дървесни видове, формиращи насаждения и култури, в района
се срещат и следните храстови видове: обикновен глог (Crataegus laevigata), обикновен
дрян (Cornus mas L.), обикновена шипка (Rosa canina), чашкодрян (Euonymis europala),
смрадлика (Folia cotini), обикновен люляк (Syringa vulgaris), обикновена леска (Corylus
avellana), черен бъз (Sambucus nigra), обикновено птиче грозде (Ligustrum vulgare) и др.
Тревната покривка в горските комплекси е разнообразна: горска ягода (Fragaria vesca),
жълт кантарион (Hypericum perforatum), червен кантарион (Centaurium erythraea), бял
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равнец (Achillea millefolium), обикновената мащерка (Thymus vulgaris), риганът
(Origanum vulgare L.) и др.
Растителната покривка в района е комплекс от тревни фитоценози с различни
доминантни видове, които се редуват в зависимост от мощността на почвата. От
естествената тревна растителност в района преобладават белизмата (Dichantium
ischaemum), троскота (Cynodon dactylon), полския ветрогон (Eryngium campestre),
полската паламида (Cirsium arvense), късодръжковия магарешки бодил (Carduus
acanthoides), млечката (Euphorbia glareosa), австрийския пелин (Artemisia austriaca),
обикновения пчелинок (Marrubium vulgare). Отчита се присъствието на някои степни
флорни елементи.
В някои части съществуват необработваеми земи с рудерална растителност.
Естествена растителност е представена от съобщества от храсти, сред които се срещат
главно видове като обикновен глог (Crataegus monogyna), обикновен люляк (Syringa
vulgaris), махалебка (Prunus mahaleb), смрадлика (Cotinus coggygria), трънка (Prunus
spinosa), драка (Paliurus spina-cristi), шипка (Rosa canina) и други.
От дървесните видове се срещат : сива топола (Populus canescens), летен дъб
(Quercus robur), габър (Carpinus orientalis). От храстовите – глог (Crataegus laevigata),
шипка (Rosa canina).
2.6.2. Животински свят
Земите в България, макар и с ограничен териториален обхват, се отличават с
богат и своеобразен животински свят. В пределите на Европа фауната на нашите земи е
характерна със своето голямо разнообразие и специфика. От общо известните в Европа
97000 животински вида, 16 000 обитават нашите земи или 15% от характерната за
континента фауна. Особено голям е броят на насекомите (Insecta), които се срещат унас
(9500 вида). Те съставляват ¾ от целия видов състав на животинския свят в България.
Между насекомите, които обитават нашите земи най-голям дял заема (2400) видовият
състав на пеперудите (Lepidoptera), следвани от паяците (Araneae) (1000) и гръбначните
животни (тип Chordata, подтип Vertebrata) (620 вида).
В зоогеографско отношение територията на община Дългопол, се отнася към
Старопланинската
зоогеографска област (Георгиев, 1982). В нея преобладават
сухоземни животни, характерни за Средна и Северна Европа (Пешев, 1978; Симеонов,
1978). Голямото богатство и своеобразие на фауната в нашата страна е отражение на
нейното географско положение и на палеогеографското развитие на земите й. Заемайки
част от югоизточната периферия на Европа и намирайки се в близко съседство с Мала
Азия, земите на България са дали възможност да се разшири ареалът на животинския
свят от съседните на нашата страна райони. Междинното климатично положение на
България и нейното простиране, както в пределите на умерено континенталната и
преходно континенталната, така и в обсега на преходно средиземноморската
климатична област е обусловило адаптирането и възникването на множество и
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различни по характер животински видове. Видовият състав на животните се определя
от характера на растителността и разпределението й в биотопа.
Във физикоеографско отношение районът се отнася към Старопланинския
район, където фауната е представена от евросибирски и европейски видове.
Балканската фауна може да бъде отнесена главно към хълмистия фаунистичен
комплекс, който се характеризира и с някои типични горски елементи. Орнитофауната
е характерна за пояса на дъба, и най-вече е представена от видове, придържащи се към
селскостопанските и крайселищни територии, където намират изобилие от храна.
Гнездещите птици имат най-голямо сходство с тези от Черноморското крайбрежие.
Фауната, в т. ч. и гръбначната, която е най-добре проученият тип фауна и чийто
природозащитен статус у нас е най-пълно регламентиран, 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), чакал (Canis mesomelas), лисица (Vulpes vulpes), златка (Martes martes),
белка (Martes foina), пъстър пор (Vormela peregusna), язовец (Meles meles), видра (Lutra
lutra).
Систематични наблюдения относно фауната на дадения район липсват.
Съществуващата литературна информация се отнася само за отделни видове (Ковачев,
1925; Патев, 1950; Петров, 1954; Марков, 1960; 1970; Пешев и Боев, 1962; Страка и
Герасимов, 1977; Червена книга на НРБ, т.2, 1985; Симеонов и др., 1990). Публикувани
са резултати от изследвания върху състоянието на гнездещите птици и дребнобозайната
фауна от Иванов и Нонев (1997) и Герасимов и др. (1997).
Бозайната фауна в общината, като цяло е слабо застъпена, с отделни екземпляри
от полска мишка (Apodemus agrarius), сляпо куче (Nanospalax leucodon), сив плъх
(Rattus norvegicus), заек (Lepus europaeus).
По-характерните видове от херпетофауната са зеления гущер (Lacerta viridis) и
ивичестия гущер (Lacerta trilineata). Влечугите са представени от двата вида
костенурки – шипобедрена и шипоопашата (Testudo graeca, Testudo hermanni) и голям
стрелец (Coluber jugularis), които са включени в Приложения 2, 3 и 4 на Закона за
Биологичното разнообразие (ЗБР).
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От гръбначната фауна в района, най-многобройни са птиците (клас Aves). В
разглежданата област най-често срещаните видове птици са представители на:
врабчоподобни
(Passeriformes), соколоподобни (Falconiformes), совоподобни
(Strigiformes), щъркелоподобни (Ciconiiformes), гълъбоподобни (Columbiformes) и
кокошоподобни (Galliformes).
В обшината най-многобройни са представителите на разред врабчоподобни.
Гнездящи на територията видове са: полска чучулига (Alauda arvensis) и сива овесарка
(Emberiza calandra), a от разред синявицоподобни обикновения пчелояд (Merops
apiaster). Храна в земеделските земи търсят някои птици от разреди соколоподобни,
совоподобни, врабчоподобни и кокошоподобни. Най-често срещаните видове от тези
разреди са: обикновен мишелов (Buteo buteo), обикновена ветрушка (Falco tinnunculus),
горска ушата сова (Asio otus), полско (Passer montanus) и домашно врабче (Passer
domesticus), черноглава овесарка (Emberiza melanocephala), качулата чучулига (Galerida
cristata), яребица (Perdix perdix).
Също могат да се видят и птиците: сврака (Pica pica), червеногърба сврачка
(Lanius collurio), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria). По-рядко може да бъде
срещната горска чучулига (Lullula arborea).
За района няма установени постоянни миграционни коридори на прелетни
птици, които да бъдат повлияни от плана.
2.6.3. Защитени зони (НЕМ)
Голяма част от територията на община Дългопол е заета Защитени зони (ЗЗ),
като 7 попадат изцяло или частично. Намиращите се природни терени дават
възможност в настоящия ОУП за изработване на проектопредложения за тяхното
опазване във синхрон с природозащитното законодателство. Има възможност за
опазване и популяризиране на защитените животински и растителни видове и техните
местообитания. Наличието им може да спомогне за развитието на дейности с насоки в
туризма, биоземеделието и други предложения с подходяща насоченост.
Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните
местообитания и местообитанията на видовете.
Защитена зона „Провадийско-Роякско плато”, код BG 0000104 общата територия на Провадийско – Роякското плато е около 100 000 ха. Представлява
широко циркум денудиално плато между реките Провадийска /средното течение/
Девня, Провадийска /долното течение/, Голяма Камчия, Стара река /приток на Голяма
Камчия/ и Мадара /приток на Провадийска река/. Съставено е от варовикови
натрупвания, едрозърнести пясъчници, варовити мергели и пясъчници и варовик.
Провадийска река и нейният приток Главница разделят платото на три по-малки плата
Мадарско, Добринско /високо 320м/ и Роякско /389 м/. Височината на платото намалява
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от северозапад към югоизток. Южните склонове са полегати докато северните и
западните са стръмни, на места дори вертикални. По северните и южните склонове на
платото в устойчиви на ерозия конгломерати са образувани стъпала и корнизи. Платото
е дълбоко нарязано от Провадийският пролом по чиито склонове има свличане на
почвата и наносни конуси. Има широко разгърнат карст с карстови извори и пещери.
Скалите имат много подходящи ниши за гнездене на птиците. На юг от мястото има
голямо водохранилище – яз.Цонево. От платото извират река Главница и нейните
притоци, а също така и малки притоци на Провадийска река и Голяма Камчия. Почвите
са основно черноземни / включително и излужени и ксеротермни пасища от степен тип.
Голяма част от платото е заета със селскостопански земи.
Защитена зона „Камчийска и Еменска планина”, код BG 0000133
Предмет и цели на опазване
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• 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.
Защитена зона „Голяма Камчия”, код BG 0000501 - зоната попада по
поречието на река Голяма камчия, служеща и като граница на общината. Навлиза от
западната и част и с няколко прекъсвания преминава през териториалния обхват с
дължина от около 18 км.
Предмет и цели на опазване
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• 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.
Защитена зона „Река Камчия”, код BG 0000141 - обхваща поречието на
река Камчия от стената на язовир Цонево по течението си до село Гроздево с площ
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1588.40 дка. Зоната е от важно значение като биокоридор и връзка с фауната на
Източна Стара планина. Силно е повлиян обаче от съседната интензивна
селскостопанска дейност. Съгласно приложената карта, сайтът следи строго реката,
като в него влизат изключително алувиални територии, но не се допускат близките
горски райони. Бреговете на реката са покрити с храстова и дървесна растителност.
Многобройни слънчогледови ниви по протежение на реката. Тинесто-пясъчно дъно,
високи мътни води, голяма част от коритото е коригирано; добра залесеност на
поречието, гори от ясен, бряст, бук и дъб – лонгози; азмаците покрай реката са обрасли
с Ph. communis, Th. latifolia, Th. angustifolia и Sp. ramosum.
Своята значимост е с ограничени по площ хабитати, подходящи за прилепи и
сухоземни бозайници. Средно качество поради високата степен на урбанизация и
култивиране. Наличието на река с почти непрекъснат воден режим е добро за
сухоземните животни, а и за някои хидрофилни и хидробионтни влечуги. Зоната
представлява биокоридор между язовир Камчия и черноморския бряг.
Защитена зона „Екокоридор Камчия - Емине”, код BG 0000393 значителни територии са заети от горски моноткултури предимон от Pinus nigra, но и
Quercus rubra, Quercus suber, Robinia pseudoacacia, Castanea sativa, и др.
Важен свързващ коридор. Голям минус е липсата на връзка между много от
частите му. Сайтът включва значителни по площ горски екосистеми. Горската
монокултура е с приемливо покритие от 10,6 процента. С изключение на значителната
покривка от храсталачни съобщества, останалият горски фонд е представен от
ксерофилни и мезофилни широколистни дървета с доста различни доминанти. В зоната
са представени пет хабитата от консервационна значимост, които покриват около
22,6% от територията. Горите от източен бук покриват 7,6% и се характеризират с
добра представителност и консервационен статус. Панонийско- балканските гори от
изтоден дъб и зимен дъб са най-добре представените хабитати в сайта (13,1%). Те са с
относително добра представителност, добра средна запазена структура и функции, и
перспективите за тях са относително добри или приемливи, при условие, че сегашният
им начин на ползване не бъде променен. В някои части на зоната (напр. близо до язовир
Тича и в горско стопанство Несебър) силният натиск върху тези гори в миналото и сега
е довело до тяхното разпокъсване, понякога с лесно забележими процеси на
деградация, а дори на някои места горите са напълно подменени от вторични гори с
доминиране на източен габър. Възстановяването им в тези места е възможно чрез
горскостопански дейности в подкрепа на биоценотичната еволюция. Но дори и в тях е
наблюдава мозаично разпространение на хабитати, чиято консервация е приоритет, и
тези хабитати са примесени с други гори, което ги прави важен фактор за
съществуването и опазването на богатото биоразнообразие. Панонийските гори с
Quercus petraea и Carpinus betulus обхващат приблизително 1,5% от сайта; значително
разпространени са в държавни лесничейства Смядово и Старо Оряхово. Горите от
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източен бял дъб са около 0,4% от територията; повечето от тях са в ДЛ Несебър.
Образуват комплекси си панонийско-балканските гори от източен дъб и зимен дъб и с
горите от източен габър, което ги прави особено интересни, защото поддържат
съществуването на богато разнообразие на животни и гъби. Горите от сребърна липа и
полуестествените сухи тревни площи (6210) обхващат незначителни райони. Повечето
тревни площи, обаче, страдат от земеделски дейности.
Най-значителната заплаха за целостта на зоната е туристическото развитие в
източните части. Най-характерни са бързата урбанизация и развитие на
инфраструктурата, особено видима в курортите Слънчев бряг, Свети Влас, Елените, но
напоследък и в селата Емона и Кошарица. Този силно изразен натиск на границите на
ясно показва отрицателното въздействие върху хабитата и върху видовото
разнообразие в района.

Защитени зони по Директива 79/409/ЕС за опазване на дивите птици
Защитена зона „Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038 Провадийското и Роякското плата се намират в Източна България, между градовете
Шумен и Провадия. На север и юг граничат съответно с река Провадийска и река
Голяма Камчия, като в границите на мястото се включват и скалните масиви Невша Венчан и Комунари. На запад достигат до селата Мадара и Благово, а на изток - до
шосето с. Гроздьово - с. Бързица. Общата площ на защитена зона „ПровадийскоРоякско плато”, код BG 0002038 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици
възлиза на 84030.31 ха.
С предложението за обявяване на ЗЗ „Провадийско-Роякско плато”, код BG
0002038 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици се цели:
•
Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
•
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.
Защитена зона „Камчийска планина”, код BG 0002044 - със заповед №
РД-132 от 10 февруари 2012 г. „Камчийска планина” е обявена за Защитена зона, тя
обхваща 888972.31 дка площ попадаща в източната територия на Стара планина
наречена Камчийска планина.
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Предмет и цели на опазване:
Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на
•
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• 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.
Камчийска планина формира северната част на крайморския дял на Стара
планина. На изток граничи с Черно море, на север достига до долината на р. Камчия.
Зоната е включена в Европейската екологична мрежа Натура 2000 поради
изключителното й значение за опазване на биоразнобразието в района. Основни
местообитания са горските, представени от чисти дъбови и букови гори, и смесени
широколистни гори с преобладаване на цер (Quercus cerris), благун (Quercus
frainetto),горун (Quercus dalechampii ), източен бук ( Fagus orientalis), мизийски бук
(Fagus sylvatica), сребролистна липа (Tilia tomentosa).

3.7. ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ
В териториалния обхват на община Дългопол попадат 2 подържани резервата, 7
защитени месности и 3 природни забележителности.

Поддържан Резерват Върбов дол – обявен със заповед № 508 от 28 март
1968 г. Създаден е с цел да бъдат запазени типичните за района благунови и зимен
дъбови гори. Представлява равнинно-хълмист предпланински пояс от дъбови гори със
семенен и издънков произход и със запазена горска тревна растителност. Разположен е
върху площ от 70,6 ха в землището на с.Аспарухово. Попада в южната част на
общината, а от град Дългопол отстои на около 14 км.
Поддържан Резерват Калфата – обявен със заповед № 508 от 28 март
1968 г. Обхваща вековни смесени широколистни гори от зимен дъб, цер, благун,
източен бук и др. с добро общо състояние в землището на с. Поляците с обща площ
46,9 ха. Създаден е с цел да бъдат запазени типичните за района смесени зимен дъбови
- благунови и букови дървесни видове. Територията се намира по границата на
югозападната част на общината, на около 21 км от град Дългопол.
Приридна Забележителност Сини вир – обявен със заповед № 37 от
11.01.1968 г., бр. 43/1968 на Държавен вестник с площ от 4 ха. Намира се в землището
на с. Дебелец и представлява горска територия с преобладаващ семенен произход от
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габър, източен бук, цер, благун. Представлява водопад образуван по поречието на река
Елешница. От обласния център отстои на около 12 км.
Приридна Забележителност Чудните скали – Обявен с постановление
на Министерски Съвет № 1869 от 17.02.1949 г., бр. на Държавен вестник с площ от 13,
5 ха. Създаден е с цел запаване на скално образование от стари геоложки времена
предавайки нехарактерен изглед на околните терени. Разположена е в землището на с.
Аспарухово с площ 7,7 ха. Състои се от уникални скални образования, които имат
научна, културна и естетична стойност. До обекта води второкласен път с удобни места
за фотозаснимане, а от град Дългопол се намира от около 20 км.
Приридна Забележителност Куза - Скока – обявен с заповед № 1801 от
08.08.1961 г. за опазване на естествен водопад с височина от 7 м с извор до него.
Намира в землището на с. Лопушна, а от град дългопол отстои на около 12 км. Куза
скока е сезонен водопад, подхранван от топенето на снеговете и поройните дъждове.
Защитена местност Водениците – обявена с заповед № 689 от 22.07.1987
г. обхваща 450 дка горска площ в землището на с. Сладка вода. В местността живеят
защитени от закона редки видове птици: скален орел, египетски лешояд, белоопашат
мишелов, гарван, жалобен синигер и др. В района има около 15 карстови пещери и
скални ниши. Има изградена посетителска инфраструктура.
Защитена местност Тулумова пещера – Обявена е с заповед № 183 от
06.11.1968 г. а със Заповед № 812/23.08.2002 г. е прекатегоризирана, с площ
3
ха.
Намира се в землището на село Арковна, община Дългопол, област Варна. В пещерата
се влиза от югоизточния склон на хълм Голяма Арковна. Представлява местообитание
на защитени видове прилепи по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Районът е трудно достъпен.
Защитена местност Преграда – обявена с заповед № 183 от 06.11.1968 г.
и прекатегоризирана с № РД-823 от 23 август 2002 г. ДВ бр. 86 от 10.09.2002 г. 3,6
хектара горска площ до с. Дебелец със смесени насаждения от зимен дъб и белгун в
добро състояние с възраст на дърветата 120 – 140 години. Опазва вековно смесено
насаждение от зимен дъб и благун.
Защитена местност Рояшка скала - обявена с заповед № 1219 от
09.12.2005 г. Запазван територия с характерен ландшафт, включващ забележителни
скални образувания - местообитания на защитени и приоритетни за опазване видове
птици (скален орел, бухал, белоопашат мишелов и др.) Опазва защитени животински
(голям подковонос, ръждив вечерник) и растителни видове (български сърпец,
българска круша, борзеанов игловръх, картъловиден карамфил, тънкожилест пелин и
др.). Предоставя възможности за образователна дейност и развитие на устойчив
туризъм.
Защитена местност Козя река – обявена с заповед № РД-337 от
30.05.2006 г., бр. 57/2006 на Държавен вестник. Опазва местообитания на застрашени и
редки растителни видове, като: Борзеанов игловръх (Alyssum borzaeanum), Български
сърпец (Serratula bulgarica), Картъловиден карамфил (Dianthus nardiformis),
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Тънкожилест пелин (Artemisia lerchiana), Пурпурен лопен (Verbascum purpureum),
Снежно кокиче (Galantus nivalis), Битински синчец (Scilla bithynica). Опазва също
местообитания на застрашени и редки животински видове, като: Вълк (Canis lupus),
Дива котка (Felis silvestris), Горски сънливец (Dryomys nitedula), Голям нощник (Myotis
myotis), Ръждив вечерник (Nyctalus noctua), между които и видове птици - Скален орел
(Aquila chrysaetos), Малък креслив орел (Aquilla pomarina), Малък орел (Hieraetus
pennatus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Бухал (Bubo bubo), Козодой (Caprimulgus
europaeus), Осояд (Pernis apivorus), Черен щъркел (Ciconia nigra), Зелен кълвач (Picus
viridis), Горска чучулига (Lullula arborea). Запазва характерен ландшафт, включващ
уникални скални образувания.
Защитена местност Дебелец Заповед № РД-532 от 12.07.2007 г., бр.
72/2007 на Държавен вестник. Обявена е след прекатегоризирането на буферната зона
на Поддържан Резерват Върбов дол
Защитена местност Дъбовете - Заповед № РД-513 от 12.07.2007 г., бр.
72/2007 на Държавен вестник. Обявена е след прекатегоризирането на буферната зона
на Поддържан Резерват Калфата
Въздействието от реализацията на ОУПО върху предмета и целите на опазване
на защитените зони е разгледано в Доклада за степента на въздействие. Налага се
изводът, че то няма да окаже съществено и значимо въздействие върху определените
предмет и цели на опазване и няма да бъдат засегнати приоритетни типовете природни
местообитания, местообитания на видове и видове, предмет на опазване. Няма да бъдат
фрагментирани популациите на видовете и няма да бъде влошена тяхната структура и
динамика.
2.8. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, АРХИТЕКТУРНО И
АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Историческа справка:
Град Дългопол:
Град Дългопол е заселен като старобългарско селище през VІІІ век. Останки от
римски селища и тракийски могили, открити в околностите говорят, че животът тук е
съществувал още през І хил.пр.Хр.
По археологически данни славянобългарското селище по време на Първата
българска държава се намирало в северния, по-висок край на града. През Х век това
селище е разрушено, а през ХІ век на негово място и малко по на изток възниква ново
селище с характерните белези за културата и бита на Втората българска държава.
През ХІV век полски и турски пътешественици, минаващи по международния
път от Полша за Цариград, пишат, че Ново село – Еникьой, е най-хубавото и найголямо село по пътя. Турският летописец Евлия Челеби през 1651 г. дава повече
сведения за „градеца на Камчия”, в който се наброяват 600 души, 20 дюкяна и мост над
реката.
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Малка част от населението в града е местна. След войната 1828-29 г., много
семейства загиват от чума, други се изселват в Добруджа и Бесарабия. На тяхно място
се заселват семейства от Лопушна, Гулица, Еркеч, Сърта и Южна Тракия.
Килийното училище се открива през 1854 г. През 1882 г. се открива първият
прогимназиален клас. През 1945 г. е открита непълна гимназия, а на следващата 1946
пълна смесена гимназия „Св. Климент Охридски”.
Читалище „Селска пробуда”, единствено в Провадийска околия, е открито през
1900 г.
По време на войните от началото на миналия век от Дългопол загиват 56 човека.
Костите им остават по бойните полета в името на отечеството. В памет на загиналите
войни е открит паметник.
Китното селце прераства в град на 09.09.1969 г. на тържествен митинг, на който
присъстват 6000 човека, с ключ-символ на първия град в Камчийската долина на кмета
Киро Георгиев. Открита е също сградата на Средното политехническо училище.
с. Аспарухово:
Най-старото име на селището и средновековната крепостс е Овчага. За пръв път
се споменава от византийския летописец Мануил Фил - „Овчага е крепост, която през
1277-1279 г. се сражава на страната на цар Ивайло срещу византийския военачалник
Михаил Глава.“
През 1388 г. през прохода минават войските на Али паша и според преданията в
местността Орехово е станала голяма битка с много жертви и от двете страни. Оттогава
мястото е наричано „джанери“, т.е.място на мъртви души. От „дженк“, което значи бой,
битка, идва и второто име на селото - Ченге (Tzeneke, Ченга). И до днес това име се
използва от хората в общината, а дори и в областта.
В 1409г. по време на въстанието на Константин и Фружин крепостта е арена на
битки с турците.
През 1934 г. селото е преименувано на Аспарухово.
През 1970 г. голяма част от старото Аспарухово е залята от язовир Цонево,
селото се премества на по-високо място. Част от жителите му се изселват в с. Тополи,
община Варна.
с. Цонево:
В сегашния си вид селото е сформирано от с. Яворово и с. Цонево, които са
обединени през 40-те години на миналия век в новобразуваното с. Цонево. В миналото
селото е носело имената Ракла и Сандъкчи. В него има преселени жители от
балканските махали на Стара планина, българските западни покрайнини и
несъществуващи вече села — Божур, Голямо Делчево, Дебелец.
с. Комунари:
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Старото име на селото е Мурна чифлик. По-точно малко дере е разделяло селото
на
две
- Горна и Долна Мурна. Според предание то е основано преди около три
века от офицер мамелюк от турската армия в Египет. Името му било Мурна бей.
Айтоският валия нямал пари да му плати за службата и му предоставил земя, за да си
основе чифлик и да разоре ниви в Североизточния
балкан.
До
Руско-турската
освободителна война в селото са живеели само мюсюлмани. По време на Априлското
въстание край днешното село Аспарухово Осман Пилич от Мурна чифлик отрязва
главата на ранения войвода Христо Патрев.
След Освобождението част от мюсюлманските семейства се изселват в Турция.
Имотите им купуват българи от Аспарухово и още няколко дългополски села.
Селското училище е построено през 1924 г. с доброволен труд и дарения. Няколко
десетилетия до 1936 г. Горна Мурна била в Айтоска околия, а Долна - в Провадийска.
На 19 септември 1950 г. Мурна чифлик е преименувано на Комунари в памет на
петимата разстреляни без съд и присъда антифашисти от селото на 15 юни 1944 г. край
Партизани.
с. Сава:
Селото е известно още от древността, като за това свидетелства намиращата се
точно под селото могила. В нея са открити предмети от периода на Халколита и те сега
се съхраняват в Историческия музей в град Дългопол. След Освобождението селото се
е наричало Савва, а впоследствие отпада едното „в”.
с.Арковна:
Българското село Арковна е основано от малоазийски преселници от с. Мандър,
област Бандърма през 1884 г., по договореност за размяна на имоти с тогавашното
турско население в с. Реджеб махале. В първите десетилетия, българите живеят в
турските къщи, но постепенно почти цялото село издига нови къщи. Найпредставителната сграда, построена скоро след преселението е училището, следвана от
православен храм с патрон „Св. вмчк Димитър“. В близост е река Камчия, малък
приток на която минава през селото. Два невисоки планински върха го обграждат —
„Каята“ и „Арковна“ . В района на селото се намират над петнадесет пещери,
половината от които са над 20 метра дълбоки. „Тулумовата пещера“ на връх Арковна е
защитена местност, обитавана от прилепи. На билото на върха Арковна има останки от
селищен живот от праисторията до края на античността. В района е засвидетелствана
сравнително голяма концентрация на монети на келтския цар Кавар от III в. пр. Хр.,
основал държава в Югоизточна Тракия със столица Тиле. Възможно е той да е владял
крепостта на връх Арковна, вероятно защитаваща границите му с държавата на гетите.
В района съществуват тракийски могилни некрополи от целия период на античността.
Проучено е тракийско светилище от III–IV век с мраморни релефи на тракийския
конник. Има и останки от 15 славянски землянки. В близост се намира и язовир Цонево
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старото му име е Георги Трайков и е третия по-големина в България. В южната му част
се намира природния феномен „Чудните скали”. Чудните скали представляват скален
масив на брега на язовира, състоящ се от скали с изключително причудливи и красиви
форми, създадени от ръката на природата. Вятърът и водата са изваяли скални кули,
пирамиди и конуси издигащи се на около 50-60 метра височина. Язовирът е богат на
риба. В него плува платика, червеноперка, каракуда, костур и сом. Тези условия
предполагат развитието на риболова – стопански и любителски.
с.Медовец:
Старото име е Саръкованлък. През 1989 г. по време на т. нар. „Възродителен
процес” са загинали двама души – Назифе и Шакир. Всяка година в тяхна чест се
организира митинг - събор през месец май. Всички жители на селото са турци,
изповядващи исляма.
с.Поляците:
Старото име на селото е Бекчи/от тур.Пазач/.Името на селото идва от това, че на
времето в селото е имало хора,които пазели селото по време на войната.
с.Рояк:
Първото известно име на селото е Птичи връх. Според местни хора, то е
основано през ХVІІІ век от двама българи, пастири от близкото село Чайлък (Чайка).
Турците му казват Куш тепе, което е буквален превод от български език. Произлиза от
„kuş” – птица и „tepe” – връх, хълм; гребен (на птици). След Освобождението името на
селото се изписва Куш-тепе. През 1910 г. Комисия Ралчов предлага за с. Куш-тепе
названието „Птичи върх”, като пояснява: „Превод”. Комисия 1931 получава
предложение старото българско име на Куш-тепе да бъде възстановено. Разглеждат се
два варианта – Птиче връх и Птичи връх и е утвърден вторият. Със ЗМВРНЗ № 3775,
обн. на 7 декември 1934 г., с. Куш-тепе е преименувано на Рояк, название звучащо
близко до старите му имена. Димитър Златарски споделя, че селото е било малко и
бързо се е наРОИло. От там е дошло и името Рояк. Според В. Миков и П. Делирадев, в
случая Рояк означава „червено-жълт” (от цвета на залязващото слънце или от есенните
багри по растителността). Друго значение на „рояк” е ято птици. Възрастни хора
разказват, че селото е основано преди три столетия (около 1700 г.). Първите обитатели
за изселници от съседното село Чайляк След Кримската война (1853–1856) в Куш тепе
се преселват турци и татари. Техни наследници в най-ново време са Хаджи Казак
Салих, Хаджи Мехмед, Лятифовите и др. Известно е и присъствието на судански род,
за родоначалник на който се смята някоя си Джемиле. За нея се разказва предание,
според което като дете Джемиле е отвлечена и продадена като робиня в Провадия. Тя
се жени за някой си Дауд от Куш тепе. Пред имената на децата им се поставя думата
Арап – Арап Кадир, Арап Адем и др. Първият българин жител на селото е Димитър от
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град Чорлу (на стотина км западно от Истанбул). Той се заселва в края на ХІХ век.
След него идва семейството на Петър – майстор колар от Добрич. Разказ за Вълчо,
отгледан от Гюлсюм. Нападение на националисти от Ново село над мюсюлманите от
Куш тепе. Рояк след подписване на Одринския мирен договор (1829) в Куш тепе (Рояк)
идват българи преселници от Гердеме (Хлябово) и други села от Каваклийско
(Тополовградско). През 1951 г. много турски семейства се изселват в югоизточната ни
съседка. На тяхно място идват двадесетина български фамилии от Аспарухово,
Дългопол, Цонево и други села. По време на кооперирането на земята, много от
българите се завръщат в родните си селища (около 1961 г.). В Рояк остават 2–3
български домакинства
За селата Сладка вода, Дебелец, Красимир, Боряна, Партизани, Величково,
Камен Дял и Лопушна не са намерени исторически данни.
Анализ на състоянието на материалното и нематериално културно наследство:
Анализ на състоянието на юридическата защита на материалното и
нематериално културно наследство:
Начало на законовата защита на КИН е обявяването на 10 археологически
обекта за Паметници на културата (съгласно тогава действащия ЗПКМ) с публикуване
решението на СОПК към МК в ДВ 16/27.02.1968г. Първоначално девет от обектите са
били с категория „от местно значение” и един – „за сведение”. Към момента обект
„Праисторическо и антично селище с. Аспарухово – м. Усоето” е с категория „от
световно значение”. С ДВ 66/1976 г. е добавено Ранносредновековно селище и
некропол VIII-XI в. в гр. Дългопол - археологически паметник с категория „от местно
значение”.
Пет от обявените археологически обекта се намират в землището на с.
Аспарухово, два от тях – в землището на с. Комунари, два - в землището на с. Рояк,
един - в землището на с. Арковна и един в гр. Дългопол.
През 1971г. . с декларационно писмо на НИПК (съгласно тогава действащия
ЗПКМ) от 16.11.1971г. има декларирани архитектурно-строителни паметници на
културата - шест в с. Лопушна, четири в с. Медовец, осем в с. Поляците и осем в с.
Рояк.
През 1976г. с декларационно писмо на НИПК (съгласно тогава действащия
ЗПКМ) от 23.03.1976г. има декларирани три обекта – архитектурно-строителни
паметници на културата – по един в гр. Дългопол, с. Комунари и с. Партизани.
През 1983г. с декларационно писмо на НИПК (съгласно тогава действащия
ЗПКМ) № 2629/ 20.07.1983г. има декларирани тридесет и пет обекта – архитектурностроителни паметници на културата – четири в с. Красимир, шест в с. Цонево, четири в
с. Арковна, пет в с. Боряна, четири в с. Величково, четири в с. Камен дял и осем в с.
Сладка вода.
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Всички архитектурно – строителни недвижими културни ценности са без
предварителна категория по отношение културната и научната си стойност и
обществена значимост.
На територията има два обявени обекта от историческо значение. Първият е
„Лобно място на Христо Патрев”, находящо се в землището на с. Аспарухово, м.
Трънливата стока. Обекта е обявен в ДВ 45/1973г. и е с категория „от национално
значение”. На територията му има и възпоменателен паметник. Вторият е „Паметник костница на антифашисти, м. „Папазкузу”, на 200м. западно от с. Партизани.
На територията има дванадесет защитени природни обекта, които не са
санкционирани съгласно чл. 53 т. 5 от ЗКН. Регистрирани като защитени местности са:
„Рояшка скала”, „Водениците”, „Преграда”, „Дебелец”, „Козя река”, „Тулумова
пещера” и „Дъбовете”. Природните забележителности са: „Сини вир - водопади”,
„Чудните скали” и „Куза - скока”. Поддържаните резервати са: „Върбов дол” и
„Калфата”. Към момента, защитата им е по линията на ЗОПСВ.
По отношение на нематериалното културно наследство, в Списъка на
културните ценности на Община Дългопол, са вписани два вида художествени занаяти
на територията на с. Аспарухово, но те не са включени в Регистъра на нематериалното
културно наследство в МК. Практически, същите са без юридическа защита.
Анализ на фактическото състояние на материалното и нематериално
културно наследство
Материално културно наследство:
Археологически обекти:
Началото на научно изследване на археологическото наследство в района е
поставено от братя Шкорпил. Още в началото на ХХ век, в труда си „Североизточна
България в географско и археологическо отношение” се споменават някои от
археологическите обекти в околностите на с. Аспарухово (тогава с името Ченге).
Описани са отличителните антропологични черти на местното население. Запазени са
ръчни скици на района, с отбелязани на тях на главните археологически обекти, видими
по това време.
Следващия учен, допринесъл за проучване и популяризиране на
археологическите ценности в района е Димитър Златарски. Той и учен енциклопедист и
самоук археолог. Главните му заслуги са по отношение проучванията му относно
селищните могили до с. Сава. и т. нар. култура Сава, късноантична крепост „Калето”
край с. Аспарухово и др.
В наши дни в района са работили археолозите Димитър Генов, Х.Тодорова, Г.
Тончева, Ж. Въжарова, Илиан Илиев и др.
Систематични данни за археологическите обекти на въпросната територия са
получени от теренно обхождане в периода 23.08. – 01.09.1991г. Съгласно тези данни в
района са регистрирани множество обекти с различна степен на проучване, както
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следва: гр. Дългопол – 29, с. Аспарухово – 24, с. Сава – 9, с. Красимир – 7, с. Комунари
– 9, с. Цонево – 6, землището на несъществуващото вече с. Голямо Делчево – 2. Богати
на археологически обекти с различна степен на проученост са и землищата на селата
Рояк и Арковна.
През втората половина на 2014 г. екип археолози от РИМ Варна с ръководител
В. Славчев извършват ново теренно обхождане на север-северозапад на община
Дългопол. Съставен е списък с 21 археологически обекти в района на с. Рояк, 24 в
района на Дългопол и 4 в района на с. Арковна. Всички са с описани координати. За тях
са известени Община Дългопол и Регионалния исторически музей. През пролетта на
2015 г. е планиран обход на останалата част на Община Дългопол. Всички тези данни е
необходимо да се приложат при актуализацията на списъка с недвижими културни
ценности на Община Дългопол.
Изводите за фактическото състояние на археологическите обекти, могат да се
направят в четири насоки:
Територията е изключително богата в това отношение. Обектите са с
•
висока степен на ценност и голямо разнообразие по отношение на периодика и видове.
•
Има голямо количество слабо проучени и непроучени обекти с
предварителна оценка, като много ценни и перпективни.
•

Ниска степен на социализация и степен на популярност.

•

Ниска степен на юридическа защита.

Архитектурни обекти и комплекси:
Гр. Дългопол:
Преобладаващата застройка е от два периода: 50 те и 60 те години по отношение
болшинството на жилищните структури и 80 те – 90 те години на миналия век - по
отношение на по-важните обществени сгради.
В централната градска част има малко количество сгради от
следосвобожденския период.
В жилищната структура, съществуват единични примери на възрожденска
архитектура (например жилищната сграда на бившия кмет Тодор Терзикиров).
Изводите за фактическото състояние на архитектурните обекти, могат да се
направят в четири насоки:
•
Сградния фонд, в преобладаващото си количество, не притежава
ценностни характеристики на недвижима културна ценност;
•
Предвид горното, е необходимо задълбочено и подробно проучване, за
издирване на останали единични сгради с по- високи ценностни характеристики, чиято
ценност поради малкият им брой става относително голяма.
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•
Необходимо
е
проучване
характеристиките
на
групата
следосвобожденски сгради в кв. 67, предвид възможността за декларирането им от
категория „ансамблово значение”.
•
Ниска степен на юридическа защита, предвид слабата проученост на
територията.
с. Аспарухово:
В градоустройствено отношение, се различават три отделни видове структури:
североизточна, югозападна и крайбрежна.
Североизточната зона е с относително запазена оригинална структура. Същата е
наситена с голямо количество оригинални сгради от възрожденския период (около
30%). Очевиден е стремежа на новопостроените сгради да носят мащаба,
разположението и някои стилови характеристики на традиционната за селото
архитектура.
Югозападната зона, очевидно е формирана след 1974г., както като
градоустройствена структура, така и като сграден фонд. Недостатък е механично
наложената улична мрежа, без съобразяване с теренните дадености. Предимство е
спазения мащаб на застройката.
Крайбрежната зона, е комбинация от двата подхода. Има запазени традиционни
структури, които са частично реставрирани и частично възстановени. В централната
част на зоната има новоизградени обекти, върху явно по-късно регулирани имоти.
Недостатък е пропуснатата възможност за регулирана цялостна крайбрежна зона за
широк обществен достъп. Предимство е високто качество на строителство на новите
обекти, относително запазения мащаб на традиционните структури, както и все-още
незастроената южна крайбрежна част.
Изводите за фактическото състояние на архитектурните обекти, могат да се
направят в три насоки:
•
Част от градоустройствената структура е автентична и притежава
ценностни характеристики в познавателно и естетическо отношение;
•
Сградния фонд не е проучен по отношение на индивидуални и групови
качества като архитектурни недвижими културни ценности;
•
Липсва законова защита. Няма декларирани или регистрирани
архитектурни недвижими културни ценности по смисъла на ЗКН;
с. Цонево:
Селото се състои от две традиционни градоустройствени структури (бившите
села Яворово и Цонево), свързани с видимо по-механична планировъчна мрежа,
приложена през 40 – те години на миналия век.
Много малко единици от сградния фонд притежават качествата на недвижими
кутурни ценности. Почти без изключения, това са примери от възрожденския период.
Много от този слой са в много лошо или руинно състояние. Характерно за всички села
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е, че освен декларираните, има поне още толкова като брой, които след проучване, биха
могли да получат статут на недвижими културни ценности.
Изводите за фактическото състояние на архитектурните обекти, могат да се
направят в три насоки:
•
Голяма част от градоустройствената структура е автентична и притежава
ценностни характеристики в познавателно и естетическо отношение;
•
Сградния фонд не е проучен достатъчно по отношение на индивидуални
и групови качества като архитектурни недвижими културни ценности;
•

Законовата защита е недостатъчна.

Населените места - с. Сава, с. Красимир, с. Комунари, с. Цонево, с. Рояк, с.
Величково, с. Дебелец, с. Боряна, с. Сладка вода, с. Арковна, с. Камен дял, с.
Партизани, с. Лопушна, с. Медовец и с. Поляците са непроучени на този етап.
Необходима е актуализация на списъка с НКЦ.
В градоустройствено отношение, селата представляват компактни традиционни
градоустройствени структури, разположени живописно, в съответствие с теренните
дадености.
Изводите за фактическото състояние на архитектурните обекти, могат да се
направят в три насоки:
•
Голяма част от градоустройствената структура е автентична и притежава
ценностни характеристики в познавателно и естетическо отношение;
•
Сградния фонд не е проучен достатъчно по отношение на индивидуални
и групови качества като архитектурни недвижими културни ценности;
•
Законовата защита е недостатъчна.
Исторически обекти и комплекси:
На въпросната територия с категория „от национално значение” е регистрирано
лобното място на Христо Патрев. Мястото се намира на 4 км североизточно от с.
Аспарухово в местността Трънливата стока. На мястото през 1966г. е издигнат
възпоменателен паметник с автор арх. К. Горанов. На името на войводата има кръстени
училища в с. Аспарухово – община Дългопол и с. Аспарухово – община Бургас, улици
в гр. София – Княжево, гр. Казанлък, с. Тополи –Варненско, с. Аспарухово – община
Дългопол и с. Шипка – Казанлъшко.
В центъра на с. Аспарухово, на територията на етнографски комплекс „Овчага”,
през 1972г. е издигнат възпоменателен паметник на загиналите във войните 1912 –
1918г.
В центъра на с. Цонево е издигнат паметник на Цоню Тодоров и Матей Стойнов.
В района има поставени седем паметни плочи на именити граждани на
съответното населено място.
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Етнографски обекти и комплекси:
През 70-те години на 20-ти век, в центъра на с. Аспарухово е изграден
Етнографски комплекс „Овчага” (най- старото име на с. Аспарухово). Комплекса е
разположен на площ 23 дка. Обектите са изградени в традиционния за камчийската
къща възрожденски стил. Комплекса не е защитен по смисъла на ЗКН
Природни ценности и образци:
На разглежданата територия има дванадесет защитени природни обекта:
Резерват „Върбов Дол” – с. Аспарухово, природна забележителност „Чудните скали” –
с. Аспарухово, природна забележителност „Сини вир” – с. Цонево, поддържан резерват
„Калфата“, защитена местност „Дъбовете“, природна забележителност „Куза - скока“,
защитени местности „Тулумова пещера“, „Водениците“, „Рояшка скала“, „Преграда“,
защитени местности „Козя река“ и „Дебелец“. Независимо от факта, че описаните
природни обекти са с много висока степен на ценност, те обхващат сравнително малка
част от разглежданата територия, която като цяло, има изключителни естетически,
екологични и пространствени характеристики.
Природните хълмисти ландшафти между с. Сава и яз. Цонево, гористия
ландшафт по северния и източния бряг на яз. Цонево, залесените дерета, чиито води се
вливат в язовира и залесените хълмове западно от с. Аспарухово са дадености, които
подлежат на грижливо опазване и стопанисване. Развитието на земеделските
ландшафти в района показват, че когато са съобразени с местните традиции, те
обогатяват и внасят самобитен характер, дори в комбинация с чисто природните
дадености. Подобен подход, би допринесъл за утвърждаване на традиционни за района
особености на бита.
Резервирането на площи за промишлени и транспортни дейности, трябва да
става изключително грижливо, с цел – избягване на грешки като разположената
непосредствено до с. Аспарухово складова база на „Лукойл”.
Индустриално наследство:
В разглеждания традиционно селскостопански район, липсват изразени зони и
обекти на индустриалното наследство. Следва да се проучат и оценят сградите на
мелницата и гарата в гр. Дългопол, както и гаровата сграда в с. Комунари.
Произведения на изящни и приложни изкуства:
На фасадата на читалището в гр. Дългопол има керамична композиция с автор
Альоша Кафеджийски.
В гр. Дългопол, с. Аспарухово и с. Цонево има музейни сбирки, в които е
възможно да има движими материални културни ценности.
Всички гореописани, следва да се проучат, и регистрират.
Нематериално културно наследство:
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Народни занаяти:
Традиционните занаяти са свързани с традиционните трудови дейности в
региона, а именно рибарството и лозарството. Свързани с рибарството са плетенето на
мрежи и кошничарството, а лозарството – бъчварство и винарство.
Други традиционни занаяти, с характерни регионални отлики, са железарството,
абаджийството, каменарството, грънчарството, тъкачеството, плетенето на рогозки.
За съжаление, изброените по-горе занаяти са напуснали ежедневния бит на
хората в региона. Някои от тях са запазени като туристическа атракция в етнографския
комплекс и някои къщи на с. Аспарухово.
Нито един от характерните занаяти не са включени в Регистъра на
нематериалното културно наследство в Министерство на културата.
Книжовни и литературни ценности:
Историята на с. Аспарухово е записана за пръв път от местния свещенник и
учител Димитър Събев, който в края на 19 – ти век, след завръщането си от Русия
написва собствената си автобиография. Тя дава обширна и достоверна информация за
определен период от историята на селото.
В началото на 20 – ти век проф. Анчо Калоянов написва историята на селото във
вид на доста стойностно художествено произведение.
По същото време е издадена история на с. Аспарухово, написана от местния
учител Илия Петров.
Народна медицина:
Поради богатия природен ландшафт, в региона растат различни видове билки,
които са включени в лечителски практики, които се практикуват и до момента.
Още в средата на миналия век, местния енциклопедист Димитър Златарски е описал
типичното за региона растение „pirakanta”, на което са приписвани лечебни и
подмладяващи качества.
Лечителските практики са комбинация от метафизични практики и
билколечение.
Народната медицина в района, не е изследвана от специалисти и не е включена в
Регистъра на нематериалното културно наследство в Министерство на културата.
Обичаи, обреди и ритуали:
Най – характерни и отличаващи се от останалите на територията на България, са
кукерските празници в с. Аспарухово през февруари. Отличията се състоят както в
сценографията, така и в костюмите, които са уникални за страната.
Кукерските празници в с. Аспарухово, са проучени и описани от етнографа Р.
Казакова, но не са включени в Регистъра на нематериалното културно наследство в
Министерство на културата.
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Характерен е музикалния песенен фолклор на с. Аспарухово. През 1968 г. е
издаден пълен запис на текстовете. По същото време са правени опити за нотиране, но
този процес не е завършен. Независимо от отпадането на голяма част от архаичния
текст, като цяло, автентичността е запазена.
В момента в с. Аспарухово има певческа група за местен фолкрор.
Кулинарни и еноложки традиции:
Традиционни кулинарни рецепти с регионални характеристики са запазени в
етнографския комплекс в с. Аспарухово. Те се отнасят най – вече до приготвяне на
хляб, кисело мляко и домашно саламурено сирене.
Лозарството и винарството са традиционен поминък на региона, но за
съжаление, в последните години по икономически причини, териториите с лозови
насаждения са намалели значително. Възраждането на този традиционен поминък, би
попаднало на благодатни условия, както като природни условия, така и по отношение
възможностите на човешкия потенциал.
2.9. НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ
Доброто здраве е необходимо условие за лично и обществено благополучие, а
защитата на здравето на населението от всички възрастови и социални групи в община
Дългопол е посредством функциите на системата на здравеопазването е реализация на
едно от фундаменталните човешки права. Безспорно е значението на здравето и
качеството на живота за икономическото развитие, социалнoто единство,
устойчивостта и сигурността на общината.
Само по себе си здравето е сложна и многофакторно обусловена категория.
Световната здравна организация, дефинирайки още през 1949 г. здравето като
”състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само
отсъствие на заболяване или недъг”, подчертава позитивната страна на здравето (здраве
и при здравите, а не само за болните), както и трите аспекта на здравето – физически соматично здраве, душевен - психично здраве и обществено-икономически и
политически - социален.
Човешкото здраве зависи от сложен комплекс от ендогенни (вътрешни,
произтичащи от индивида), етогенни (поведенски) и екзогенни (външни) фактори.
Наследствеността и собственият биологичен потенциал на индивида обуславят или
влияят върху възникването и развитието на редица болести и състояния.
Поведенческите фактори като тютюнопушене, вредна консумация на алкохол,
непълноценно хранене, недостатъчна физическа активност, нездравословен труд и
почивка са в пряка връзка с развитието на хроничните заболявания, които са основна
причина за смъртност и ниско качество на живот в нашата страна и в Европа. Тези
рискови фактори се утежняват допълнително от предпоставящите ги социалноикономически, както и от определени екологични фактори. Външните фактори,
оказващи влияние върху здравето, са екологични (физико-химични фактори на околната
среда) и социални-икономически (в т.ч. образование, работа, доход, семейство) и
системата на здравеопазване. Социално-икономическите фактори за здравето на човека
се обуславят от обществените отношения, в които се включва индивидът, от неговата
социална среда и възможностите му да учи, да работи и да участва в обществения
живот, да има дом и семейство. Според изследвания на СЗО социално-икономическите
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фактори на окръжаващата среда имат най-съществено влияние върху здравето на
гражданите (50 %), като бедността и безработицата се считат за едни от най-важните
социални детерминанти и рискове за здравето.
Здравеопазването, като един от външните фактори, представлява система от
медицински и немедицински, научни и приложни дейности, организирани от
обществото, която произвежда здравни услуги и резултати главно във вид на
подобрения на здравето. Здравната система задоволява потребностите на хората за
тяхното количествено и качествено възпроизводство и по този начин влияе и върху
другите две сфери – на материалното и на духовното производство, осигурявайки
основния производствен фактор – човека.
Поради хетерогенния състав на факторите, обуславящи здравето, делът на
здравната система за решаване на здравни проблеми и генериране на здравни
подобрения (например намаляване на смъртността) е не повече от 10-15%.
Здравеопазването, поради специфичния си предмет на дейност, продължава да се
възприема основно като социална, т.е. неикономическа дейност..
Съвременните икономически схващания обаче възприемат разширено разбиране
на икономиката, включващо и неикономически дейности (образование, здравеопазване,
култура, медии), като оценяват тези неикономически фактори за развитие на
обществото като съществени за цивилизационния процес. Здравето, както и
образованието, се разглежда като ресурс, въпреки че няма материален субстрат и е
неделимо от човека, който определя количеството и функционалните характеристики на
работната му сила.
Връзката между икономиката, здравето и здравеопазването е двупосочна.
Безусловна е зависимостта на здравните резултати от развитието на икономиката. Тази
еднопосочна зависимост обаче не бива да се абсолютизира, тъй като икономическата
среда и богатството на обществото не са единствената детерминанта на здравето.
Въпреки значителното нарастване на здравните разходи в развитите страни, достигащи
до 13-14% от БВП (напр. САЩ), е налице намаляваща полезност от вложените в
здравеопазването ресурси по отношение на здравните резултати, т.е. на подобренията в
здравето на хората. В този смисъл е важно акцентирането върху обратната връзка на
въздействие на здравето и здравеопазването върху икономиката и икономическия
растеж. В процеса на историческо развитие на икономическата теория се натрупват все
повече теоретични и емпирични аргументи, доказващи ролята на здравето и на
здравеопазването като фактори за конкурентоспособност и икономически растеж.
Налага се становището, че осигуряването на добро здраве е важен фактор за
успешната бъдеща трудова заетост и професионална реализация, както и за
дългосрочния потенциал за развитие на отделния човек, организация или държава в
глобалната икономика. От края на 80-те години по методика на ООН здравето е
включено като един от фундаменталните измерители на индекса на човешкото развитие.
Също така то, чрез показателя “продължителност на живота”, се приема като един от
най-съществените показатели на качеството на живота.
На здравето на населението все повече следва да се гледа не като на съпътстващ
продукт на благоденствието, а като на нещо, което е и вложение в бъдещия
икономически растеж. Допълнителните инвестиции за по-добро здравеопазване за
населението са необходими не само от социални и етични съображения, но в
дългосрочен план те ще да допринесат за подобряване на конкурентоспособността на
община Дългопол в икономическо отношение. Необходим е качествено нов общински,
регионален и национален подход към финансирането на здравеопазването, основан на
разбирането, че здравните разходи са инвестиция, която се възвръща чрез „добавени
години живот в добро здраве“ за гражданите и чрез преки икономически резултати,
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водещи до подобряване на благосъстоянието на цялото население в региона.
В отговор на тези нови аргументи за икономическата значимост на инвестициите
в здравеопазването Стратегията „Здраве 2020“ на Европейския регионален комитет на
СЗО акцентира върху насърчаване и инвестирането в здравето на хората през целия им
живот и реализиране на основни демократични ценности – солидарност, устойчивост и
равнопоставеност.
Здравословното състояние на населението не варира случайно, а се дължи на
систематичните разлики при разпределението на факторите, оказващи влияние върху
него:
Условията на живот и труд оказват влияние върху здравето чрез преки и
косвени физически и психологични механизми, като някои фактори действат
изключително дългосрочно, понякога през целия живот на общността и индивида.
Наличието на фактори, които оказват влияние върху здравето, се различава в
зависимост от мястото, на което хората живеят, както и от тяхната професия.
В община Дългопол все още част от населението, главно от ромския етнос, дори
и в малък относителен дял, няма достъп до чиста и обеззаразена вода с гарантирани
стандартни микробиологични и физико-химически показатели, жилища с достатъчна
площ и санитарни помещения, електроенергия на приемливи цени, възможности за
подходящо отопление, студо- и хидроизолация и живее в нехигиенични влажни,
пренаселени жилища, с близост до домашни и скитащи животни и недепонирани
отпадъци.
Незадоволителните условия на труд оказват негативно влияние върху здравето,
като това е свързано със слабия контрол върху работната среда, неравномерното
разпределение на усилия и възнаграждения и излагането на физически и
психологически рискове на работното място. От друга страна стабилното управление,
добрите условия на труд и наличието на силни социални мрежи на работното място
могат да окажат положително влияние върху здравето.
Типовете здравно поведение като начин на хранене, нива на физическа активност,
тютюнопушене, употреба на алкохол и сексуално поведение са повлияни от социалноикономическите и културните фактори. Това може отчасти да обясни разликите между
здравословното състояние на отделните социални групи. Според повечето изследвания
индивидуалното поведение може да бъде причина за 25-35% от разликите при
здравословното състояние на гражданите.
Психосоциални фактори, като негативни житейски събития, чувство на изолация
и маргинализация, липса на контрол върху събитията от живота и трудният достъп до
работа, в значителна част от случаите за оскъдно възнаграждение, могат да допринесат
за влошаването на здравето.
Наличието на инфраструктура - като сграден фонд и транспорни възможности,
високотехнологично медицинско оборудване и достатъчен брой квалифициран
медицински персонал, достъпът до качествено здравеопазване за всички граждани,
независимо от дохода, социалния статус, местонахождението и националността им, е от
съществено значение за преодоляване на съществуващите значителни неравенства по
отношение на здравето. Едновременно с това са необходими мерки по отношение на
различните фактори, които пораждат неравенства или ги задълбочават, в т.ч. политики,
насочени към преодоляване на социалните и селищните различия.
Подобряването на здравето е свързано със сериозни предизвикателства от научно
и медицинско естество, но и с откриващи се значителни икономически възможности.
Подходящите инвестиции ще доведат не само до подобряване на здравното състояние
на определена възрастова или социална група граждани за известен период, но и до подълъг и по-продуктивен живот, с което ще се преодолее в известна степен и недостига
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на образована и квалифицирана работна сила. Ако хората живеят в по-добро здраве, те
ще са в състояние да продължат да дават своя принос за икономиката с напредването на
възрастта като работници, доброволци и потребители.
2.9.1. Население - численост и социо-демографска структура
В Община Дългопол по данни на НСИ1, към 31.12.2013 г. живеят 13951 души
(2.94% от населението на Област Варна). По този показател в рамките на областта с поголямо население (с изкл. на общ. Варна) са общините Провадия, Аксаково и Долни
чифлик. Средната гъстота на населението е ниска – 31.6 души/кв.км (под средната
гъстота на населението за Област Варна – 124.1 души/кв.км, за Североизточния район –
65.2 души/кв.км и за страната – 65.3 души/кв.км).
В центъра на общината – гр. Дългопол е съсредоточено 33.7% (4700 души) от
общото население, а в селата – 66.3% (9251 души).
За периода 2001-2013 г. броят на населението на общината е намалял от 15687 д.
на 13951 д., или с 1736 д. (-1.5% средногодишен темп на намаление, в т.ч. за град
Дългопол
-1.6%, за селата -1.5%) (табл. 1, фиг.1). Следва да се отбележи, че
тенденция на намаление на населението се наблюдава и за страната.
За изследвания период положителен темп на нарастване на населението се
наблюдава в с. Величково и с. Камен дял. С орицателен, но по-малък от средния темп
на намаление за селското население са селата Цонево, Медовец и Лопушна. Останалите
села се характеризират с намаление на населението с темпове над средните за
общината.
Таблица № 1
Население 2001-2013 г.
Населени

2001г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

мeста

общ
брой

Общ. Дългопол
Гр. Дългопол

Прираст - 2001-2013 г.

брой

15687 14700 14565 14364 14204 14389 14091 13951

средногодишен
брой

%

-1736

-217

-1.5

5319

4955

4903

4829

4781

4888

4757

4700

-619

-77

-1.6

10368

9745

9662

9535

9423

9501

9334

9251

-1117

-140

-1.5

с. Арковна

117

109

108

98

91

75

76

78

-39

-5

-5.2

с. Аспарухово

795

684

650

652

640

634

632

603

-192

-24

-3.6

с. Боряна

355

304

297

283

286

294

275

269

-86

-11

-3.6

Села

1

НСИ, Демографска статистика
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Таблица № 1
Население 2001-2013 г.
Населени

2001г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

мeста

общ
брой

с. Величково

Прираст - 2001-2013 г.

544

с. Дебелец

средногодишен

брой

брой

%

544

546

557

565

560

579

591

47

6

1.0

0

12

13

13

0

1

1

1

0

2.5

с. Камен дял

235

221

225

217

217

241

230

241

6

1

0.3

с. Комунари

142

107

104

103

97

107

101

103

-39

-5

-4.5

с. Красимир

126

100

92

85

88

87

84

85

-41

-5

-5.5

с. Лопушна

990

922

920

909

889

911

895

882

-108

-14

-1.5

с. Медовец

1818

1719

1697

1689

1681

1717

1684

1669

-149

-19

-1.1

с. Партизани

1235

1162

1150

1113

1092

1084

1049

1043

-192

-24

-2.2

с. Поляците

869

833

839

833

824

856

849

846

-23

-3

-0.3

с. Рояк

315

273

269

259

249

272

261

257

-58

-7

-2.7

с. Сава

339

293

286

272

265

236

225

219

-120

-15

-5.6

63

53

50

49

46

44

38

36

-27

-3

-7.1

2425

2421

2417

2403

2380

2383

2355

2328

-97

-12

-0.5

461174 459613 463260 465465 465100 475074 473415 474076

12902

1613

0.3

с. Сладка вода
с. Цонево
Обл. Варна
Източник: НСИ

Селското население е локализирано на територията на 16 села. По броя на
населението (по данни на НСИ) селата са: големи – с население 2000-5000 д. (Цонево);
средни – с население 1000-2000 д. (Медовец, Партизани), малки – с население 2001000 д. (Лопушна, Поляците, Аспарухово, Величково, Боряна, Рояк, Камен дял, Сава) и
много малки – с население под 200 д. (Комунари, Красимир, Арковна, Сладка вода,
Дебелец2). Според данните на „ГРАО” (табл.2), с. Медовец се включва към големите

2

През 1976 г. (Указ № 202 от 2.03.1976 г.) с. Дебелец е присъединено към с. Цонево, а през 2007 г. е
признато за село с Указ № 343/обн. 16.11.2007 г.

63

села (с население 2-5 хил.д.), а село Лопушна – към средните села (с население 12 хил.д.).
Фигура № 1

Регистрираното минимално нарастване през 2011 г. се дължи на преброяването
на населението на 01.02.2011 г., което отразява наличното население и корегира
различията с текущата демографска статистика.
По данни на ГД „ГРАО” населението на община Дългопол по постоянен адрес
към края на 2013 г. е 16180 души, а по настоящ адрес – 14109 души, а към 15.09.2014 г.
– 16117 души по постоянен адрес и 14028 души – по настоящ адрес (табл.2).
Различията с данните на НСИ се дължат на методическия подход при регистрирането
на населението и на временно отсъстващите лица.
Таблица № 2
Население 2013-2014 г.
(брой)
15.12.2013 г.
Населени
места
Общ.
Дългопол
Гр. Дългопол
Села

15.09.2014 г.

Постоянен Настоящ Постоянен Настоящ
адрес
адрес
адрес
адрес

16180

14109

16117

14028

5218

4886

5170

4831

10962

9223

10947

9197
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Таблица № 2
Население 2013-2014 г.
(брой)
15.12.2013 г.
Населени
места

15.09.2014 г.

Постоянен Настоящ Постоянен Настоящ
адрес
адрес
адрес
адрес

с. Арковна

58

87

54

83

с. Аспарухово

584

608

575

596

с. Боряна

241

267

232

263

с. Величково

617

600

624

609

1

13

1

12

с. Камен дял

236

234

238

239

с. Комунари

91

105

90

104

с. Красимир

72

94

70

90

с. Лопушна

1262

898

1261

901

с. Медовец

2030

1627

2039

1625

с. Партизани

1456

1039

1451

1034

с. Поляците

923

806

927

805

с. Рояк

344

238

345

241

с. Сава

232

217

230

212

14

19

14

19

2801

2371

2796

2364

509864

493253

510460

493844

с. Дебелец

с. Сладка вода
с. Цонево
Обл. Варна

Източник: ГД "ГРАО"

2.1.2

Динамика на населението

Върху броя на населението отражение оказва неговото естествено и механично
движение. Естественото възпроизводство на населението е фактор за демографската
жизненост на населените места. Компонентите на естественото възпроизводство
оказват влияние и върху възрастовата структура на населението. От равнището на
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раждаемостта се влияят и някои от специфичните възрастови контингенти, които са
важни за обектите на образователната инфраструктура – детски заведения, училища и
др.
Естественият прираст на населението се формира от раждаемостта и
смъртността. Състоянието на раждаемостта е един от индикаторите за демографската
характеристика на населените места и териториалните единици. Демографските данни
на НСИ за 2013 г. показват, че в община Дългопол броят на родените е общо 119 д., в
т.ч. в гр. Дългопол – 41 д. Коефициентът на раждаемост (брой родени на 1000 д. от
населението) средно за общината за разглеждания период е в диапазона от 8.5‰ (2013
г.) до 12.0‰ (2007 г.), като част от селата (Величково, Камен дял, Поляците) се
характеризират традиционно с по-висока раждаемост.
Развитието на естественото възпроизводство на населението на общината се
вижда от данните в таблица 3. В териториален аспект общината е с по-ниска
раждаемост на населението през 2013 г. от средната за Област Варна (9.6‰) и за
страната (9.2‰).

Таблица № 3
Естествен прираст на населението

Естествен
прираст

Умрели

Родени

Умрели

Родени

2013 г.

Естествен
прираст

2012 г.

Естествен
прираст

Умрели

Родени

Умрели

Родени

Населени места

2010 г.

Естествен
прираст

2007 г.

Брой
Общ. Дългопол

177

242

-65

144

212

-68

138

225

-87

119

230

-111

68

77

-9

54

72

-18

50

68

-18

41

73

-32

109

165

-56

90

140

-50

88

157

-69

78

157

-79

с. Арковна

0

7

-7

0

4

-4

1

2

-1

0

3

-3

с. Аспарухово

4

20

-16

0

11

-11

5

12

-7

3

29

-26

с. Боряна

4

10

-6

3

7

-4

4

10

-6

1

3

-2

13

9

4

12

3

9

11

9

2

9

6

3

с. Дебелец

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

-1

с. Камен дял

2

5

-3

3

4

-1

3

7

-4

9

0

9

с. Комунари

0

5

-5

1

6

-5

0

3

-3

1

6

-5

с. Красимир

0

3

-3

0

2

-2

1

4

-3

0

5

-5

Гр. Дългопол
Села

с. Величково
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Таблица № 3
Естествен прираст на населението

Естествен
прираст

Умрели

Родени

Умрели

Родени

2013 г.

Естествен
прираст

2012 г.

Естествен
прираст

Умрели

Родени

Умрели

Родени

Населени места

2010 г.

Естествен
прираст

2007 г.

с. Лопушна

10

9

1

6

11

-5

9

11

-2

5

11

-6

с. Медовец

16

21

-5

19

12

7

14

24

-10

12

13

-1

с. Партизани

11

18

-7

7

20

-13

4

16

-12

8

15

-7

с. Поляците

9

10

-1

8

10

-2

4

10

-6

12

13

-1

с. Рояк

1

4

-3

4

7

-3

1

8

-7

3

7

-4

с. Сава

3

9

-6

2

6

-4

0

6

-6

1

6

-5

с. Сладка вода

0

0

0

0

1

-1

0

0

0

0

3

-3

36

35

1

25

36

-11

31

35

-4

14

36

-22

5333

5757

-424

5350

5867

-517

4732

5728

-996

4546

5705

-1159

с. Цонево
Обл. Варна

На 1000 души от населението - ‰
Общ. Дългопол

12.0

16.5

-4.4

10.1

14.8

-4.8

9.7

16.0

-6.3

8.5

16.4

-7.9

гр. Дългопол

13.7

15.5

-1.8

11.2

15.0

-3.7

10.4

14.3

-3.9

8.7

15.4

-6.8

Села

11.2

16.9

-5.7

9.5

14.8

-5.3

9.3

16.8

-7.5

8.4

16.9

-8.5

с. Арковна

0.0

64.2

-64.2

0.0

42.3

-42.3

13.2

26.3

-13.1

0.0

39.0

-39.0

с. Аспарухово

5.8

29.2

-23.4

0.0

17.0

-17.0

7.9

19.0

-11.1

4.9

47.0

-42.1

с. Боряна

13.2

32.9

-19.7

10.5

24.6

-14.1

14.1

36.4

-22.3

3.7

11.0

-7.4

с. Величково

23.9

16.5

7.4

21.4

5.3

16.0

19.3

15.5

3.8

15.4

10.3

5.1

с. Дебелец

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

с. Камен дял

9.0

22.6

-13.6

13.8

18.4

-4.6

12.7

30.4

-17.7

38.2

0.0

38.2

с. Комунари

0.0

46.7

-46.7

10.0

60.0

-50.0

0.0

29.7

-29.7

9.8

58.8

-49.0

с. Красимир

0.0

30.0

-30.0

0.0

23.1

-23.1

11.7

47.6

-35.9

0.0

59.2

-59.2

с. Лопушна

10.8

9.8

1.1

6.7

12.2

-5.6

10.0

12.3

-2.3

5.6

12.4

-6.8

с. Медовец

9.3

12.2

-2.9

11.3

7.1

4.2

8.2

14.3

-6.0

7.2

7.8

-0.6

0.0
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Таблица № 3
Естествен прираст на населението

Естествен
прираст

Умрели

Родени

Умрели

Родени

2013 г.

Естествен
прираст

2012 г.

Естествен
прираст

Умрели

Родени

Умрели

Родени

Населени места

2010 г.

Естествен
прираст

2007 г.

с. Партизани

9.5

15.5

-6.0

6.3

18.1

-11.8

3.8

15.3

-11.5

7.6

14.3

-6.7

с. Поляците

10.8

12.0

-1.2

9.7

12.1

-2.4

4.7

11.8

-7.1

14.2

15.3

-1.2

с. Рояк

3.7

14.7

-11.0

15.7

27.6

-11.8

3.8

30.7

-26.9

11.6

27.0

-15.4

с. Сава

10.2

30.7

-20.5

7.4

22.3

-14.9

0.0

26.7

-26.7

4.5

27.0

-22.5

0.0

0.0

0.0

0.0

21.1

-21.1

0.0

0.0

0.0

0.0

81.1

-81.1

с. Цонево

14.9

14.5

0.4

10.5

15.1

-4.6

13.1

14.9

-1.8

6.0

15.4

-9.4

Обл. Варна

11.6

12.5

-0.9

11.5

12.6

-1.1

10.0

12.1

-2.1

9.6

12.0

-2.4

с. Сладка вода

Източник: НСИ

Смъртността (в т.ч. коефициентът на смъртност) на населението е вторият
основен компонент, формиращ естествения прираст на населението. През разглеждания
период броят на умрелите в общината се движи в малък диапазон – между 212 и 242 д.
годишно. Това формира коефициент на смъртност в рамките на около 15-16‰ (за
страната – 14.4‰ през 2013 г., за Област Варна – 12.0‰)
Естественият прираст на населението е отрицателен, като варира между минус
4.4‰ и минус 7.9‰ (табл.3, фиг.2).
За равнището на раждаемостта и възпроизводството на населението основно
значение оказват родилните контингенти и тяхната фертилност. Характерно е, че около
90% от ражданията се осъществяват от жените на възраст от 15 до 34 години, които
през 2013 г. са 1554 и са намалели спрямо 2007 г. с около 10%. Намаляващият брой на
родилните контингенти и на най-фетилната възрастова група от тях ще окаже влияние
на възпроизводството на населението през следващите години.
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Фигура № 2

Механичното движение3 на населението на община Дългопол показва, че
преобладава броят на изселените, в сравнение с броя на заселените (табл.4, фиг.3).
През 2013 г. в общината са се заселили 136 души, а изселените са 166. Това формира
отрицателния механичен прираст, характерен за целия период 2007-2013 г. По населени
места се наблюдават различия, което се вижда от таблица 4.
Таблица № 4
Механичен прираст на населението
(брой)

Общ. Дългопол

Механичен
прираст

Изселени

Заселени

Изселени

Заселени

2013 г.
Механичен
прираст

2012 г.
Механичен
прираст

Изселени

Заселени

Изселени

Заселени

Населени места

2010 г.
Механичен
прираст

2007 г.

149

274

-125

195

287

-92

116

186

-70

136

166

-30

45

111

-66

56

86

-30

24

71

-47

32

58

-26

104

163

-59

139

201

-62

92

115

-23

104

108

-4

с. Арковна

4

2

2

2

5

-3

1

2

-1

5

0

5

с. Аспарухово

7

14

-7

13

14

-1

26

11

15

7

10

-3

гр. Дългопол
Села

3

За 2011 г. данните на НСИ не са представителни, тъй като при преброяването на населението
неговият брой се различава от текущата демографска статистика.
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Таблица № 4
Механичен прираст на населението
(брой)

с. Боряна

Механичен
прираст

Изселени

Заселени

Изселени

Заселени

2013 г.
Механичен
прираст

2012 г.
Механичен
прираст

Изселени

Заселени

Изселени

Заселени

Населени места

2010 г.
Механичен
прираст

2007 г.

15

5

10

16

9

7

5

9

-4

5

11

-6

с. Величково

4

10

-6

14

15

-1

7

7

0

12

3

9

с. Дебелец

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

с. Камен дял

1

2

-1

7

6

1

2

6

-4

3

1

2

с. Комунари

3

2

1

3

4

-1

5

4

1

9

2

7

с. Красимир

2

2

0

8

3

5

7

2

5

6

0

6

с. Лопушна

7

18

-11

5

20

-15

4

15

-11

1

9

-8

с. Медовец

10

20

-10

14

29

-15

8

17

-9

6

20

-14

с. Партизани

12

23

-11

14

22

-8

4

6

-2

19

18

1

с. Поляците

7

16

-9

10

17

-7

5

10

-5

5

7

-2

с. Рояк

2

8

-6

1

8

-7

1

0

1

4

4

0

с. Сава

4

5

-1

9

12

-3

5

5

0

5

6

-1

с. Сладка вода

2

6

-4

0

2

-2

0

2

-2

1

0

1

24

30

-6

23

35

-12

12

19

-7

15

17

-2

11425

8303

3122 11068 10916

152

5531

5643

-112

8104

6284

1820

с. Цонево
Обл. Варна
Източник: НСИ

В сравнителен план, средните коефициенти за движение на населението на
община Дългопол съпоставени със съответните за Област Варна и страната, показват че
демографските параметри в общината е по-неблагоприятни.

Фигура № 3
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От 2007 г. механичното движение на населението съгласно методиката на НСИ
включва лицата, които са променили настоящия си адрес не само в рамките на
страната, но и извън нея. Заселените по области, общини и населени места включват и
лицата, изселени от чужбина и заселили се в страната. Изселените от областите,
общините и населените места включват и лицата, заселили се в чужбина. Механичният
прираст е резултат от вътрешната и външната миграция. Вътрешната миграция на
населението се отнася за мигриралите лица. Данните са получени въз основа на
обработените съобщения за промяна на настоящия адрес на лицата в страната. Данните
за външната миграция обхващат само лицата, които са декларирали пред
административните власти промяната на своя настоящ адрес от страната в друга
държава и от други държави в страната.
Основни демографски структури
Структура на населението по пол

Половата структура на населението на община Дългопол е с пропорции, които са
барансирани. Броят на жените (6976 д. – 2013 г.) е колкото този на мъжете (6975 д.)
(табл.5). Броят на жените на 100 мъже е 100.0, като по населени места различията не са
значими. Стойностите на показателя за Област Варна са 104.5 и за страната 105.6 (брой
жени на 100 мъже).
Таблица № 5
Структура на населението по пол 2007-2013 г.

Общ. Дългопол

7900

7787

98.6

7297

жени

7403 101.5

мъже
7253

жени
7136

98.4

мъже
6975

жени

бр.жени /
100 мъже

мъже

2013 г.
бр.жени /
100 мъже

жени

2011 г.
бр.жени /
100 мъже

мъже

2007 г.
бр.жени /
100 мъже

2001 г.

6976 100.0
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Гр. Дългопол

2675

2644

98.8

2467

2488 100.9

2457

2431

98.9

2341

2359 100.8

Села

5225

5143

98.4

4830

4915 101.8

4796

4705

98.1

4634

4617

58

59 101.7

55

с. Аспарухово

380

415 109.2

с. Боряна

168

с. Величково

287

с. Арковна

98.2

35

40 114.3

39

39 100.0

322

362 112.4

308

326 105.8

290

313 107.9

187 111.3

144

160 111.1

149

145

97.3

137

132

96.4

257

286

258

90.2

290

270

93.1

301

290

96.3

0

0

0.0

1

0

0.0

1

0

0.0

116

93.5

128

113

88.3
90.7

89.5

с. Дебелец
с. Камен дял

119

с. Комунари

97.5

109

112 102.8

124

68

74 108.8

47

60 127.7

53

54 101.9

54

49

с. Красимир

66

60

90.9

51

49

96.1

44

43

97.7

40

45 112.5

с. Лопушна

492

498 101.2

449

473 105.3

464

447

96.3

446

436

с. Медовец

919

899

97.8

846

873 103.2

859

858

99.9

814

855 105.0

с. Партизани

622

613

98.6

589

573

97.3

556

528

95.0

536

507

94.6

с. Поляците

451

418

92.7

417

416

99.8

433

423

97.7

426

420

98.6

с. Рояк

150

165 110.0

125

148 118.4

131

141 107.6

124

133 107.3

с. Сава

166

173 104.2

141

152 107.8

117

119 101.7

107

112 104.7

с. Сладка вода

116

54

99.6

97.8

34

29

85.3

28

25

89.3

26

18

69.2

23

13

56.5

с. Цонево

1245

1180

94.8

1221

1200

98.3

1206

1177

97.6

1168

1160

99.3

Обл. Варна

22527
3

23590
1

104.7

22393
1

23568
2

105.2

23262
7

24244
7

104.2

23186
2

24221
4

104.5

Източник: НСИ

Възрастова структура

За периода 2001-2013 г. настъпват изменения във възрастовата структура на
населението на общината (табл. 6). Налице е процес на демографско остаряване, който
се изразява в намаляване на населението под 15 години и във възрастовата група от 15
до 64 г. и увеличаване на делът на населението на 65 и повече години:
‒ През 2001 г. под 15-годишна възраст са били 2739 д. - 17.5% от населението на
общината. През 2013 г. техният дял намалява на 15.6% (2183 д.).
‒ Намалява и населението във възрастовата група 15-64 години от 10134 д. през
2001 г. на 9044 д. през 2013 г.), но като относителен дял се запазва (64.6% – 2001
г.; 64.8% – 2013 г.).
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‒ Населението над 65 години намалява като абсолютен брой (от 2814 д. през 2001
г. на 2724 д. през 2013 г.), но като относителен дял нараства от 17.9% през 2001
г. на 19.5% през 2013 година.
Намаляващият брой на населението има негативно отношение към процеса на
„ограничаване” на контингентите от лица в предучилищна и училищна възраст. Това
рефлектира и върху условията за нормално функциониране на мрежата от заведения за
предучилищно обучение и на училищната мрежа. Подобна констатация се подкрепя от
статистическите данни за специфичните възрастови групи от населението. Такива са
групите (2013 г.):
-

от 1 до 2 годишна възраст – 378 д.;
от 3 до 6 годишна възраст – 614 д.;
от 7 до 14 годишна възраст – 1191 д.;
от 15 до 18 годишна възраст – 559 д.
Таблица № 6
Структура на населението по основни възрастови групи 2001-2013 г.
2001 г.

Населени места

014г.

1564г.

2007 г.
65+

014г.

1564г.

2011 г.

2013 г.

65+

014г.

1564г.

9426 2721

65+

014г.

15-64г.

65+

Брой
Общ. Дългопол

2739 10134

Гр. Дългопол

1014

Села
с. Арковна
с. Аспарухово
с. Боряна
с. Величково

2814

2298

9590

2812

2242

3457

848

833

3265

857

800

1725

6677

1966

1465

6325

1955

1442

1

41

75

1

35

73

1

33

41

5

32

41

110

457

228

76

382

226

52

387

195

45

374

184

30

162

163

25

140

139

33

147

114

32

129

108

127

348

69

143

334

67

155

335

70

171

350

70

0

0

0

0

0

0

0

1

0

с. Дебелец

3226

2183

862

746

6200 1859

1437

9044 2724
3104

850

5940 1874

с. Камен дял

55

140

40

43

137

41

58

149

34

66

147

28

с. Комунари

8

63

71

6

53

48

6

50

51

5

47

51

с. Красимир

3

62

61

3

41

56

8

36

43

9

41

35

с. Лопушна

178

679

133

137

638

147

123

629

159

114

603

165

с. Медовец

326

1288

204

273

1219

227

259

1209

249

255

1149

265

с. Партизани

188

811

236

142

767

253

119

713

252

115

664

264
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Таблица № 6
Структура на населението по основни възрастови групи 2001-2013 г.
2001 г.
Населени места
с. Поляците

014г.

1564г.

2007 г.
65+

014г.

1564г.

2011 г.
65+

014г.

1564г.

2013 г.
65+

014г.

15-64г.

65+

137

637

95

137

597

99

144

602

110

143

579

124

с. Рояк

31

201

83

29

165

79

27

179

66

27

169

61

с. Сава

53

190

96

33

162

98

15

142

79

14

129

76

с. Сладка вода

35

10

18

10

26

17

19

10

15

16

8

12

443

1588

394

407

1629

385

423

1579

381

420

1518

390

с. Цонево
Обл. Варна

69429 325197 66548 65575 324541 69497 67263 331660 76151 69682

322972 81422

Относителен дял - %
Общ. Дългопол

17.5

64.6

17.9

15.6

65.2

19.1

15.6

65.5

18.9

15.6

64.8

19.5

Гр. Дългопол

19.1

65.0

15.9

16.8

65.9

17.3

16.4

66.0

17.6

15.9

66.0

18.1

Села

16.6

64.4

19.0

15.0

64.9

20.1

15.2

65.2

19.6

15.5

64.2

20.3

0.9

35.0

64.1

0.9

32.1

67.0

1.3

44.0

54.7

6.4

41.0

52.6

13.8

57.5

28.7

11.1

55.9

33.0

8.2

61.0

30.8

7.5

62.0

30.5

8.5

45.6

45.9

8.2

46.1

45.7

11.2

50.0

38.8

11.9

48.0

40.1

23.3

64.0

12.7

26.3

61.4

12.3

27.7

59.8

12.5

28.9

59.2

11.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

с. Арковна
с. Аспарухово
с. Боряна
с. Величково
с. Дебелец
с. Камен дял

23.4

59.6

17.0

19.5

62.0

18.5

24.1

61.8

14.1

27.4

61.0

11.6

с. Комунари

5.6

44.4

50.0

5.6

49.5

44.9

5.6

46.7

47.7

4.9

45.6

49.5

с. Красимир

2.4

49.2

48.4

3.0

41.0

56.0

9.2

41.4

49.4

10.6

48.2

41.2

с. Лопушна

18.0

68.6

13.4

14.9

69.2

15.9

13.5

69.0

17.5

12.9

68.4

18.7

с. Медовец

17.9

70.9

11.2

15.9

70.9

13.2

15.1

70.4

14.5

15.3

68.8

15.9

с. Партизани

15.2

65.7

19.1

12.2

66.0

21.8

11.0

65.8

23.2

11.0

63.7

25.3

с. Поляците

15.8

73.3

10.9

16.4

71.7

11.9

16.8

70.3

12.9

16.9

68.4

14.7

9.9

63.8

26.3

10.6

60.5

28.9

9.9

65.8

24.3

10.5

65.8

23.7

с. Рояк
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Таблица № 6
Структура на населението по основни възрастови групи 2001-2013 г.
2001 г.
Населени места

014г.

с. Сава

15.6

с. Сладка вода

1564г.

2007 г.
1564г.

2011 г.

65+

014г.

56.1

28.3

11.3

55.3

33.4

6.4

60.2

33.5

6.4

58.9

34.7

55.5

15.9

28.6

18.9

49.0

32.1

43.2

22.7

34.1

44.5

22.2

33.3

с. Цонево

18.3

65.5

16.2

16.8

67.3

15.9

17.8

66.3

16.0

18.0

65.2

16.8

Обл. Варна

15.1

70.5

14.4

14.3

70.6

15.1

14.2

69.8

16.0

14.7

68.1

17.2

65+

014г.

1564г.

2013 г.
65+

014г.

15-64г.

65+

Източник: НСИ

Следва да се отбележи, че повето от населените места в западните части на
общината, както и с. Цонево са със сравнително благоприятна възрастова структура. С
влошена възрастова стлуктура са една част от малките населени места.
Фигура № 4

Към 2013 година в град
Дългопол 15.9% от населението
е на възраст от 0-14 години,
66.0% е от 15-64 години и 18.1%
са над 65 години (фиг.4). Общо
за селата младите генерации са
15.5%
през
2013
г.,
трудоспособните контингенти са
64.2%, а възрастното население
– 20.3%.
Процес на остаряване на
населението се наблюдава и на
областно,
регионално
и
национално ниво.
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Разпределението на населението на общината във възрастовите групи под, във и
над трудоспособна възраст през 2012 г. по данни на НСИ е както следва: 2350 д. –
16.7% (подтрудоспособна възраст), 8457 д. – 60.0% (в трудоспосона възраст) и 3285 д. –
23.3% (над трудоспособна възраст). Това разпределение не дава възможност за
изследване на динамиката на развитие на структурата на населението, тъй като
възрастовите граници на трудоспособната и съотвено на надтрудоспособната възраст се
изменят ежегодно.
Общият коефициент на възрастова зависимост за общината е 54.3% (2013 г.),
тоест на 100 лица във възрастовата група 15-64 навършени години се падат 54 лица под
15 и на 65 и повече години. Това съотношение е по-неблагоприятно от средното за
областта (46.8%) и за страната (50.0%).
За град Дългопол коефициентът на възрастова зависимост е 51.4, т.е. на 100 лица
от 15 до 64 години в град Дългопол се падат 51 лица под 15 и на 65 и повече години. С
по-нисък коефициент на възрастова зависимост от средното ниво за общината са и
селата Медовец, Поляците, Цонево, Лопушна. С висок коефициент на възрастова
зависимост се очертават селата Арковна, Боряна, Комунари, Красимир, Сладка вода.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез
коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя
на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от
трудоспособна възраст (60-64 г.). За общината това съотношение е 74.3 (100 лица,
излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 74 влизащи в трудоспособна
възраст), в т.ч. за центъра град Дългопол – 88.3. Сред селата с най-висок коефициент на
демографско заместване са Камен дял и Величково (над 100), както и Поляците,
Медовец, Цонево и Лопушна. За сравнение за страната коефициентът на демографско
заместване е 61.5, а за областта – 62.4.
Етническата структура на населението, както и образователната се наблюдава
при преброяванията. Приложени са принципите и препоръките на ООН, свързани с
изучаването на населението по етнически и религиозни признаци:
‒
‒
‒

Доброволност на отговорите;
Самоопределение;
Възможност за свободно записан отговор при самоопределение в групата
„други”.
За втори път при преброяванията у нас се прилага принципът на доброволен
отговор.
Лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за
етническо самоопределение, са 90% от населението на общината (средно за страната
91% и за областта 90%).
От отговорилите на доброволния въпрос за етническа принадлежност в община
Дългопол, при преброяването на населението през 2011 г., от българската етническа
група се самоопределят 45.8% от населението на общината, в т.ч. 92.2% от населението
на гр. Дългопол (87.3% за Област Варна и 84.8% за страната). Българската етническа
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група обхваща 5755 д. от лицата, доброволно декларирали етническото си
самоопределение. От турската етническа група към 1.02.2011 г. са се самоопределили
47.1% – 5918 д. (7.2% за Област Варна и 8.8% за страната), предимно в села,
разположени в западните части на общината и с. Цонево. Ромският етнос към
01.02.2011 г. наброява 685 души според самоопределението на лицата (главно в селата
Величково и Цонево), с относителен дял от 5.4% (3.2% за Област Варна и 4.9% за
страната). Към други етнически групи са се самоопределили 22 души, или 0.2%, а не се
самоопределят 1.5%. (табл.8).
Таблица № 8
Население по етническа група - 2011 г.
Населени места

Не се
Брой лица, отговорили
Етническа група
самоопределят
на доброволния въпрос
за етническа
ромска
друга
принадлежност - общо българска турска
(циганска)
Брой

Общ. Дългопол

12573

5755

5918

685

22

193

Гр. Дългопол

3587

3308

120

129

7

23

Села

8986

2447

5798

556

15

170

Относителен дял - %
Общ. Дългопол

100.0

45.8

47.1

5.4

0.2

1.5

Гр. Дългопол

100.0

92.2

3.3

3.6

0.2

0.6

Села

100.0

27.2

64.5

6.2

0.2

1.9

Източник: НСИ, преброяване на населението

Установилите се демографски тенденции се отразяват върху броя на всички
етнически групи в общината, в резултат на което не настъпват съществени изменения в
етническата структура на населението в годините между последните две преброявания.
Образователна структура на община Дългопол
Структурата на населението по образователен ценз се наблюдава при
преброяванията. За периода до 2011 г. образователната структура на населението на 7 и
повече навършени години се подобрява, с тенденция на увеличение на броя и дела на
населението с висше и средно образование, при същевременно намаляване на броя на
хората с по-ниско образование.
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Към 1.02.2011 година броят на лицата с висше образование е 675 д., или 5.1% от
населението на 7 и повече години. В сравнение с предходното преброяване
относителният дял на висшистите се увеличава с 1.5 процентни пункта. Лицата,
завършили средно образование, към момента на преброяването са 3377 д. (табл. 7).
Данните в таблицата показват, че 25.4% от населението на община Дългопол на 7 и
повече години е със средно образование, като за последните десет години увеличението
е с 5.3 процентни пункта. С основно образование са 5228 д. – 39.3%. Начално и
незавършено начално образование имат 27.6% (3674 д.) от жителите на общината, а 308
души (2.3%) никога не са посещавали училище и са неграмотни.
Таблица № 7

Населени места

Население
Висше
на 7 и
(университетско
повече
и колежанско)
години

Начално и
Никога не
Средно Основно незавършено посещавали
начално
училище

Дете (до 7 години вкл.,
което още не посещава
училище)

Структура на населението по образование - 2011 г.

Брой
Общ. Дългопол

13302

675

3377

5228

3674

308

40

Гр. Дългопол

4537

397

1351

1321

1363

90

15

Села

8765

278

2026

3907

2311

218

25

Относителен дял - %
Общ. Дългопол

100.0

5.1

25.4

39.3

27.6

2.3

0.3

Гр. Дългопол

100.0

8.8

29.8

29.1

30.0

2.0

0.3

Села

100.0

3.2

23.1

44.6

26.4

2.5

0.3

Източник: НСИ, преброяване на населението

За периода между последните две преброявания на населението (2001-2011 г.)
делът на високообразованото население в община Дългопол (със средно и висше
университетско и колежанско образование) нараства от 23.7% на 30.5% (спрямо
населението на 7 и повече години). Лицата с основно образование нарастват съответно
от 35.1% на 39.3%, а тези с начално образование намаляват от 36.5% (2001 г.) на 27.6%
(2011 г.). Неграмотното население бележи тенденция на намаление от 4.4% на 2.3%.
Населението на общинския център – гр. Дългопол е с по-високо образователно
равнище в сравнение със селското население, но като цяло за общината делът на
високообразованото население не е висок. Най-голям е делът на лицата с основно
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образование в общината, който се формира главно от селското население. Селищата с
по-компактно ромско население са с по-неблагоприятна образователна структура.

2.9.6. Заетост и безработица в община Дългопол
Икономическа активност

Икономически активното население определя параметрите на работната сила.
Данните на НСИ показват, че общият брой на икономически активните лица в
общината във възрастовата група над 15 г. е 4422 д. или 36.4% от населението в същата
възрастова група, а на икономически неактивните лица – 7725 д. (63.6%). Това е
индикатор за непълното използване на трудовия потенциал на населението в общината.
За сравнение за страната стойностите на показателя са съответно 52.1% (икономически
активни лица от населението на 15 и повече години) и 47.9% (икономически неактивни
лица), а за Област Варна – 55.5 и 44.5%. Населението на гр.Дългопол се характеризира
с по-висок дял на икономически активното население в сравнение със селата.
Териториалното разпределение на икономически активното население е
представено в таблица 9.
Таблица № 9
Население на 15 и повече години по икономическа активност – 2011 г.
Население на 15
и повече години
брой
Общ. Дългопол

Икономически
активни
брой

отн.дял - %

Икономически
неактивни
брой

отн.дял - %

12147

4422

36.4 7725

63.6

Гр. Дългопол

4088

1700

41.6 2388

58.4

Села

8059

2722

33.8 5337

66.2

Източник: НСИ, преброяване на населението

В категорията на икономически активното население от значение е броят на
заетите лица. Структурата на икономически активното население се определя от броя
(съответно относителния дял) на заетите и безработните лица.
Заетост
Броят на заетите лица е един от индикаторите за състоянието на икономиката. В
община Дългопол през 2011 г. в различните отрасли на икономиката са заети общо
3144 д.
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Разпределението на заетите лица по икономически сектори в община Дългопол
към 2011 г. (за която година има официални статистически данни) е показано в таблица
10.
С най-висок дял са заетите в третичния сектор (услугите)4 (54.0% от общо
заетите лица в общината). На второ място по дял на заетите (37.4%) е индустрията
(вторичния сектор). В първичния сектор на икономиката делът на заетите лица е 8.6%
(фиг.5).

Таблица № 10
Заети лица на 15-64 навършени години по икономически дейности – 2011 г.
Класове икономически дейности

Общо

Град Дългопол

Села

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Община Дългопол

3144

1864

1280

1146

635

511

1998

1229

769

271

190

81

58

46

12

213

144

69

56

48

8

..

..

-

..

..

..

463

251

212

83

48

35

380

203

177

8

8

-

5

5

-

3

3

-

67

55

12

43

36

7

24

19

5

Строителство

582

561

21

123

114

9

459

447

12

Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети

425

160

265

160

60

100

265

100

165

Транспорт, складиране и пощи

356

262

94

195

149

46

161

113

48

Хотелиерство и ресторантьорство

100

32

68

39

11

28

61

21

40

13

6

7

7

3

4

6

3

3

Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване

Създаване и разпространение на информация
и творчески продукти; далекосъобщения

4

Сектор „Селско и горско стопанство” включва селско, ловно, горско и рибно стопанство.
Сектор „Индустрия” включва добивна промишленост; преработваща промишленост,
производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване;
строителство.
Сектор „Услуги” включва всички останали икономически дейности
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Таблица № 10
Заети лица на 15-64 навършени години по икономически дейности – 2011 г.
Класове икономически дейности

Общо

Град Дългопол

Села

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Финансови и застрахователни дейности

15

3

12

8

..

..

7

..

..

6

..

..

..

..

..

..

..

..

Професионални дейности и научни
изследвания

58

15

43

24

7

17

34

8

24

Административни и спомагателни дейности

76

63

16

33

29

4

43

34

9

Държавно управление

264

124

140

162

76

86

102

48

54

Образование

265

42

223

136

25

111

129

17

112

Хуманно здравеопазване и социална работа

51

12

39

29

8

21

22

4

18

Култура, спорт и развлечения

10

4

6

7

4

3

3

-

3

Други дейности

40

13

27

24

7

17

16

6

10

Дейности на домакинства като работодатели;
недиференцирани дейности на домакинства
по производство на стоки и услуги за
собствено потребление

6

..

..

-

-

-

6

..

..

Дейности на екстериториални организации и
служби

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

7

5

7

..

..

5

..

..

Операции с недвижими имоти

Непосочена
.. Данните са конфиденциални
- Няма случай

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд, 2011 г.

В отрасъл „промишленост” (преработваща и добивна) са заети 16.5% от общо
заетите).
С висок дял на заетите са и строителството, търговията и транспорта.
Относително по-висок е делът на заетите и в образованието. Най-нисък е делът на
заетите в икономическите дейности, свързани с операциите с недвижимо имущество и с
културата, спорта и развлеченията (под 1%).
В структурата на общо заетите лица в общината мъжете са по-голям дял –
59.3%.
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По икономически сектори се наблюдават различия. Във вторичния сектор на
икономиката преобладават заетите мъже, а в услугите – заетите жени (независимо от
равенството и недескриминацията в трудовите отношения).
Фигура № 5

В структурата на заетите лица по класове професии преобладават: „персонал,
зает с услуги за населeнието, търговия и охрана” „квалифицирани работници и сродни
на тях занаятчии” „машинни оператори и монтажници” „специалисти” (табл.11).
От общо заетите лица 36.5% са в центъра на общината – град Дългопол, а 63.5%
– в селата.
Таблица № 11
Заети лица на 15-64 навършени години по класове професии – 2011 г. (брой)
Класове професии

Общо

Град Дългопол

Села

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Община Дългопол

3144

1864

1280

1146

635

511

1998

1229

769

Ръководители

133

92

41

62

40

22

71

52

19

Специалисти

293

63

230

168

41

127

125

22

103

Техници и приложни специалисти

131

74

57

71

43

28

60

31

29

Помощен административен
персонал

147

19

128

71

14

57

76

5

71

Персонал, зает с услуги за
населeнието, търговия и охрана

592

229

363

256

101

155

336

128

208
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Таблица № 11
Заети лица на 15-64 навършени години по класове професии – 2011 г. (брой)
Класове професии

Общо

Град Дългопол

Села

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Квалифицирани работници в
селското, горското и рибното
стопанство

105

72

33

26

20

6

79

52

27

Квалифицирани работници и
сродни на тях занаятчии

623

531

92

132

123

9

491

408

83

Машинни оператори и
монтажници

440

369

71

133

115

18

307

254

53

Професии, неизискващи специална
квалификация

587

353

234

191

111

80

396

242

154

Професии във въоръжените сили

18

18

-

13

13

-

5

5

-

Непосочена

75

44

31

23

14

9

52

30

22

- Няма случай
Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд, 2011 г.

В община Дългопол през 2012 г. в различните отрасли на икономиката са наети
(без самонаети и работодатели) 1664 д., което съставлява 38.4% от икономически
активното население. Данните за 2011 г. за заетите лица (наети заедно със самонаетите
и работодателите) показва, че броят им е по-висок – 3144 д., като съотношението
между наети и самоноети с работодатели е 53:47; голяма част от самонаетите са в
аграрния сектор. Въпреки това данните показват, че в община Дългопол е осигурена
заетост, която е много по-ниска от средните показатели за страната и областта.
Отрасловата структура на броя на наетите лица в общинската икономика на
Дългопол, бележи следното развитие – от 2132 д. (2007 г.), този брой намалява до
1664 д. (2012 г.), или е налице спад с 22%. Това личи от данните в таблица 12.
Таблица № 12
Наети лица по отрасли в община Дългопол 2007-2012 г.
Наети лица*
Икономически дейности

2007 г.
Брой

2010 г.
%

Брой

2012 г.
%

Брой

%

83

Таблица № 12
Наети лица по отрасли в община Дългопол 2007-2012 г.
Наети лица*
Икономически дейности

2007 г.
Брой

2010 г.
%

Брой

2012 г.
%

Брой

%

2132

100.0

1664

100.0

1664

90.3

239

11.2

228

13.7

247

14.8

69

3.2

65

3.9

..

..

541

25.4

365

21.9

241

14.5

39

1.8

37

2.2

47

2.8

Строителство

160

7.5

131

7.9

83

5.0

Търговия

146

6.8

162

9.7

185

11.1

20

0.9

14

0.8

39

2.3

Транспорт и съобщения

243

11.4

134

8.1

152

9.1

Държавно управление

191

9.0

106

6.4

..

..

Образование

309

14.5

277

16.6

287

17.2

68

3.2

75

4.5

82

4.9

107

5.0

70

4.2

139

8.4

Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Доставка на вода и канализационни услуги

Хотели и ресторанти

Хуманно здравеопазване
Други дейности
* Без работодатели и самонаети лица
.. Данните са конфиденциални
Източник: НСИ

Безработица

По отношение на коефициента (равнището) на регистрираната безработица
към 2013 г. (32.28% средногодишно равнище на безработица), община Дългопол е в
значително по-неблагоприятна позиция от средното равнище за Област Варна (7.38%) и
за страната (11.31%) (табл.13, фиг.6). Средногодишният брой на регистрираните в
бюрото по труда безработни лица в общината през 2013 г. е 1419 д. През 2014 г.
административната статистика на Агенцията по заетостта отчита нарастване в
средномесечния брой на безработните лица в общината за първото полугодие на 1621 д.
(36.85% – равнище на безработицата за първото полугодие на 2014 г.).

84

Таблица № 13
Равнище на безработица – 2007-2014 г. (ср.год.)
Териториално
ниво

Иконом.
активни

Регистр.
безработни

брой

брой

Регистр.безработни
до 29 г. вкл.
брой

%

Регистр.безработни с
регистрация над 1 г.
брой

%

Равнище на
безработица
%

2007 г.
Общ. Дългопол

6211

1188

214

18.0

862

72.6

19.13

Обл. Варна

218272

11856

2380

20.1

5896

49.7

5.43

Р България

3704336

286980

57883

20.2

165856

57.8

7.75

2008 г.
Общ. Дългопол

6903

1188

196

16.5

796

67.0

17.21

Обл. Варна

218272

9173

1600

17.4

3684

40.2

4.20

Р България

3704336

233719

41657

17.8

115669

49.5

6.31

2009 г.
Общ. Дългопол

6903

1245

231

18.6

587

47.1

18.04

Обл. Варна

218272

12176

2327

19.1

2417

19.9

5.58

Р България

3704336

280980

59628

21.2

82763

29.5

7.59

2010 г.
Общ. Дългопол

6903

1540

268

17.4

707

45.9

22.31

Обл. Варна

218272

15767

3111

19.7

3430

21.8

7.22

Р България

3704336

350944

63500

18.1

110845

31.6

9.47

2011 г.
Общ. Дългопол

5241

1280

218

17.0

642

50.2

24.42

Обл. Варна

222391

15353

3184

20.7

3531

23.0

6.90

Р България

3438920

332601

63690

19.1

118135

35.5

9.67

2012 г.
Общ. Дългопол
Обл. Варна

4397

1384

285

20.6

552

39.9

31.47

222697

16914

3806

22.5

3727

22.0

7.60
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Таблица № 13
Равнище на безработица – 2007-2014 г. (ср.год.)
Териториално
ниво

Р България

Иконом.
активни

Регистр.
безработни

брой

брой

3438920

364537

Регистр.безработни
до 29 г. вкл.
брой
74779

%

Регистр.безработни с
регистрация над 1 г.
брой

%

Равнище на
безработица
%

20.5

118832

32.6

11.10

2013 г.
Общ. Дългопол

4397

1419

279

19.7

542

38.2

32.28

Обл. Варна

222697

16434

3410

20.7

3478

21.2

7.38

Р България

3282740

371380

74720

20.1

121954

32.8

11.31

2014 г. (I полугодие)
Общ. Дългопол

4397

1621

269

16.6

588

36.3

36.85

Обл. Варна

222697

17279

3281

19.0

3845

22.3

7.76

Р България

3282740

384402

79667

20.7

134692

35.0

11.71

Източник: Агенцията по Заетостта

Фигура № 6

В структурата на безработните лица към 2013 г. с по-висок брой са лицата до 29
г. (279 д.) и лицата с продължителност на безработица повече от една година (542 д.).
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2.9.7. Изводи и посоки за подобряване демографското развитие на община
Дългопол
• Състоянието на пазара на труда е в пряка зависимост от социалноикономическото развитие на общината.
•

Налице е трайно нарастване на броя и на относителния дял на
икономически неактивното население, което към 2011 г. рязко
преобладава над икономически активното.

• Заетите лица в общината са с най-голям дял в услугите (над 50% от общо
заетите). Във вторичния сектор на икономиката заетите са основно в
строителството и промишлеността. В селското, горското и рибното
стопанство заетите лица са 8.6%.
• Основните професионални характеристики на заетите лица са сходни с
отрасловата структура на икономиката.
• Делът на мъжете е по-висок в сравнение с този на жените в общата
структура на заетостта, като по отделни отрасли се наблюдават
специфични особености. Мъжете са с по-висок дял в индустрията, а
жените – в сферата на услугите.
• Регистрираната безработицата се характеризира с динамика, като в
резултат на икономическата криза след 2009 г. се очертава значително
нарастване на равнището на безработица (обща тенденция за страната).
Следва да се отбележи, че равнището на безработица за общината е 4.4
пъти над средното за областта и 2.9 пъти над средното за страната.
2.10. ОТПАДЪЦИ
Образуването на отпадъци съпътства всички дейности в бита, промишлеността,
търговската дейност, услугите. Задълженията на причинителите на отпадъци са
регламентирани със Закона за управление на отпадъците и издадените подзаконови
актове.
Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови
отпадъци се обслужва от лица притежаващи разрешение или регистрационен документ
за извършване на дейности с отпадъци (чл. 19, ал. 2 от ЗУО).
В основата на националната и регионалната политика за управление на
отпадъците стои въвеждането на регионална система за управление на отпадъците,
която би трябвало да осигури съоръжения за депониране на неопасните и опасни
отпадъци, компостиране на биоразградимите отпадъци, кондициониране на разделно
събраните отпадъци, рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци,
съхранение на опасни отпадъци от домакинствата, както и съоръжение за
хомогенизирани отпадъци.
Първоначално избраната площадка в землището на гр. Провадия, представена в
Министерството на околната среда и водите, с Решение по оценка на въздействието
върху околната среда №13-8/2010год. на Министъра на околната среда и водите на
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инвестиционното предложение за изграждане на „Регионално депо за опасни и
неопасни отпадъци за регион Провадия” не е одобрена.
В началото на 2011 година, за изграждане на регионално депо за Регион
Провадия е предложена площадката в с.Войводино, община Вълчи дол, както и
изграждане на претоварна площадка в Долен Чифлик.
Споменатото по-горе, към 2011 година, обезвреждането на отпадъците
генерирани на територията на община Дългопол, е трябвало да се осъществява на
регионално депо чрез депониране. Тъй като регионалното депо не е изградено,
депонирането на отпадъците през изминалата 2012 година продължава да се извършва
на общинско депо в гр. Провадия.
За изпълнение на дейностите по управление на отпадъците е сключен договор с
„Технокар” ЕООД за събиране и извозване на отпадъците генерирани на територията
на община Дългопол до общинското депо в гр. Провадия.
На територията на цялата община е въведено организирано сметосъбиране и
сметоизвозване, а за осъществяването им се използват 4203 бр. фамилни кофи-0,14 м3,
341бр. фамилни кофи - 0,24 м3 и 359 бр. контейнери тип „Бобър”-1,1м3. Честотата на
извозване на отпадъците е различна за различните населени места, в зависимост от
тяхното население и е както следва:
За град Дългопол
Контейнери тип “Бобър”1100л – 4 /четири/ пъти месечно
Кофи -240л – 3/три/ пъти месечно
Кофи – 140л - 3/три/ пъти месечно
За селата: Цонево, Медовец, Аспарухово и Дебелец
Контейнери тип “Бобър”1100л – 3/три/ пъти месечно
Кофи -240л – 3/три/ пъти месечно
Кофи – 140л - 3/три/ пъти месечно
За селата: Боряна, Сава, Рояк, Камен дял, Красимир, Комунари,
Партизани, Арковна, Лопушна, Поляците, Величково и Сладка вода
Контейнери тип “Бобър”1100л – 2/два/ пъти месечно
Кофи -240л – /два/ пъти месечно
Кофи – 140л - /два/ пъти месечно
Общото количество на генерираните от община Дългопол и извозени отпадъци
през 2012 година от „Технокар” ЕООД до общинското депо в гр. Провадия е 7670.40 м3.
За разделно събиране на отпадъците в община Дългопол са разположени общо
27 контейнери тип „Бобър” и 18 броя контейнери тип „Иглу”, по населени места на
територията на община Дългопол.
По данни на дружеството, извършващо дейностите по разделно събиране на
отпадъците на територията на община Дългопол количествата събрани опаковки от
контейнерите разположени на територията на община Дългопол за 2012 г. са:
Общо количество отпадъци извозени до сепарираща инсталация - 26,989
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т.;
Смесен отпадък извозван до депо - 21,196 т.;
Количество рециклируеми отпадъци от опаковки - 5,793 т.;
Количеството отпадъци негодни за рециклиране за месеци септември
октомври и ноември са 6,602 т.
През 2012 г. общината е участвала в инициативата „Да почистим България за
един ден” в гр.Дългопол и всички населени места на територията на общината, са
почистени 100 декара и са събрани 1500 кг. отпадъци. Количеството отпадъци са
извозени до депото в гр. Провадия.
Общинският план за развитие на Дългопол 2014-2020 г. предвижда проекти за
изграждане на площадки за сепариране, за преработка и компостиране на биологични
отпадъци и площадка за депониране на строителни и едрогабаритни отпадъци.
Изискванията към пусканото на пазара електрическо и електронно оборудване
(ЕЕО) и задълженията за събирането, транспортирането, временното съхраняване,
предварителното третиране, повторното използване, рециклирането, оползотворяването
и/или обезвреждането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
(ИУЕЕО) са нормативно регламентирани с Наредбата за изискванията за пускане на
пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на
отпадъци от електрическо и електронно оборудване (Наредбата) (обн. ДВ бр. 36 от 2006
г.; изм. и доп., ДВ бр.53 от 2008 г). Кмета на общината следва да има склчен договор с
организация и кампанийно да се извършва събиране на този вид оборудване.
Дейностите по депониране на строителни отпадъци са регламентирани със
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Наредба № 7 за изискванията, на които
трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на
отпадъци и Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на
депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци (бр. 83 от 24.09.2004 г.). Кметът на общината отговаря за избора на площадка,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на
строителни отпадъци, определя маршрута за транспортиране на строителните
отпадъци, образувани на територията на общината и инсталацията или съоръжението за
третирането им, контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, включително
разделното, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и
строителни отпадъци.
Третирането на отпадъците от строителство и разрушаване на сгради е проблем
за който все още в страната няма напълно утвърдена практика за събиране,
предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане, както и изградена
техническа инфраструктура. Затрудненията идват от, това че в страната има ограничен
брой съоръжения за предварително третиране в това число сортиране и раздробяване на
отпадъците от строителство и разрушаване, с цел последващо оползотворяване на
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отделните фракции. Към момента отпадъците от строителство и разрушаване
обикновено се използват за запълване на изкопи на различни строителни и други
площадки, за възстановяване на релефа, за насипи, при ремонтно-възстановителни
работи на пътища и други обекти.
В съответствие с Националния стратегически план, общините следва да
предвидят конкретни мерки за третиране на биоразградимите отпадъци с оглед
намаляване количествата за депониране. Управлението на биоразградимите отпадъци
включва събиране (разделно или със смесените битови отпадъци), анаеробно разлагане
и компостиране, изгаряне и депониране. Екологичните и икономически ползи от
различните методи на обработване зависят съществено от местните условия, като
гъстота на населението, инфраструктура и климат, както и от наличието на пазари за
свързаните с този процес продукти (енергия и компост). Изискванията към
съоръженията и инсталациите за биологично третиране на биоразградимите отпадъци
са регламентирани в Глава трета, раздел І от Наредба 8 от 24 август 2004 г. за условията
и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Изискванията към
площадките, на които могат да се разполагат съоръжения за биологично третиране на
биоразградими отпадъци са посочени в Наредба 7 от 24 август 2004 г. за изискванията,
на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на
отпадъци.
В Таблица 3 са посочени предложения за развитие и актуализация на дейността, свързана с
управление на отпадъците.
Таблица 3
Вид дейност

Екологично
въздействие

Степен на
въздействие

1. Разработване на технологии за минимизиране на отпадъците и
ресурсно спестяващи такива

Пряко

++

2. Технологии за третиране на строителните отпадъци

Пряко

++

3. Разработка и внедряване на безотпадни и малко отпадъчни
технологии и внедряване на ноу-хау в тази област

Пряко

++

4. Разработка на програми и мерки за насърчаване, развитие и
финансово подпомагане на дейности, свързани с управлението на
отпадъците в различните по вид бизнес( частен; публично-частен;
предприятия с европейско и друго международно участие )

Пряко

++

5.Привеждане в съответствие на сметосъбиращата и
сметоизвозваща техника със средно инженеро - техническо ниво
изискуемо в ЕС

Пряко

++

6. Ангажиране на обществеността с екопроблемите. Информиране и
привличане на обществеността, НПО, научни среди и др. за
рещаване проблемите на ООС

Пряко

++

7. Организирането на разделно събиране на растителните отпадъци
и биологичното им третиране при източника или на площадки за
компостиране

Пряко

++

90

С посочените предложения за развитие на дейностите в областта на управление
на отпадъците ще се постигнe:
- екологосъобразно събиране, сортиране, транспортиране и предаване за
рециклиране на отпадъците на територията на общината;
- недопускане на непосредствен риск за здравето на хората, възникващ от
генерираните отпадъци от опаковки;
- ограничаване и намаляване на въздействието върху околната среда, причинено
от образуваните отпадъци от опаковки;
- изпълнение на изискванията, определени в действащото национално и
общинско законодателство в сферата на управление на отпадъците от опаковки и
принос към постигане на целите за рециклиране и оползотворяване заложени в ЗУО.
- събиране на данни за количествата генерирани отпадъци от опаковки;
- активно участие на населението при прилагането на системите за разделно
събиране на отпадъци.
2.11. РИСКОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ – ШУМ. ИЗТОЧНИЦИ НА
ШУМ В РАЙОНА.
Шум е всеки неприятен или нежелан звук, който нарушава тишината и отдиха
или е опасен за здравето, като предизвиква разнообразни функционални и структурни
увреждания, намалена работоспособност, затруднява речевото общуване и
възприемането на звуковите сигнали от околната среда.
Неспецифичното действие на шума върху организма отразява ефектите му на
хроничен стресогенен фактор, предимно върху нервната система. Нарушава се
балансът между възбудните и задръжните процеси. Преобладават състоянията на
астено-невротичен синдром или циркулаторна дистония. Субективните оплаквания са
неспецифични: главоболие, потиснатост или раздразнителност, емоционална
лабилност, безсъние. Неврологично най-често се установяват понижени рефлекси,
тремор, нистагъм, удължено време на зрително-двигателна реакция. При
продължително въздействие се нарушава възприятието, вниманието отслабва,
нарушава се умственото съсредоточаване, появява се лабилност на настроението,
апатия или раздразнителност, разсеяност и спадане на темпа на работа, а при хронично
действие – и преумора с развитието на неврози от неврастенен тип. Качеството на
работата се влошава, увеличават се грешките при работа и производственият брак,
спадат работоспособността и производителността на труда.
Трайното увреждане на слуха възниква при продължителна експозиция на
интензивни шумови нива, при което времето на появата и развитието им, както и
процентът на засегнатите хора зависят от посочените вече основни фактори.
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Съществуващи източници на шум в района на общината
Районът не е натоварен с постоянни източници на шум и вибрации. Съществува
определен шумов фон, зависещ от силата на вятъра и други метеорологични фактори,
както и от периодичната работа на селскостопанската техника. В района не са
провеждани систематични измервания на шум в съответствие с изискванията на
Наредба № 2/2006 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в
околната среда и за изискванията за провеждане на информация от промишлените
източници на шум в околната среда. На територията на община Дългопол не се
наблюдават повишени нива на шумово замърсяване. Може да се очакват локални
проблеми, свързани с осигуряване на нормална акустична обстановка за населението на
общината. От санитарно-хигиенна точка няма шумно работещи предприятия и силно
развита инфраструктура. Единствено източник на по-високи нива на шум от
автомобилния транспорт може да бъде Републикански път IIІ-208, преминаващ през
община Дългопол. Акустичното състояние на околната среда на територията на община
Дългопол е в границите на допустимите норми.
2.12. ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ
Генетично модифициран организъм (на англ. genetically modified organism) е
организъм, чиито гени са умишлено променени от човека. Като синоним се използва
също така понятието трансгенен организъм. Според Директива 2001/18/CE на ЕО
генетично модифицираният организъм е организъм (като се изключи човешкия) с
изменен генетичен материал, който не е извършен посредством естествено
размножаване и/или комбиниране на индивидите. Според същата Директива начините
за създаване на генетично изменен организъм са:
•
Ново комбиниране на дезоксирибонуклеиновата киселина и създаването
на нови комбинации на генетичния материал чрез инкорпориране на молекули
нуклеинова киселина, образувани в друг организъм;
•
Пряко инкорпорине на наследствен генетичен материал чрез микромакроинжектиране или микрокапсулиране;
•
Протоплазмено
или хибридно клетъчно
сливане.
Генетично
модифицирани организми най-често се използват при:
модификация на микроорганизми за производство на желани
модификация на микроорганизми за производство на желани химични субстанции
(например инсулин);
модификация при земеделски култури с цел придобиване на повишена
продуктивност, желано качество или устойчивост към болести, неприятели, пестициди
и пр.
ОУП не е свързано с генериране или използване на генетично модифицирани
организми. Планът не предвижда ползването на такива след реализацията си.
Извод: ОУП не е източник и не е свързано с появяване или третиране на
генетично модифицирани организми.
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2.13. МИНЕРАЛНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
Стопанското значение на геоложката структура и литоложкото разнообразие на
територията, е свързано с наличните минерални подземни ресурси.
Кариера „Сини вир” също се разполага в обхвата на Източния Предбалкан.
Скалните материали в кариерата са представени главно от Мездренската кремъчнокарбонатна свита mzK2 m и Кайлъшката свита kK2 m. Смесването на различните
скални разновидности в кариерата води до влошаване на физико-механичните свойства
на материала. Фигура 27 Кариера „Сини Вир”. a - скален комплекс в района на
кариерата; b - трошен камък; c - микроскопска снимка (xN), показваща изобилие на
теригенен материал. Наблюдава се и глауконит. Изследваният от нас образец от
кариерата е дребнозърнест, светлобежов до тъмносив на цвят песъчлив варовик.
Текстурата му е масивна, а структурата – биокластична, с високо съдържание на
теригенен компонент, представен от ъгловати до слабо заоблени зърна (до 0,3-0,4 mm)
от кварц, фелдшпати и мусковит. Спойката е оскъдна, микритова.
VІІ. Раздел 4. СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ,
УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА
ИЛИ ПРОГРАМАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНАСЯЩИТЕ СЕ ДО РАЙОНИ С
ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ, КАТО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ПО
ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

4.1. Проблеми свързани с опазване на атмосферния въздух
Според Националната система за екологичен мониторинг, гр.Дългопол не
попада в екологично застрашените територии по отношение замърсяването на
атмосферния въздух. Специфичен проблем свързан с опазването на околната среда е
наличието на руднични води. В резултат на подземните минни работи е нарушена
хидродинамиката на подземните води, изразена в понижаване на тяхното ниво
вследствие на дрениране, както и изливане на рудничните води в повърхностните
водоеми. Екологичен проблем представляват и депонираните минни скални маси с
повишен радиоактивен гама фон, ако те се използват в строителството. Дюлева река е
друг екологичен проблем за града - тя се явява граница на източната част на града и
вилната зона като по нейното поречие в рамките на града се наблюдават
нерегламентирани сметища на битови и строителни отпадъци.
4.2. Проблеми свързани с опазване на водите
•
По отношение на повърхностните води, формиращи се на или
преминаващи през територията на община Дългопол.
Съществуващите екологични проблеми произтичат от необхванатите от
селищната канализационна мрежа населени места (които са на попивни или септични
ями), нерегламентираните и необезопасени депа за отпадъци и от дифузните източници
на замърсяване от селското стопанство.
•
По отношение на подземните води и земните недра - съществуващите
екологични проблеми произтичат от обстоятелството, че приповърхностния слой на
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подземните водни тела и земните недра не са защитени от антропогенни въздействия,
които влияят върху количественото и химичното състояние на подземните водни тела
чрез:
•
Неконтролирано използване на азотни торове в селското стопанство;
Повечето населени места в общината използват септични ями и попивни
•
кладенци за битово-фекални води;
•
Качеството на подземните води се влошава поради пропускливостта на
варовиците;
•
Липсващи пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води от
населените места;
•
Неорганизирано разхвърляне и депониране на битови отпадъци извън
населените места;
•
Неорганизирано разхвърляне на органична тор.
4.3. Проблеми свързани с опазването на почвите
Дефинирани са следните проблеми по отношение на опазване на почвите в
община Дългопол:
Недостатъчни зелени пояси, водещо до интензивна ветрова ерозия;
•
•
Почвите могат да бъдат потенциален приемник на криминално депонирани
отпадъци;
•
Разкриване на нелегални кариери.
4.4. Проблеми, свързани с развитието на ландшафта
Елементите на ландшафта в разглежданата територия вече са антропогенно
повлияни. Използването на почвите без изкуствено напояване е нерентабилно. По тези
причини земеделските земи не се използват по предназначение.
4.5. Проблеми свързани с третирането на отпадъците
По отношение на отпадъците са дефинирани следните проблеми в община
Дългопол:
Неорганизирано разхвърляне и депониране на битови отпадъци около
•
населените места;
•
Липса на разделно събиране и рециклиране.
4.6. Райони в близост до плана с особено екологично значение – защитени
зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие
От основно значение е разположения на територията на община Дългопол ПЗ
„Чудните скали”, като основен атракционен елемент както и попадащите изцяло или от
части защитени зони, включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000:
„Голяма Камчия”, код BG 0000501, „Камчийска и Еменска планина”, код BG 0000133,
„Река Камчия”, код BG 0000141 и „Провадийско-Роякско плато”, код BG 0000104 по
Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните местообитания и местообитанията на
видовете и „Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038 , и „Камчийска планина”,
код BG 0002044 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици
Атмосферното замърсяване влияе негативно върху човешкото здраве, найчесто нарушавайки функциите на респираторната, сърдечно-съдoвата и имунната
системи, което рефлектира в повишена заболяемост и намалена продължителност на
живот. На потенциалния вреден ефект на атмосферните замърсители е изложено цялото
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население на по-голямата част от селищата около град Дългопол, и южно от него, както
и растителния и животински свят в тези райони.
Определянето на приоритетните екологични проблеми на територията на
община Дългопол бяха направени въз основа на анализ и оценка на състоянието на
компонентите на околната среда с цел :
- Да се направи обективна оценка на екологичното състояние на
територията на общината, формирано от взаимодействието и временното влияние
между природните и антропогенните фактори, действащи върху територията на
общината;
- Да се определят различията в характеристиките на отделните зони в
териториален аспект и да се установят причините за тези различия;
- Да се формулират екологични изисквания, насоки и пътища за ефективна
пространствена организация и рационално използване на териториалните ресурси;
- Да се определи възможното екологично въздействие върху основните
компоненти на околната среда без реализиране на устройствените предложения,
заложени в ОУПО;
- Да се предложат мерки за ограничаване на евентуални негативни
комулативни въздействия върху околната среда.
От анализа на характеристиките, направени за отделните компоненти на
околната среда в разделите до тук може да се констатира следната обобщена оценка за
тяхното състояние и да се формулират факторите за съществуващите понастоящем
приоритетни екологични проблеми.
Екологични проблеми в състоянието на атмосферния въздух. Оценка на базата
на конкретни мониторингови данни за състоянието на атмосферния въздух на
територията на община Дългопол не може да се направи, защото за сега такъв
мониторинг не е извършван от съответните институции. Общината не е включена в
националната система за екологичен мониторинг и се провежда само периодичен
кратковременен имисионен контрол на атмосферния въздух.
Данните от изследванията не показват превишаване на пределно
допустимите концентрации на показателите: въглероден оксид, озон, азотен оксид,
азотен диоксид, серен диоксид и амоняк.
Община Дългопол е отдалечена от големите регионални източници на
замърсяване на атмосферния въздух.
Общият извод е, че в приземният атмосферен слой концентрациите на вредните
вещества са под пределно допустимите. Емисиите на вредни вещества в атмосферния
въздух варират както по часове в денонощието, така и по сезони, като през зимния
отоплителен сезон се отбелязва повишено съдържание на серен диоксид от
използваното в бита твърдо гориво. През летния сезон пък, основният замърсител са
финните прахови частици. В крайна сметка, сумарната мощност на емисиите на всички
компоненти не е в мащаб, който би могъл да бъде обеспокоителен.
Екологични проблеми в състоянието на геоложката среда, почвите и земите.
Почвеното разнообразие в Дългополската община е голямо. В хълмистите и
нископланински части на общината ограничители на почвеното плодородие са
относително пресечения релеф, ерозията и плиткостта на почвите. Според
районирането на България по отношение на ерозията и дефлацията на почвите, тази
част от общината е поставена в район с наличие на геоморфоложки условия за ерозия.
На територията на общината няма замърсявания на почвите с устойчиви органични
замърсители и тежки метали. Не е установена силно изразена ветрова и водна ерозия,
нарушаване на земите от добивни дейности засоляване и вкисляване на почвите. За
предотвратяване замърсяването на почвите и земите с пестициди, община Дългопол е
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предприела съответните действия. За сега съществуват проблеми с нерегламентираното
изхвърляне на отпадъци, причиняващи локални ограничени замърсявания на
територията на общината както и замърсявания, свързани с дизеловите и бензинови
двигатели в терените.
Основен източник за замърсяване на почвите са емисии от промишлени
предприятия и производства, автомобилният транспорт, минералните торове и
пестицидите, използвани в селското стопанство.
Екологични проблеми в състоянието на биологичното разнообразие и
елементите на националната екологична мрежа. На територията на Предбалкана,
където се намира община Дългопол, по причини най-вече от антропогенен характер, са
са развили преимуществено тревисти растителни съобщества. Около обработваемите
площи и в запустелите урбанизирани терени се срещат много рудерални видове. Без
предвиждане на устройствени мерки за икономическо и социално развитие на
територията на общината, ще продължи процеса на увеличаване на пустеещите земи.
Възможно е засилено антропогенно усвояване на земеделски площи около
автомагистралата, както и на терени, включени в защитените зони. Без устройствена
защита, ще се създадат предпоставки за неекологично застрояване и ползване на
крайречните терени и няма да е възможно възстановяването на гори във влажните зони.
Запазва се влошеното състоянието на рибните ресурси в реките на територията на
общината от замърсеността на водите им.
В горскостопанския план за горите на територията на община Дългопол се
предвижда залесяване на част от голите горски площи (сечища, пожарища и др.) с найподходящи дървесни видове, които да спомогнат за повишаване на другите полезни
функции на горските екосистеми в района. Наблюдавана през последните години е
тенденция за намаление на популациите на основните ресурсни видове, включени в
Приложение № 4 на ЗБР като ловни обекти както на територията на страната, така и за
района на общината( благороден елен, сърна, елен лопатар, дребен дивеч). Съществуват
проблеми в прилагането на мерките за управление на защитените зони по Натура 2000,
което ще доведе до : Извършване на действия свързани с промяна на хидрологичния
режим; Допускане на устройствени действия, които могат да доведат до разрушаване
на местообитанията; Допускане промяна на предназначението и начина на трайно
ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища и влажни зони; Извършване на
отводнителни и сходни на тях дейности на територията на влажните зони и водосбора
им;
Екологични проблеми в състоянието на ландшафта. Понастоящем, по-голямата
част от видовете ландшафти на територията на община Дългопол, имат основно
антропогенен произход. Силното антропогенизиране на територията ще продължи.
Визуалния ефект от него се подсилва и от основно равнинния релеф на общината,
който определя монотонността на съвременния облик на ландшафта. Туристическата
привлекателност на ландшафта на общината изисква да се създадат подходящо
оформени и благоустроени обекти за отдих и туризъм и около тях да се потърсят
места, от които може да се осъществи панорамно възприемане на околния ландшафт.
Нуждата от внасяне на динамика в облика на ландшафта ще се осъществи, ако се
предвидят и заложат бъдещи предпоставки за опазване и развитие на горските
ландшафтни комплекси и на ландшафтните комплекси на зоните по Натура 2000, които
имат съществено значение за разнообразяване визията на ландшафта. Оформянето и
ползването на имотите, контактуващи с ландшафтните комплекси (имащи и
консервационна стойност), трябва да се съобрази със специалните изисквания и
правила за оформяне на контактните буферни ивици. В тези случаи ще може да се
изисква засаждане в имотите на определен процент дървесно-храстова растителност и
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спазване на определени режими за ползването им. Необходимо е да бъде постигнато
подобряване на визуално-естетическия ефект, опазването и развитието на
ландшафтните комплекси, което има и голямо екологическо значение. Като се опазват
ландшафтните комплекси, ще може да бъде постигнат баланс в облика на естествения
ландшафт, на фона на засилващото се присъствие на различните разновидности на
антропогенния ландшафт.
Екологични проблеми при управлението на отпадъците. Без създаване на
предпоставки за стриктното прилагане на общинската програма за управление на
отпадъците, ще продължи констатираното сега изхвърляне на отпадъци от
домакинствата извън съдовете за битови отпадъци. Използването предимно на твърдо
гориво за отопление през зимните месеци, създава ситуации за изхвърляне на
неизгасена пепел и сгурия в контейнерите, което предизвиква запалването им и бързото
им изхабяване.
Необходима е промяна в бита на населението, за да не продължава в населените
места практиката, съдовете за отпадъци (които са общинска собственост), да се
използват неправомерно за фураж, пясък, вар, вода и др.). Прилагането на общинската
програма за отпадъците се очаква да подобри организацията на работа и ефективното
планиране на тази дейност (в т.ч. на използваната техника и съоръжения) и разходване
на средствата, предоставени от общината за нея. Предвиждането и реализирането на
съответните устройствени мерки и контрол, ще преустанови неконтролираното
изхвърляне на строителните отпадъци от гражданите и фирмите, което води до
формирането на нерегламентирани сметища главно край входно - изходните пътни
артерии на населените места и замърсяване на площи в регулационните граници.
Тяхното съществуване води до замърсявания на земите, водите и почвите, засилване на
ерозията, намаляване на естетическата стойност и привлекателността на ландшафта и
намаляване на потенциала за развитие на туризъм в общината. Друг проблем е
генерираните строителни отпадъци да започнат да се третират на специално отредени
площадки, където да се преработват, обезвреждат и оползотворяват. Практика на
настоящия момент е, основният начин на обезвреждането на отпадъците да е
депонирането. Няма специални депа на територията на общината и в областта за
опасните отпадъци.
Екологични проблеми в състоянието на акустичната среда. Железопътният
транспорт е източник на епизодично увеличаване на шума около жп линиите при
преминаване на влаковите композиции. Без съответните шумозащитни мерки, подобно
локално въздействие със сравнително ниска интензивност и честота на шума се
получава и от някои промишлени, транспортни, комунално-битови обекти и спортни
площадки на територията на общината.
Автомобилният транспорт е основният източник на шум на територията в
селищна среда, ако не се планира промяна в организацията на движението му.
Причините за акустично замърсяване са характерните особености на досегашното
селищно устройство, свързано с преминаване на транзитния трафик през селищата,
липса на шумозащитни прегради макар и от растителност, лошокачествена и разбита
пътна и улична настилка и т.н.
Екологични проблеми от нейонизиращи лъчения и радиационна обстановка.
ОУПО по своя предмет и обхват на планиране на територията, няма отношение към
въздействия върху промяна на радиационната обстановка и оформяне на зони с
„електромагнитен” дискомфорт, чието неблагоприятно действие не се възприема пряко
от хората, но оказва влияние върху тяхното здравословно състояние. Независимо дали
той ще бъде разработен и приложен или не, не се очакват отрицателни промени в
досегашното състояние.
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Екологични проблеми върху състоянието на културно-историческото
наследство. По отношение на недвижимото културно наследство, трябва да се
извършат дейности по актуализация на списъка на НКЦ на територията на
общината, въз основа на които да се направят предложения от общинската
администрация за реализиране на такава дейност. Дейностите по актуализация на
списъка включват актуализирана оценка на културната и научна стойност на
обектите, на състоянието им, определяне на режими за опазването им, както и
идентифициране на нови обекти с потенциал на НКЦ, което ще може да се
осъществи на базата на ОУПО. Чувства се остра нужда от социализация на културното
наследство, която да се осъществява посредством опазване и експониране на
автентичността и целостта на културното наследство, от запазване на технологиите и
производствата на малките фирми, специализирани в поддръжка и реставрация, както и
от насърчаване на международния обмен на опит и практики. Възможно е увреждане на
културни и исторически ценности от природни фактори и от безконтролно поведение
на хора, затова особен акцент в ОУПО трябва да се постави върху поддръжката на
сградната и урбанистична структура – по-добрата форма на управление на обектите,
които са културни ценности, както в икономическо отношение, така и по отношение на
опазването на автентичността и идентичността.
Необходимо е да се осъществява и „интегралната консервация” за
осъществяването на връзка между опазването на наследството и благоустройството на
териториите, която чрез ОУПО, ще помогне за постигането на устойчиво развитие,
устойчива икономика, успешна социална политика и запазена екологична и културна
среда.
Екологични проблеми, свързани със състоянието на човешкото здраве. Главна
цел на регионалната здравна политика в община Дългопол е да се запазят държавните и
общински лечебните заведения със статут, съответстващ на здравно-демографските
реалности, като се изпълнят изискванията за предоставяне на своевременни, достъпни,
висококвалифицирани и качествени медицински услуги. Основна задача е да се
извърши реконструкция, обновяване и оборудване на лечебните и здравни заведения със
специален акцент върху създаването на високотехнологични звена за диагностика и
лечение на социално-значимите и онкологичните заболявания и обновяването на
медицинската апаратура в хемодиализните структури.
Положителен ефект за подобряване на здравния статус има осигуряването на
условия за подобряване на физическата активност на населението чрез създаване на
условия за организиран спорт и туризъм.
Обобщена представа за приоритетните екологични проблеми на територията
на община Дългопол, на които трябва да се обърне внимание и да се предложат
устройствени мерки за решаването им в ОУПО, дава следната таблица:
Компоненти

Съществуващо
състояние

В
приземният
атмосферен
слой,
концентрациите на
вредните вещества са
под
пределно

Развитие
на
екологичните
проблеми
без
изработване
и
прилагане на ОУПО
Възможно
е
увеличаване
на
замърсяването
в
приземния
атмосферен слой при

Приоритетност при
решаване
на
екологичните
проблеми в ОУПО
Второстепенен
приоритет,
но
решим
в
устройствената
си
част със средствата
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Атмосферен
въздух

допустимите. Няма
данни
за
превишаване
на
пределно
допустимите
концентрации
на
показателите:
въглероден
оксид,
озон, азотен оксид,
азотен
диоксид,
серен диоксид и
амоняк.

Няма замърсявания
на
почвите
с
устойчиви органични
замърсители и тежки
метали.
Не
е
Геоложка
установена
силно
среда, почви и изразена ветрова и
земи
водна
ерозия,
нарушаване
на
земите от добивни
дейности, засоляване
и вкисляване на
почвите.
Няма
изградени
пречиствателни
станции за питейна
вода,
а
обеззаразяването на
питейните води се
извършва
преобладаващо
с
Повърхностни хлорно-варов
и
подземни разтвор.
Има
водни тела
увеличени загуби на
питейна
вода
в
резултат
на
амортизацията
на
водопроводната
мрежа
и
използването
на
питейната вода за
напояване.
В
населените места на
общината
няма
канализация.

липса
на
устройствена
програма
за
подобряване
благоустрояването на
селищата, ситуиране
на
производствени
мощности,
рационализиране на
пътните връзки и
организация
на
движението
по
уличната мрежа.
Възможно
е
замърсяване
на
почвите
от
прекомерна употреба
на минерални торове
и пестициди, както и
заблатяване
и
засоляване
на
почвите
при
непремерена
употреба на води за
напояване. Възможно
е развитие на водна и
ветрова ерозия и
добивна дейност
Ще
продължи
замърсяването
на
повърхностните
и
подземните
води,
което ще се отрази на
качеството
на
питейните води и
състоянието
на
биоразнообразието в
защитените зони. Ще
продължат загубите
от водоснабдителната
мрежа
и
задълбочаване
на
сегашният
нисък
стандарт
на
обитаване
без
канализация
и
пречистване
на
отпадъчните
и
питейните води.

на ОУПО

Второстепенен
приоритет.
От ОУПО основно
зависи решаването му
по
отношение
отреждането на нови
терени, свързани с
нарушаването на земи
от добивни дейности.

Основен приоритет
за
решаване
от
ОУПО,
който
в
специфичната си част
за повърхностните и
подземните
водни
тела ще бъде решен и
с помоща на мерките,
заложени в Плана за
управление
на
речните
басейни
(ПУРБ)
на
Източнобеломорски
район.
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Повечето
повърхностни
и
подземни
водни
тела, са с лошото
химично
и
бактериологично
състояние.
Съществува процес
на увеличаване на
пустеещите
земи.
Има
засилено
антропогенно
усвояване
на
Биологично
земеделски площи в
разнообразие
крайселищните
и елементи на територии,
край
националната автомагистралата,
екологична
както и на терени,
мрежа
включени
в
защитените
зони.
Създадени
са
предпоставки
за
неекологично
застрояване
и
ползване
на
крайречни
и
крайязовирни
терени. Има влошено
състоянието
на
рибните ресурси в
реките
на
територията
на
общината
от
замърсеността
на
водите им. Липсват
биокоридори
за
разпространяване на
биологичното
разнообразие.
Основно
ландшафтите
на
територията
на
общината
имат
антропогенен
Ландшафт
произход,
който
генезис ще бъде
запазен. Това силно
антропогенизиране
се подсилва
от
равнинния релеф и

Ще
продължи
процеса
на
антропогенизиране на
природните
територии и ще се
увеличават заплахите
за
биологичното
разнообразие
в
защитените зони по
Натура 2000.

Основен приоритет
за
решаване
от
ОУПО,
който
в
специфичната
си
част,
касаеща
устройството
и
ползването
на
териториите, ще бъде
решен и с помоща на
мерките и режимите,
регламентирани
за
защитените зони по
Натура
2000,
в
техните планове за
управление.

Ще продължи да има
опасност
от
оформяне и ползване
на
имоти,
контактуващи
с
ландшафтните
комплекси(имащи и
консервационна
стойност). Няма да се
постигне
подобряване
на

Основен приоритет
за решаване от ОУПО
с
помоща
на
териториалноустройствени мерки и
режими.
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основно
перспективата
за
земеделско ползване
на земите, което в
крайна
сметка
определя
монотонността
на
съвременния облик
на ландшафта.

Отпадъци

Съществува
неконтролирано
изхвърляне
на
строителни
отпадъци, което води
до формирането на
нерегламентирани
сметища
и
замърсяване
на
площи
в
регулационните
граници.
Съществуването им
води
до
замърсявания
на
земите, водите и
почвите
и
намаляване
естетическата
стойност
на
ландшафта.
Генериране
на
строителни и опасни
отпадъци без да се
третират
на
специално отредени
площадки,
за
преработване
и
оползотворяване.
обезвреждане.
Понастоящем
автомобилният
транспорт
е
основният източник
на
шум
за

визуалноестетическия ефект,
опазването
и
развитието
на
ландшафтните
комплекси. Няма да
бъде
постигнат
баланс в облика на
естествения
ландшафт, на фона на
засилващото
се
присъствие
на
различните
разновидности
на
антропогенен натиск
Ще
продължи
практиката
на
настоящия момент,
основният начин на
обезвреждане
на
отпадъците
да
е
депонирането. Няма
да има специални
депа на територията
на
общината
за
различните
видове
отпадъци
и
за
тяхното рециклиране
и оползотворяване.

Ще
продължи
неблагоприятното
акустично
въздействие
от
различните

Основен приоритет,
който ще се реши от
ОУПО и с помоща на
Общинската програма
за управление на
дейностите
по
отпадъците.

Второстепенен
приоритет, който ще
трябва да се реши с
териториалноустройствените
и
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Акустична
среда

територията
на
селищата
в
общината. Причини
са
характерните
особености
на
досегашното
селищно устройство,
свързано
със
задължително
преминаване
на
транзитния трафик
през
селищата,
лошокачествена
пътна
и
улична
настилка и т.н.

Съществуват зони с
”електромагнитен”
дискомфорт
на
територията
на
общината, които за
сега не са точно
Нейонизиращи идентифицирани
и
лъчения
и чието
радиационна
неблагоприятно
обстановка
действие
не
се
възприема пряко от
хората, но
оказва
влияние
върху
тяхното
здравословно
състояние.Радиацион
ната обстановка е
нормална.
Недвижими
На
културни
територията
на
ценности
община
Дългопол
съществуват голям
брой обекти със
стойност
на
недвижими културни
ценности
от
античността,
през
късното
средновековие и до
по-ново
време.
Голяма част от тях
обаче понастоящем

източници на шум в
селищната
и
крайселищна
територия на община
Дългопол.
Без
предвиждане
на
съответните мерки,
ще продължи да се
чувства
високото
ниво на шум около
магистрала „Тракия”.
Железопътният
транспорт
ще
продължи
да
е
източник
на
епизодично
увеличаване на шума
около жп линиите.
Не
се
очакват
отрицателни промени
на територията на
общината
в
досегашното
състояние
по
отношение
на
нейонизиращите
лъчения
и
радиационната
обстановка
,освен
при възникване на
извънредни
обстятелства.

Без разработванено
на ОУПО на гр.
Дългопол в частта му
за
недвижимите
културни ценности,
няма да може да се
извършат дейности
по актуализация на
списъка на НКЦ.
Съществува
опасност
от
разрушаване
и
заличаване
на
исторически
и

комуникационнотранспортните мерки,
предвидени в ОУПО.

Второстепенен
приоритет, който по
същество не зависи от
обхвата и предмета на
планиране
и
реализиране
на
ОУПО.

Основен приоритет,
който трябва да бъде
решен от ОУПО с
устройствени мерки и
режими, за опазване
на
природното
и
културното
наследство и неговото
социализиране
в
сферата на туризма..
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Здравен риск

не са включени в
списъците за НКЦ и
по тази причина
общината не може да
предприеме действия
за
тяхната
социализация.
Съществува здравен
риск за населението
поради проблемите с
водоснабдяването и
влошените качества
на питейната вода,
липсата
на
канализация
и
пречистване
на
отпадъчните
води,
шумовото
замърсяване
край
натоварените
с
автомобилно
движение улици и
пътища и т.н. Има
негативните прояви и
въздействия
върху
защитените зони по
Натура
2000,
състоянието
на
ландшафта,
качествата
на
природните
води,
плодородието
и
замърсяването
на
почвите и др., което в
крайна сметка
се
отразява
върху
комфортността
на
обитаване,
заболяемостта
и
жизнените интереси
на населението .

културни артефакти.

Развитието
на
селищните
и
крайселищни
територии
в
общината ще бъде
стихийно
и
неадекватно
на
съвременните
изисквания
за
здравословна
жизнена среда. Ще
се
повишава
здравния риск за
населението поради
задълбочаващите се
проблеми
с
водоснабдяването и
влошените качества
на питейната вода,
липсата
на
канализация
и
пречистване
на
отпадъчните води,.

Основен приоритет,
който трябва да бъде
решен
с
териториалноустройствените
инструменти
и
средства, с които
оперира ОУПО.
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VІІІ. Раздел 5. ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА
НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ
КЪМ ПЛАНА И ПРОГРАМАТА, И НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И
ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПО
ВРЕМЕ НА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА
Устойчивото развитие стана широко приета концепция през последните
десетилетия. През 1992 г. на срещата на високо равнище в Рио де Жанейро беше приет
Дневен ред 21 - План за действие за насърчаване на напредъка към устойчиво
развитие, с който основно се цели въвеждането на по-ефективни мерки за опазване на
околната среда. Глава осем от Дневен ред 21 препоръчва на правителствата да
разработят национални стратегии за устойчиво развитие и опазване на природата.
Няколко са формулираните фундаментални и дългосрочни решения, ангажиращи
международната общност със следните ключови принципи на екологичната политика, в
насока за опазване на околната среда:
- Принципът на превантивните мерки, основаващи се на най-добрите
съвременни научно-технически постижения, с цел да се намалят рисковете за хората и
околната среда;
- Принципът „Замърсителят плаща”, който означава, че на всички нива
разходите по предотвратяването и отстраняването на екологичното замърсяване се
носят от отговорните за причиняването им;
- Принципът, че защитата на околната среда е обща задача за правителствата,
гражданите и промишлеността, осъществявана чрез сътрудничество между тях;
- Принципът на интегрирането, който означава, че опазването на околната
среда е въпрос, който не трябва да се обсъжда самостоятелно и че екологичните
аспекти трябва винаги да се вземат предвид при оформянето и прилагането на
политиките в много други области, като транспорта, енергетиката, промишленост,
селското стопанство и др.
На базата на тези принципи в приетата Национална стратегия за околна
среда и Национален план за действие е определена дългосрочната стратегическа цел –
„Подобряване на качеството на живот на населението в страната и осигуряване на
здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на
основата на устойчиво управление на околната среда” и са формулирани целите на
опазването на околната среда. На основата на извършения анализ на силните и слаби
страни, възможностите и заплахите, в стратегията са изведени национални цели и
подцели, които отразяват тенденциите и изискванията в международен аспект.
Цели и подцели:
1. Осигуряване на достатъчно по количество и качество вода за населението
и за икономиката на страната:
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- Преодоляване на кризите във водоснабдяването;
- Осигуряване на вода за напояване;
- Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси;
- Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води.
2. Достигане на нормите за качество на атмосферния въздух в населените
места, които са „горещи” точки:
- Намаляване концентрациите на вредни вещества;
- Недопускане на трансграничното замърсяване.
3. Запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната
среда :
- Прилагане на превантивните инструменти за недопускане на замърсяване и
увреждане на околната среда, включително и загуби на земи и почви (ОВОС,
Разрешителни режими, ISO 14000 и др.);
- Разработване и прилагане на регионални политики за постепенно
разширяване обхвата на териториите с добро състояние на околната среда
4. По-тясно интегриране на политиката по околна среда в политиките на
развитие на стопанските отрасли:
- Развитие и прилагане на стратегическа Оценка на въздействието върху
околната среда за инвестиционните планове и програми за развитие на национално и
регионално ниво; инвестиционните планове и програми в областите от транспорт ,
енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси, промишленост,
включително добив на минерални суровини, далекосъобщения, туризъм и
земеползване, при осъществяването на които се предполагат значителни въздействия
върху околната среда;
- Отчитане на екологичните изисквания при преструктурирането и
развитието на енергетиката, минно-добивната промишленост, индустрията и
транспорта;
- Развитие на: екологично чисто, органично земеделие и животновъдство;
- Запазване на околната среда в силно натоварените туристически райони.
5. Опазване и подържане на богато биологичното разнообразие:
- Съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми,
местообитания, видове и на генетичните им ресурси;
- Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси;
- Подобряване състоянието на горите.
6. Създаване на условия за прилагане на европейското екологично
законодателство и международни конвенции в областта на околната среда:
- Подобряване административния капацитет на институциите по прилагане
на европейското екологично законодателство и международните конвенции;
- Завършване хармонизацията на българското законодателство с правото на
ЕС в областта на околната среда;
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- Обезпечаване финансиране на мерките по прилагане на европейското
законодателство и международните конвенции.
7. Подобряване управлението на отпадъците:
- Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на
отпадъци;
- Създаване на механизми за функциониране на системата за разделно
събиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъци;
- Значително подобряване чистотата на населените места в България.
8. Намаляване шумовото замърсяване:
- Намаляване шумовото замърсяване в населените места от стопански
обекти;
- Намаляване шумовото замърсяване предизвикано от транспорта.
9. По широко участие на обществеността в решаване на проблемите на
околната среда:
- Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на
околната среда;
- Привличане на обществеността в процеса на вземане на решения.
Изготвеният ОУП за община Дългопол е съобразен с поставените цели и
подцели, актуални за страната и района:
Национална цел
Осигуряване на достатъчно
количество и качество вода за
населението и икономиката
на страната.

Запазване и разширяване на
териториите
с
добро
качество на околната среда

По-тясно интегриране на
политиката по околна среда в
политиките на развитие на

Приоритети и мерки в ОУПО
Развитие на водоснабдителните системи за
намаляване на загубите във водопроводната мрежа,
ще се реконструира ГПСОВ и ще се осъществи
поетапно ликвидиране на точковите и дифузните
източници на замърсяване, с което ще се подобрят
качествата на повърхностните и подземните води.
Предвиденото в ОУПО развитие на ВиК мрежите и
съоръженията към тях и ГПСОВ на гр. Дългопол
има за цел опазването на водите, като природен
ресурс с огромно значение за бита на населението и
икономиката на града.
Подобряването на жилищната среда в селищата и
предвидените за целта комплексни благоустройствени мероприятия, както и прилагането на нова
организация в управлението на отпадъците, ще
съдействат за реализиране на тази цел.
Заложеното развитие на функционалната структура
на
общината,
щадящото
отношение
към
използването на природните ресурси на територията
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стопанските отрасли.

Опазване и подържане на
богато
биологичното
разнообразие
Създаване на условия за
прилагане на европейското
екологично законодателство и
международни конвенции в
областта на околната среда.

Подобряване управлението на
отпадъците

Намаляване
шумовото
замърсяване
По широко участие на
обществеността в решаване
на проблемите на околната
среда.

и
търсеният
баланс
между развитие
на
урбанизацията и съхраняване във възможната степен
на цялостността на природната среда са адекватни с
тази цел.
Заложено е спазване на въведените режими на
защитените зони, запазване на техните територии по
площ и се създават условия за развитие на местната
екологична мрежа.
Предложените промени в комуникацинно-транспортната система на общината допринасят за
намаляване концентрациите на емисии с парников
ефект и замърсяване на атмосферния въздух в гр.
Дългопол и селищата на общината. Съдават се
условия за използване на алтернативни източници
на енергия. Предвидените мерки в областта на
всички компоненти и фактори на околната среда
отговарят на Директивитите на Европейския съюз и
международните конвенции, по които Република
България е страна.
Има стремеж оптимизира системата за разделно
сметосъбиране и извозване на отпадъците. Всички
дейности са в съответствие с изискванията на ЗУО,
Националната и Общинската
програма за
управление на отпадъците. Ще бъдат ликвидирани и
рекултивирани
съществуващите
малки
нерегламентирани сметища.
Необходими са адекватни устройствени решения за
намаляване на шумовото и атмосферно замърсяване.
ОУПО, както и всички процедури по ЗУТ, се
подлагат на законоустановените и отговарящи на
съвременните изисквания форми на обществен
достъп и контрол, като постъпилите мнения,
съображения, жалби и сигнали се вземат предвид
при окончателните устройствени решения.

Проектът за ОУП на община Дългопол е съобразен и с целите на други
стратегии и програми на национално ниво:
•
Национална стратегическа програма за следващия програмен период на
ЕС до 2020г., където основната цел е България да стане конкурентно способна страна –
членка на ЕС с високи качество на живот, доходи и социална чувствителност на
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обществото. Предвижда се развитие на устойчиви териториални общности чрез
Оперативните програми - „Региони в растеж”, „Околна среда” и „Транспорт”.
•
Национална стратегия за развитие на инфраструктурата на Република
България и план за действия в програмния период до 2020г., която цели да се развие
устойчива транспортна мрежа чрез оптимизиране капацитета и ефективността на
съществуващата инфраструктура, развитие на републиканската пътна инфраструктура
и интегрирането й към тази на страните на Европейския съюз.
•
Национална стратегия за регионално развитие на Република България в
програмния период на ЕС до 2020г., където поставената цел е да се постигане на
устойчиво и балансирано развитие на регионите.
•
Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 2035
г. (дългосрочна перспектива).
•
Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията
в Република България, която цели да се подобри управлението на сектора
водоснабдяване и канализация и повишаване качеството на ВиК услугите като се
предложат комплексни мерки за постигането им.
•
Национални програми, свързани с водния сектор, опазването и
управлението на водите - Национална програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ
за населени места с над 10 000 екв. жители (1999 г.),
•
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България за
следващия програмен период до 2020г. и други.
На база анализа на съществуващото състояние на компонентите на околната
среда, са изведени целите и приоритетите на ОУПО за развитие територията на община
Дългопол:
− Обвързване развитието на общината с факторите от регионално,
национално и наднационално ниво;
− Оптимизиране на функционалната структура на общината спрямо
съвременните социално-икономически и демографски процеси;
− Оптимизиране на начините и режимите на земеползване в общинската
територия и в отделните землища;
− Оптимизиране на пространственото и функционално развитие на
различните подсистеми на общинския организъм и взаимодействието между тях;
− Създаване на предпоставки и условия за ефективно управление на
общинското развитие.
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ІХ. Раздел 6. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ
ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ,
НАСЕЛЕНИЕ, ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ, ФАУНА, ФЛОРА, ПОЧВИ, ВОДИ, ВЪЗДУХ,
КЛИМАТИЧНИ
ФАКТОРИ,
МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ,
КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АРХИТЕКТУРНО И
АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ЛАНДШАФТ И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ
6.1. Върху качествата на атмосферен въздух.
Общо предвижданията на ОУПО по отношение устройството и локацията на
производствените дейности, съсредоточията на селскостопанската инфраструктура,
зоните за туристическа и рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено
обслужване, не водят до влошаване качествата на атмосферния въздух.
Лесоустройственият проект на ДГС „Дългопол” предвижда залесяването на част
от голите сега горски площи (сечища, пожарища) с най-подходящи дървесни видове,
като по този начин се цели да се повишат полезните функции на горските екосистеми в
района. Предвижданото увеличение на високостъблените гори (иглолистни и
широколистни) ще доведе до подобрение на тяхната функция като филтър срещу
замърсяването на атмосферния въздух и до повишаване на водоохранните,
почвозащитните и здравноукрасните функции на горските биоценози. Гората като
екосистема и най-важен компонент на биосферата, е тясно свързана и със
средозащитните и рекреационни функции, които й се отреждат на териорията на
общината.
Предвижда се възстановяване и увеличаване на крайпътното озеленяване и
оформяне на биокоридори с дървесна и храстова растителност около микроязовири,
напоителни канали, деретата и малките речни притоци, както и озеленяване на
сервитутните ивици на линейните съоръжения на техническата инфраструктура.
Описаните по-горе мерки също ще имат значителен принос за намаляване
замърсяването и запрашаването на въздуха.
Мерките в ОУПО, в съчетание с някои тенденции, заложени в общинските
програми за развитие на общината и управление на отпадъците – ликвидиране на
малките нерегламентирани сметища, усъвършенстване на системата за сметосъбиране и
извозване, подобряване на уличните настилки, оптимизиране на автотранспортната
схема, възстановяване ролята на железопътния транспорт след реконструкция на жп
линиите и обновяване на подвижния състав, намаляне на делът на използване на
нискокалорични въглища и брикети за отопление в битовия сектор, промяна в
структурата на промишлеността и други води до извода, че неблагоприятни
въздействия от реализирането на плана върху компонента „атмосферен въздух” не се
очакват.
6.2. Върху качествата на водите в района.
Приоритетите в областта на опазването на повърхностните и подземни водни
тела бяха описани в изложението по-горе. ОУПО е съобразен с тях, като от своя страна
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общината е предприела дългосрочни и ефективни мерки съобазно националните
програми (ПУРБ), за поетапно решаване на изяснените вече проблеми и постигане на
поставените цели. В ОУПО се предвиждат мерки за реконструкция на основната
водоснабдителна мрежа, което включва подмяна на всички водопроводи и помпени
агрегати, саниране конструкцията на всички съоръжения, включително и мерки за
достигане 100% водоплътност на напорните резервоари и монтиране на винтили за
предотвратяване на преливането им, поставяне на измервателни уреди и регулиране на
налягането.
За опазване на водоизточниците и съхранение на ресурса, се предвижда
изграждане, учредяване и съхранение на СОЗ около водоизточниците.
Предвижда се също и намаляване на натоварването от органични
замърсители, азот, фосфор и микрозамърсители от точкови източници на битови
отпадъчни води. В предварителния проект на ОУПО се предлага като решение на
този проблем, създаването на организация в селищата без канализация и
пречистване на отпадъчните води, те да се извозват за пречистване в
съществуващата или в новоизградена пречиствателна станция. Тази възможност
подлежи на допълнителни проучвания и конкретно предложение ще се направи в
окончателния проект на ОУПО. Тези предложени мерки са свързани с изпълнението
на изискванията на Директивата за градските пречиствателни станции за отпадъчни
води 91/271/ЕС, според която е необходимо изграждане на канализации и
осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчните води за всички населени
места над 2000 е.ж.
В програмата на ПУРБ са предвидени и мерки за населените места под 2000
е.ж., където има частично изградена канализация,
за доизграждане на
канализацията и осигуряване на пречистване на отпадъчните води. Също така са
предвидени изграждане на канализации и пречистване на отпадъчните води на
населени места над 1000 е.ж., в райони, където има проблеми с нитратно
замърсяване на подземните води. Всички подземни водни тела в Източнобеломорски
район се ползват за питейни нужди и е необходимо предприемане на действия за
намаляване на замърсяването, което е причинено главно от селско стопански
дейности и от населени места без изградена канализация. Голяма част от
Източнобеломорски район е водосбор на чувствителна зона, което предпоставя
необходимостта от допълнително пречистване на отпадъчните води от агломерации
над 10 000 е.ж. за отстраняване на азота и фосфора. За малките населени места (под
2000 е.ж.) са възможни различни варианти на решаване на проблема с пречистване
на отпадъчните води - изграждане на модулна пречиствателна станция, изграждане
на влажна зона или отвеждане на водите чрез канализация до близко разположена
ГПСОВ, като решението е въпрос на проучване и обосновка на най-ефективен
вариант, който както беше посочено по-горе, ще се предложи в окончателния проект
на ОУПО.
По отношение на другите повърхностни и подземни водни тела в обхвата на
плана също е осигурена възможност и са предвидени конкретни мероприятия за защита
от вредното въздействие на водите, които тук не е необходимо да описваме. Планът
предвижда значително увеличаване на площите, заети от техническата инфраструктура
за водоснабдяване и канализация. Усилията на общината и експлоатационното
дружество „В и К” са насочени в няколко основни направления - осигуряване на
качествено и непрекъснато водоснабдяване и канализация на потребителите, съгласно
европейските стандарти, на социално поносима цена, осигурявайки положителни
икономически резултати; Предоставяне на висококачествени услуги, които създават
благоприятна жизнена среда за развитие на човека и на всички човешки дейности;
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Удовлетворяване нуждите от питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните
води, в съответствие с европейските стандарти за опазване на околната среда и
принципите на устойчиво развитие; Балансирано съчетание между интересите на
потребителите, едноличния собственик и вътрешните интереси на дружеството, с
акцент върху нови инвестиции за рехабилитация и модернизация на системите;
Следване на европейската, държавната и регионалната политика във водния сектор,
като се отчитат интересите на заинтересованите страни; Въвеждане на качествено нова
политика за управление на човешките ресурси.
В тази връзка в ход е реализирането на проект за изграждане, реконструкция и
модернизация на канализационната и водоснабдителна мрежа.
Ще се осъществява мониторинг на питейната вода съгласно изискванията на
Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови
цели. Очаква се увеличение на постигнато съответствие на нейното качеството с
нормативните изисквания. Предвидените промени ще имат положително въздействие
върху околната среда. Очаква се да се осигури нормално водоснабдяване с питейна
вода на всички селища в общината. Изграждането на канализация ще ликвидира риска
от инфилтрации и замърсяване на подземни води. При спазване на условията за
водочерпене съгласно Разрешително за водоползване, издадено от Басейнова дирекция
на „ИБР” с център град Пловдив, негативно влияние върху водоизточниците не се
очаква. Ще се намалят загубите на питейна вода, с което ще се увеличи количеството
на подаваната вода за водопотребление.
В резултат, реализацията на ОУПО и описаните проекти, както и предвидените
мерки, които ще бъдат предприети в рамките на действието му, ще съдействат за
постигане целите за подобряване състоянието на повърхностните и подземни водни
тела в района на общината.
6.3. Върху почви, земни недра, минерално разнообразие.
Обективните дадености за социално-икономическото развитие на община
Дългопол и бъдещите възможности за тяхното доразвиване са в основата на
устройствените решения в ОУПО, водещи до устойчиво развитие и създаване на
определен комфорт на средите, в които се осъществява човешкия жизнен цикъл.
Устройствените аспекти в развитието на икономиката на община Дългопол са свързани
с предвиждане на терени за нови съвременни технологични производства, които не
влизат в конфликт с останалите подсистеми – обитаване, обслужване и др. Тези нови
терени за развитие се предвижда да се ситуират в урбанизираните вече крайселищни
терени (бивши селскостопански дворове), без да се засягат обработваеми земи. С
предвижданото възстановяване на икономическите активности в крайселищните
урбанизирани територии, ще се осигурят необходимите устройствени предпоставки за
реализиране на заложената динамика, като те ще повлияят върху интереса на
инвеститорите съгласно съвременните изисквания. Общината се нуждае от нови
фактори за трайно отстояване на сегашните позиции при разнообразяване на
преработващата промишленост и внасяне на нови икономически дейности (модерна
преработваща индустрия) и развит модерен аграрен сектор.
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С предвижданията на ОУПО, общината следва да мобилизира целия си
потенциал (природно-ресурсен, човешки и инвестиционен) и да насочи развитието си в
три стратегически направления:
- Максимално оползотворяване на възможностите за финансиране от
национални и европейски източници;
- Всестранно качествено подобряване на промишленото развитие и средата
му (устройствено планиране, инфраструктура, екология);
- Преодоляване на рисковата си икономическа позиция, породена от
прекомерно облягане на индустрията (развитие на културно-познавателен туризъм,
услуги и ефективен аграрен сектор).
С ОУПО се осигуряват условия за по-добра жилищна среда.
- Независимо от демографския спад и многото необитавани жилища,
потребността от нови жилища съществува постоянно, макар и с умерени мащаби;
- Дисбалансът „град-села” (център – периферия) се задълбочава и в
съотношението „обитатели – жилища”;
- Наличието на необитавани жилища не е достатъчен фактор за привличане
и задържане на демографска маса.
Интересът към ново жилищно строителство на територията на общината, няма
да бъде свързан с формиране на новоурбанизиращи се терени, а преди всичко ще се
развива в сегашните строителни граници на селищата.
Комплексът от други действия, чието предприемане се осигурява с ОУПО, обаче
ще доведат до подобряване състоянието на средата в селищата на общината и на
техните землища. Той включва подобрената организация и структура на дейностите по
стопанска заетост на населението, управление на
отпадъците, ползването и
пречистването на питейните и отпадъчните води, създаването на зелената система от
биокоридори с дървесна и храстова растителност, с което ще се повиши екологичната
ефективност на земите около пътната инфраструктура, водните течения, напоителните
канали и дерета, микроязовирите и т.н.
С развитието на зелена система от биокоридори на територията на общината, ще
се намалят макар и малките по степен в момента площи с ветрова ерозия. С
възстановяването на мрежата от напоителни канали се очаква и възстановяване на
поливния характер на земите и възраждане на зеленчукопроизводството, което ще
подобри структурата за сектор растениевъдство и въобще на земеползването, и ще
осигури макар и минимална, нова заетост.
6.4. Върху биологичното разнообразие и неговите елементи, защитени
природни територии и зони.
ОУПО не предлага устройствени решения, засягащи местата с висока
концентрация на биологично разнообразие, с изключение малко доразвиване на вече
съществуващи рекреационни зони за курорт и отдих в обхвата на язовир Цонево и
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Елешница. Съгласно лесоустройствения проект на ДГС „Дългопол”, не се предвижда
намаляване на залесената горска площ, включена в общинския горски фонд . Нещо
повече – планира се създаването на нови горски територии на сега обезлесени земи
вследствие на изсичане, пожари и др. Предвижда се подмладяване на редица
насаждения и създаване на нови култури от по- ценни и високопродуктивни дървесни
видове, отговарящи в максимална степен както на потенциалните възможности на
месторастенето, така и на природните дадености на района.
Със създаването на биокоридори с линеен характер чрез засаждане на дървесна
и храстова растителност, значително ще се увеличи делът на дървесната растителност в
равнинната територия на общината със земеделски облик на ландшафта. Елементите
на така формираната зелена система на общината ще имат важно екологично значение,
свързано и със социално-икономическото й развитие.
Те ще бъдат предпоставка за развитие на нови форми на отдиха (селски, аграрен
туризъм), на еколого-хигиенни и на други специфични функции на средата. Терените
им ще са публична общинска собственост и ще бъдат особено важни за промяна в
досегашния облик на агрогенния ландшафт.
Биокоридорите и придружаващата транспортните пътища зеленина, ще създадат
нов общ озеленен скелет на общината, свързващ чрез лентовидно озеленяване горските
хълмисти територии, речните течения и напоителни канали, микроязовирите и
селищата. За целта ще трябва да се използват местни широколистни видове дървета
като върби, тополи, елши, различни видове дъбове, явори, липи и др. По изискванията
на Световната здравна организация, тази зелена система ще бъде важен качествен
показател за екологичната и рекреационната ефективност на територията на общината
и ще влияе върху стандарта на жизнената среда.
Важно допълнение към тази зелена система ще бъдат и други организирани
зелени структури, с тясно специализирани функции като селищни и крайселищни
озеленени площи за широко обществено ползване, добре озеленените вилни и
курортни селища, озеленени производствени и спортни комплекси, както и озеленените
площи с друго специфично предназначение - гробищни паркове, защитни насаждения –
мелиоративни влажни зони, предвидени в мерките на ПУРБ, санитарнозащитно
озеленяване, зелени пояси около промишлените зони и др. Екологична и
ландшафтооформяща роля в тази зелена система ще имат и зелените площи за
ограничено обществено ползване в отделните частни селищни имоти, зелените площи в
центровете за обществено обслужване, които осигуряват дейности като образование,
здравеопазване и социални грижи, култура, религия, административни услуги, търговия
и обществено хранене, битови услуги и др.
Елемент на тази зелена система са и зелените площи в производствените
устройствени зони, но тяхното състояние на настоящия етап е неясно и не е на ниво. В
последните години съществуващите производствени територии търпят много
преустройства, смяна на дейности, промени на собствеността и предназначението на
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имотите, което е нормално в процеса на преструктуриране на икономиката и в периода
на криза, но това оказва съществено негативно въздействие върху съществуващата
растителност и озеленени площи.
ОУПО съдава регулационна основа за възстановяване на крайречни гори около
реките Луда и Голяма Камчия и притоците им съгласно ПУРБ, около мрежата от
напоителни канали, по съществуващите сухи или оводнени дерета. Това увеличава
възможностите за възстановяване и подобряване на тяхната биокоридорна функция.
Цялостното развитие на зелената система на общината ще благоприятства развитието
на популациите на местната автохтонна флора и фауна.
Със системата за оводняване предвиждана в мерките на ПУРБ, се възстановява
характера на влажните зони за продължителен период от време през годината, което ще
приобщи към влажните зони редица животински видове, характерни за тях в миналото
и отдръпнали се поради осушаването им.
ОУП на община Дългопол не предвижда негативно засягане на защитените зони
на Натура 2000. Запазва се големият процент на териториите, включени в тях по
Директива 2009/147/ЕС и по Директива 92/43/EEC, като в значителна част те се
покриват в частта от землищата на селищата, разположени в хълмистата и
нископланинска част на общината.
Мероприятията по изграждането на съоръженията по превенция от наводнения
са съобразени с мерките, предвидени в ПУРБ на ИБР. Залесителните мероприятия с
автохтонни дървесни и храстови видове, предвидени в лесоустройствения проект, също
отговарят на изискването за постигане на целите за обявяване на зоните.
6.5. Върху ландшафта. Новото устройствено планиране в ОУПО не предвижда
сериозно изразени промени в съществуващия агрогенен ландшафт на общината.
Планираното оживяване с нови производствени функции на съществуващите
крайселищни урбанизирани територии (бивши селскостопански дворове и комплекси),
няма да създаде разлика в характера на урбогенния ландшафт там, но при всяко
положение ще подобри неговият естетичен облик. Положително върху облика на
агрогенният ландшафт ще повлияе развитието на зелената система в селищната и
извънселищната среда на общинската територия.
6.6. Въздействие от различни видове отпадъци. Чрез регламентиране на
устройствени предпоставки, ОУП на община Дългопол, създава условия за прилагане
на Общинската програма за управление на отпадъците в периода до 2020 г. и след нея.
В Програмата се утвърждава системата за разделно сметосъбиране и извозване. Всички
дейности планирани в нея са в съответствие с изискванията на ЗУО, Общинската и
Националната програма за управление на отпадъците. Всички съществуващи малки
нерегламентирани сметища ще бъдат рекултивирани.
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Ще могат да се реализират предвижданите в Програмата мерки в Плана за
действие, свързани с териториалното отлагане на важни фактори за управлението на
отпадъците :
Определяне на местата за разполагане на необходимите елементи на
системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки ;
Определяне място за изграждане на сепарираща инсталация за битови
отпадъци на територията на Община Дългопол;
Определяне на площадки за оползотворяване и за управление на
портативни батерии и акумулатори като част от регионалното управление
на
опасните отпадъци от бита;
Определяне на площадки за оползотворяване на излезли от употреба
моторни превозни средства ;
Определяне на обектите, в които се извършва смяна на отработени масла
и обектите, в които се изкупуват отработени масла;
Определяне на площадки за събиране и оползотворяване на излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване;
Определяне местата за разполагане на необходимите елементи на
системата за разделно събиране на излезли от употреба пневматични гуми;
Изграждане и пускане в действие на съоръжение за компостиране на
биоразградими отпадъци на територията на Регионалното депо;
Определяне на място и изграждане на пункт за разделно събиране на
специфични отпадъци (ПРССОД);
Определяне на места за изграждане на специализирани инсталации за
обезвреждане на строителните отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени;
и други...
Общината ще трябва да разполага с претоварна площадка и сепарираща
инсталация, което ще намали значително обема на транспортираните твърди отпадъци
и от там ще се намали и риска за околната среда от разпиляване при транспортирането
им до регионалното депо. Във връзка с възникналата необходимост от наличие на депо
за строителни отпадъци, което е наложително да е с осигурени възможности и за
тяхната преработка до фракции, използваеми в строителството, благоустройството и
комуналното стопанство на общината, много важно е в окончателния проект на ОУПО
да се определи неговото място с оглед на добър транспортен достъп. Обособяването на
регламентирани места за временно депониране на строителните отпадъци до тяхната
преработка във фракции, използваеми за нуждите на общината, ще е принос и към
ликвидиране на проблема с нерегламентираните сметища.
6.7. Въздействия от опасни вещества и рискови енергийни източници –
шумове, вибрации.
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ОУПО не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества и не
изменя в отрицателна посока съществуващата ситуация в това отношение. Основание
за такова заключение дава факта, че в ОУПО не се предвижда разполагането на
производства, които са източник на вредни замърсявания. Създаването на устройствени
предпоставки за събиране и неутрализиране на вредните отпадъци, също ще спомогне
за намаляване до минимум на въздействията от вредни вещества.
Реализирането на транспортната схема в новият Общ устройствен план на
общината, ще има принос в намаляване шумовото и атмосферното замърсяване в град
Дългопол и селищата в общината от стопански обекти и от тежкотоварния транспорт,
както и от вибрации. Няма да настъпят изменения и по отношение въздействията от
йонизиращи и нейонизиращи лъчения, тъй като източниците им вече са ситуирани на
територията на общината, във връзка с обеспечаване на съобщителната комуникация.
6.8. Въздействия върху недвижимото културно наследство.
Избраният вариант на устройство на територията на общината, не предполага
негативни въздействия върху обекти на културно - историческото наследство- напротив
ОУПО отразява съвременните политики по отношение на културното наследството и
недвижимите културни ценности. Съблюдават се тенденциите в Европа по отношение
на културните ценности - да се прехвърлят услуги, правомощия и ресурси към
местните равнища на управление, в съответствие с принципа на субсидиарност. Тъй
като общинското ниво има непосредствена обратна връзка с гражданите и ежедневните
предизвикателства, свързани със социализацията на културно-историческото
наследство, именно на ниво ОУПО е съществено планирането като фактор за успешно
и устойчиво пространствено, икономическо и регионално развитие.
ОУПО е инструмент за подпомагане на община Дългопол за решаване на
някои основни проблеми на недвижимите културни ценности като:
- включването на архитектурното наследство в една обща политика за
урбанистично развитие и благоустройство на териториите;
- възможности за отделяне на ресурси за финансиране на консервационни и
реставрационни работи;
- данъчни и административни облекчения, които да насърчат собствениците
или частните ползватели да предприемат реставрационни или възстановителни работи;
- и други...
Особено остра е нуждата от социализация на наследството, която да се
осъществява посредством опазване и експониране на автентичността и целостта на
културното наследство.
В ОУПО акцент се поставя върху поддръжката на сградната и урбанистична
структура – по-добрата форма на управление на обектите - културни ценности, както в
икономическо отношение, така и по отношение опазването на автентичността и
идентичността. Прилага се принципа на „интегралната консервация”, за
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осъществяването на връзка между опазването на наследството и благоустройството на
териториите, което е главна цел на ОУПО, с оглед постигането на устойчиво развитие,
устойчива икономика, успешна социална политика и запазена екологична и културна
среда.
Eдна от главните политики на Националната концепция за пространствено
развитие (2012) e съзнателно фокусиране върху спецификата на мястото, върху
вътрешния потенциал на културните ресурси и индивидуалните преимущества. Тази
цел е реализирана в ОУПО с планиране изграждането на местна инфраструктура и
местни основни услуги в дейностите, насочени към възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство на селата и ландшафта, които са оценени като
основен елемент на потенциала за растеж и насърчаване устойчивостта на селските
райони.
Следвайки така дефинираните рамки, в ОУПО е залегнала перспективата за
развитие на балансиран растеж, качество на живот, устойчива икономика и културен
туризъм, изграден върху културното и природното наследство на община Дългопол.
6.9. Въздействия върху зони или обекти със специфичен хигиенноохранителен статус в обхвата на плана.
Представения баланс на територията и картен материал, е показателен за
подобряването на основните устройствени параметри в ОУПО в сравнение с
досегашните, което отговаря на поставените цели и подцели, пряко рефлектиращи и в
областта на условията и показателите, характеризиращи общественото здраве.
Растениевъдството и животновъдството ще се развиват екстензивно в близките
години поради липса на работна ръка и икономическата ситуация в страната и Европа,
и няма да бъдат източник на неблагоприятни въздействия върху зони или обекти със
специфичен хигиенно - охранителен статус.
Заплаха за компрометиране на горските ресурси в защитените зони на
територията на общината е незаконният дърводобив на дървесина за огрев и
опасността от горски пожари, което изисква по-ефективен контрол и мерки за защита и
опазване на биоразнообразието в общината.
Предвижданото в ОУПО развитие на туристическия потенциал и подобряване на
социокултурната среда, ще съдействат за благотворното въздействие върху
съхраняването и обогатяването на традициите, културното и историческо наследство,
допринасящи за икономическия просперитет на общината.
ОУПО предвижда да се преодолеят сериозните дефицити както във физическата
изграденост, така и в качеството на услугите в сферата на водоснабдяването и
канализацията, като по този начин ще бъдат отстранени сегашните негативни
последици върху жизнения стандарт на населението и екологията на средата в
общината.
В крайна сметка, предвижданията на ОУП на община Дългопол, очертават
тенденция към значително подобряване състоянието на зоните и обектите със
специфичен санитарно-охранителен статус в рамките на времевия хоризонт на действие
на плана.
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6.10.
Обща оценка на въздействията.
В изложените по-горе анализи и оценки за въздействието на ОУПО върху
елементите на средата, е разгледана в рамките на възможното прогнозиране,
достатъчната необходимост и целесъобраност на ситуацията, свързана с компонентите
и факторите, влияещи върху качеството на околната среда в община Дългопол, както и
с очертаващите се преспективи в устойството на територията, произтичащи от проекта
за ОУПО.
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крат сред дъл
яко
ко
ко
но
го
трай трай трай
но
но
но

въздух

да

няма няма няма да

да

пов.вод
и
под.вод
и
земни
недра
минер.
р-ие
почви
БР
ЗЗ
ландша
фт
отпа
дъци
физ.фри
КИН
здраве

да

няма няма

да

няма няма

няма

няма няма

няма

вре
мен
но

пос
тоян
но

поло
жите
л
но

отри степен
цател
но

да

няма

малка

да

кум
у
ла
тив
но
ням
а
да

да

да

средна

да

да

да

да

средна

ням ням няма
а
а
няма няма няма

няма

няма

няма няма

ням
а
няма да
ням
а
няма да
ням
а
няма няма ням
а
няма няма няма

няма

няма

да
да
да
да

да
няма
няма
няма

няма
няма
няма
няма

да
да
да
да

да
няма
няма
да

да

няма няма няма да

няма

няма няма няма няма няма няма няма няма

няма

малка
малка
малка
средн
а
средн
а
няма

няма
да

няма няма няма няма няма няма няма няма
няма няма няма да
няма да
няма да

няма
няма

няма
няма
няма
няма

да
да
да
да

няма
няма
няма
няма

няма да

няма
няма
няма
няма

няма
да
да
да

няма да

да

няма
средн
а

Налага се обща оценка, че в своята цялостност, Общия устройствен план на
община Дългопол ще окаже трайно във времето и основно положително въздействие,

118

върху компонентите на околната среда и ще минимизира в рамките на възможното
негативното действие на някои от факторите.
Х.
Раздел
7.
МЕРКИТЕ,
КОИТО
СА
ПРЕДВИДЕНИ
ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО
КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА
СРЕДА
Макар, че предварителният проект на ОУП на община Дългопол, в своята
цялост не създава предпоставки за неблагоприятни въздействия върху околната среда,
съществуват допълнителни резерви, които могат да допринесат за предотвратяване,
намаляване и възможно най-пълно отстраняване на потенциални негативни
последствия.
Следващата таблица предлага мерки и препоръки , които трябва да намерят
съответното място в предложенията на ОУПО.
КОМПОНЕНТ /
ФАКТОР

Атмосферен
въздух

Повъхностни и

МЕРКИ
- Разработване и внедряване на проекти,
свързани с повишаване на енергийната
ефективност;
- Одобряване на ПУП за производствени
дейности, които прилагат най-добрите
налични техники за минимизиране на
емисиите в атмосферния въздух;
Съобразяване на всички проектни
решения с развитието на зелена система
на общината;
- Предвиждане на обходни пътища на
селата в общината, през които сега
преминава тежкотоварен автомобилен
трафик;
- Оросяване на работни площадки и
технологичните
пътища
при
необходимост;
Проектиране,
доизграждане
и
модернизация на водоснабдителната и
канализационна система, реконструкция
на Градска пречиствателна станция за
отпадъчни води и изграждане на локални
пречиствателни съоръжения, където е

ЕФЕКТИ

Създаване на условия
за
подобряване
качеството
на
атмосферния въздух

Постигане целите за
повърхностни
и
подземни
води
заложени в ПУРБ,
предотвратяване
на
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подземни води

Почви

Биологично
разнообразие

необходимо;
- Поетапно ликвидиране на точкови и
дифузни източници на замърсяване на
водите и учредяване на СОЗ;
-Възстановяване или доизграждане на
елементите на напоителната система;
- Изпълнение на предвидените в ПУРБ
мерки за постигане целите за добро
екологично състояние на водните тела в
района - в компетентността на общината;
- Осъществяване на строг контрол върху
разрешените добивни дейности на
инертни материали (наноси) от реките в
общината, недопускане увреждане дъната
им и параметрите на съществуващото или
проектно за участъка живо сечение.
Процедурите
за
промяна
предназначението на земеделските земи и
горски територии да се съобразят
стриктно както с вида категория на
земите, така и с предвижданията на
окончателния ОУПО;
- Да не се допуска формирането на нови
нерегламентирани сметища;
Провеждане
на
допълнителните
геоложки и хидрогеоложки проучвания в
зони с риск за свлачища и срутвания;
- В окончателния вариант на ОУПО да се
предвидят
вида,
създаването
и
поддържането
на
локалните
биокоридорни връзки;
- Да не се допуска урбанизация в местата
с
концентрация
на
биологично
разнообразие;
- Да се развие специализиран кадастър,
като се паспортизират елементите на
зелената система в общината чрез
ландшафтно-таксационен
анализ
и
оценка;
- При одобряване на ПУП-ПЗ територии

замърсяването им.
Осигуряване на
необходимото
количество
питейна
вода с подходящи
качества

Опазване на почвите и
намаляване
необоснованите загуби
на земя от поземления
и горски фонд

Опазване
възстановяване
местообитанията,
структурата
динамиката
популациите
видовете в района.

и
на
и
на
на
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от защитените зони или в близост до тях
да не се допуска пряко отрицателно
въздействие
върху
природните
местообитания или местообитания и
популации на видовете, предмет на
опазване, както и тяхното фрагментиране
или нарушения на бикоридорните връзки,
особено в местата с изявен екотонен
ефект;
- Да се потърсят реални възможности за
възстановяване на крайречните заливни
гори при запазване и прецизиране на
системата за защита от вредното
въздействие на водите;
- При изграждането на нови елементи от
напоителната система и водовземни
съоръжения от повърхностни водни тела,
да не се допуска възпрепятстване на
миграционните
коридори
на
хидробионтите
или
увреждане
крайречната флора и фауна с действия и
решения;
- Да не се допуска утвърждаването на
ПУП-ПЗ или дейности в близост до
елементите на националната екологична
мрежа, водещи до настаняване на
инвазивни видове или предизвикващи
рудерализация на площи от защитените
зони;
- Дейности около реките и язовирите в
общината да се предвиждат в извън
размножителния период на животинските
видове (м. април – м. юни) и да бъдат
ограничени в периода на присъствие на
зимуващи водолюбиви видове птици (м.
ноември – м. февруари)
Разработване
на
ландшафтноустройствени проекти за възстановяване и
рекултивация на други деградирали
ландшафти;

Опазване
на
елементите
на
националната
екологична мрежа и
развитие
на
регионалната.

Възстановяване

на
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Ландшафт

Културноисторическо
наследство

Отпадъци

Рискови
енергийни
източници

Здравно-

- Адекватно оформление с дървесна и
храстова растителност на сервитутните
ивици и площите около комуникационнотранспортните
артерии,
напоителни
канали, микроязовири и водни течения за
тяхното ландшафтно вписване.
- Да се предвиди популяризиране и бърза
реализация на предложенията в ОУПО,
предвиждащи
социализиране
на
паметниците на културата и включването
им в специализирани туристически
маршрути;
- При случай на откриване на обекти с
характер на находка, дейността да се
прекратява незабавно и да се уведомява
общината и РИМ за експертиза.
- Да се ситуират за проектния период
площадки за обработка на различни
видове отпадъци и за депониране на
строителни отпадъци и да се предвиди
тяхната преработка до усвояеми от
промишлеността
и
строителството
фракции;
- Да се актуализира общинската програма
за управление на отпадъците след 2020г.
и се доразвие системата за компостиране
на органичните фракции и последващото
им използване за общински нужди и от
населението.
- Оценка, локализиране и вземане на
адекватни мерки в местата на източници
на
електромагнитни
лъчения
на
територията
на
общината
(електропроводи, трансформатори, ТВ и
радиопредаватели,
радари,
базови
станции за мобилна комуникация и др.)
- Гарантиране качествата на питейната
вода. Канализация, изграждане на
локални пречиствателни станции за
отпадни води в селищата и организация за

ландшафта и постигане
на
съвременните
изисквания
за
качеството на средата;

Опазване на обектите
на НКЦ

Усъвършенстване
и
оптимизиране
на
управлението
на
отпадъците.Намаляване
на
отрицателните
въздействия от тях и
постигане на по-голям
% вторично усвояване.

Предотвратяване
на
риска от въздействие
на
нейонизиращите
лъчения.

Подобряване на
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хигиенни
условия

тяхното пречистване там, където не е
целесъобразна такава схема. Наблюдение
и контрол на индикаторите, данните за
експозицията на вредности на околната
среда и на здравните показатели;
- Съответствие на всички ПУП-ПЗ и
технически проекти с действащото
законодателство и изискванията на
Националната програма за действие по
околна среда и здраве

здравно-хигиенните
условия на средата.
Намаляване
на
здравния
риск
за
населението.

ХІ. Раздел 8. ОПИСАНИЕ НА МОТИВИТЕ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ
АЛТЕРНАТИВИ И НА МЕТОДИТЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА
ОЦЕНКА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО
ТРУДНОСТИТЕ
ПРИ
СЪБИРАНЕ
НА
НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО ТЕХНИЧЕСКИ
НЕДОСТАТЪЦИ И ЛИПСА НА НОУ-ХАУ
Преценката на алтернативите е на база извършената до тук оценка на обхвата,
степента на въздействията и възможностите за прилагане на мерки за предотвратяване,
ограничаване или компенсиране на въздействията, както и на разгледаните в ОУПО цели
и сценарии/хипотези за икономическо развитие на община Дългопол, при определени
модели на демографско развитие. Избран е вариант с по-малко отрицателни или нулеви
въздействия и с повече, доколкото е възможно, положителни въздействия.
В процеса на разработката на ОУПО са разгледани, оценени и предложени
варианти за постигане на ускорен и устойчив икономически растеж, със създаване на
качествена жизена среда. В тях като основна стратегическа цел в средносрочен и
дългосрочен период е определена: Ефективно използване на потенциала за устойчиво
развитие със стабилни темпове на растеж и високи стандарти на жизнената среда
при съхранен екологичен баланс.
ОУП на община Дългопол, предлага два алтернативни варианта на развитие :
Първият вариант, който условно сме нарекли вариант на Балансирано
развитие, предвижда средногодишни темпове на растеж около 4 - 5% през целия
прогнозен период (2015 - 2035 г.). Устройствените мерки в него са насочени към
постигане на най-добри резултати в подотраслите : селско стопанство; преработваща
промишленост, преди всичко хранително - вкусова; машиностроене и създаване на
модерен аграрен сектор. Успоредно с това се предлага съгласно нормативите в
законовите и подзаконовите нормативни актове, и оразмеряване на територии за
рекреация и туризъм, съгласно рекреационните им капацитети. Предвиждат се нови
възможности за зелена система на общината, чрез формирането на биокоридори около
водни и инфраструктурни линейни обекти в общинската територия. Създаване на
локални индустриални и логистични зони в урбанизираните крайселищни терени на
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бившите селскостопански дворове. Въвеждане на режими с възможна промяна на
предназначението на земята там, където няма да се създадат проблеми за опазване на
биоразнообразието. За цялата територия на общината се предвижда съществено
подобряване на благоустроеността и създаването на здравословна среда за обитаване
чрез изграждане на нова водоснабдителна мрежа, решаване проблема с пречистването
на отпадъчните води и управлението на отпадъците.
Вторият(целеви) вариант, който условно сме нарекли вариант на Максимално
развитие, търси постигането на сравнително високо равнище на развитие от порядъка
на 6 - 7 % средногодишен растеж и структура, ориентирата към високоефективни
пропорции на секторите, отраслите и производствата. И при този вариант
производствената структура включва развитие на преработваща промишленост,
туризъм, модерен аграрен сектор.
Тук обаче основният акцент е поставен върху стимулиране на индустриалния
сектор, създаване на високопродуктивна и екологично чиста индустрия, развитие на
балансиран с хранително-вкусовата индустрия и туризъм аграрен сектор. Предвижда се
оформянето на нови елементи на зелената система на общината, въвеждане на режими
с възможна промяна на предназначението при всички възможни случаи, както на
земеделски, така и на горскостопански територии и т.н.. Този вариант в много
отношения обаче зависи от преобладаващото действие на фактори със стимулиращо
въздействие, които обаче са извън обсега на общинската икономика.
Третият вариант, наречен Нулева алтернатива, запазва съществуващото
статукво в общината по отношение границите на урбанизираните територии и
промишлените зони без разширение, забрана за промяна на предназначението,
използване на наличната ВиК мрежа, с възможности само за реконструиране. Ще
липсват всякакви възможности за съвременно устройствено планиране и устойчиво
развитие. Без ОУПО ще се забави икономическото развитие на общината и района и ще
се влоши качеството на живот на населението. Липсата на нов ОУПО ще влоши
състоянието на околната среда и всички нейни компоненти. Реализирането му не ще
доведе до подобряване на качеството на средата и е възможно да доведе след себе си
необратими промени в околната среда и значителни негативни въздействия.
Оценката на горе описаните алтернативите показва, че приемането на „нулева
алтернатива“ не е добро решение нито от икономическа нито от екологична гледна
точка. Досегашното развитие на територията налага приемането на нов ОУПО като
удачен компромис между необходимостта от нарастващо антропогенизиране от една
страна и съхраняването и обогатяването на природните дадености от друга.
Най - близо до реалистичните и благоприятни възможности за развитие на
общината за хоризонта на действие на ОУПО, се очертава първия вариант на
Балансирано развитие. При него, стратегическото развитие на общината е насочено в
три направления :
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-Максимално оползотворяване на възможностите за финансиране от
национални и европейски програми и източници;
- Всестранно качествено подобряване на промишленото развитие и средата
му чрез устройствено планиране, развитие на инфраструктурата и спазване на
екологичните изисквания;
- Преодоляване на сегашната рискова икономическа позиция, разчитаща на
индустрията, чрез развитие на културно-познавателен туризъм, услуги и модерен,
ефективен аграрен сектор.
Следването на тези насоки, трябва да се съчетае с прилагане на интегриран
подход за развитие територията на общината. Това изисква съчетаване на политиките и
мерките, въздействащи върху инфраструктурния, човешкия, иновационния и природнокултурния потенциал на общината. При анализа на възможностите, които предоставя
варианта на балансирано развитие и избора ни да го препоръчаме бяха използвани
индикатори, основаващи се на икономически, културни, социални и екологични
аспекти. В практиката на Европейския съюз, те
се наричат индикатори на
„устойчивост“ и са диференцирани като съществени и базисни.
Съществените индикатори са набор от основни мерки за устойчивост като
здравословен атмосферен въздух, безопасна среда за обитаване, озеленени площи в
селищните и крайселищни територии, съвместимост на всички човешки дейности със
състоянието на околната среда, ползването на устойчиви ресурси и т.н..
Базисните индикатори са допълнение към съществените и дават представа за
определено параметриране:
- „здравословен атмосферен въздух“ – средноденонощна концентрация на
различните замърсители на въздуха;
- „безопасна среда за обитаване“ –шумово натоварване(децибели), безопасни
технологии;
- „озеленени площи в селищната и крайселищна среда“ – квадратни метра
озеленена площ на жител;
- „съвместимост на дейности със състоянието на околната среда“ – дейности
извършвани на територията, без негативно въздействие върху околната среда;
- „ползване на устойчиви ресурси“ – количество и качество питейна вода,
пречистване на отпадъчните води и др..
На базата на идеята, че устойчивостта обхваща качеството на околната среда,
социалното развитие и общия просперитет, при реализирането на ОУП на община
Дългопол, е необходимо разработването и прилагането на система от индикатори за
мониторинг. Те ще гарантират, че реализирането на предложеният вариант на
Балансирано развитие, ще бъде осигурен чрез контрол и ефективно управление на
околната среда на територията на община Дългопол. Мерките и индикаторите за
мониторинг са представени в следната таблица:
Мерки и индикатори за мониторинг Етап
Етап
Отговорност
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ПУП
Устойчивост
Вредни физични фактори – шум,
вибрации и вредни лъчения.
Организирано и разделно събиране
и извозване на строителните и
битовите отпадъци. Третиране на
производствените
и
опасните
отпадъци съгласно изискванията на
ЗУО.
Устройствени параметри.
Използване
на
иновативни
технологии при изграждане на
производствени
предприятия
и
инфраструктура.
Природни екосистеми и защитени
видове
Постигане целите на опазване на
защитените зони и видовете,
включени в приложенията на ЗБР и
контрол на наложените режими.
Компоненти на околната среда /
ресурси
Качество на атмосферния въздух
Качество
на
водите
в
повърхностните и подземни водни
тела. Количество и качество на
водата, в т.ч. питейната. Количество
и качество на битовите отпадъчни
води , зауствани във водни обекти
Опазване на почвите от замърсяване
Поддържане баланса на типовете
ландшафти,
ограничаване
трансформацията на ландшафти и
рекултивация
на
нарушени
ландшафти

Изграждане/
експлоатация
Община Дългопол

да

Община Дългопол
-

да

да

-

да

-

да

да

да

да

Община Дългопол
Община Дългопол

Община Дългопол,
РИОСВ - Варна,
Държавно горско
стопанство
Дългопол

да

да

да

да

Община Дългопол
БД „ЧР” ,
РЛ при ИАОС,
РИОСВ - Варна,
Община Дългопол,
„В и К - Дългопол”
ООД
Община Дългопол

да

да

Община Дългопол
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В резултат на извършения анализ се установи, че Общият устройствен план на
община Дългопол е разработен в съответствие с изискванията на Закона за устройство
на територията и действащата в страната нормативна база и отговаря на приоритети,
заложени в цитираните национални стратегически документи. Заложените показатели
осигуряват устойчиво развитие на общината.
Препоръчваме реализирането на предложения вариант на ОУПО за
Балансирано развитие на община Дългопол, с направените препоръки.
ХІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Екологичната оценка е изготвена в съответствие с разпоредбите на Глава Шеста
на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми. Постигнато е интегриране на
екологичната оценка с процеса на планиране, разработване и одобряване на плана по
Закона за устройство на територията. Той обхваща, както процеса на техническо
предвиждане, така и консултиране с компетентните и отговорни органи по опазване на
околната среда, други ведомства, заинтересовани страни и обществеността.
Въз основа на извършените изследвания и анализи, и направените прогнози, се
налага следното заключение:
В своята цялостност, реализацията на Общия устройствен план на
община Дългопол, ще окаже трайно във времето, основно положително
въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на населението.
Планът създава условия за постепенно подобряване на състоянието на средата и
на качеството на живот и осигурява условия за устойчив характер на развитието
на територията на общината при изпълнение на предложените мерките за
минимизиране на отрицателните въздействия върху компоненти на околната
среда.
ХІІІ. Раздел 10. СПИСЪК НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА
ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА С ПОСОЧВАНЕ НА ИЗТОЧНИКА, В КОЙТО СА
ПУБЛИКУВАНИ
При разработването на екологичната оценка, бяха използвани следните
информационни източници :
Директиви, регламенти, решения и препоръки на Европейския съюз:
- Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни
2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху
околната среда
- Директива 2000/60/ЕС 2005 Рамковата директива за водите;
- Директива 96/61/ЕС относно интегрирано предотвратяване и контрол на
замърсяването;
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- Протокол за Стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка на
въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (в сила от юли, 2010 г.);
- Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за
консумация от човека;
- Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати
от земеделски източници ;
- Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води
от населени места;
- Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни
вещества;
- Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008
година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа ;
- Регламент 601/2012/ЕС на Комисията от 21 юни 2012 година относно
мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива
2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
- Директива на Съвета № 92/43/ЕИО за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна ;
- Директива 2009/147/ЕО НА Европейския парламент и на Съвета относно
опазването на дивите птици;
- Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012
година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО);
- Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно
депонирането на отпадъци;
- Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември
1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки;
- Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18
септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства;
-Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда;
Международни конвенции, по които Република България е страна:
- Конвенция за биологичното разнообразие/Протокол от Картахена за
биосигурност - пълен текст на Конвенцията - пълен текст на протокола от Картахена;
- Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата
флора и фауна (CITES);
- Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни -  Рамсарска
конвенция за влажните зони;
- Европейска конвенция за ландшафта ;
- Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство .
Българско законодателство:
- Закон за опазване на околната среда;
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- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове
и програми;
- Закон за устройство на територията;
- Закон за водите;
- Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземните води;
- Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите;
- Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати
от земеделски източници;
- Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни
ограничения на точкови източници на замърсяване;
- Наредба № 3 от 16.10.2000 г. 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;
- Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води;
- Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание
на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;
- Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на
производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;
- Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за
питейно-битови цели;
- Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни
води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
- Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на
техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях;
- Наредба за ползването на повърхностните води;
- Заповед № РД-930/25.10.2010 г. за определяне на водите, които са замърсени
и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в
които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници;
- Закон за чистотата на атмосферния въздух;
- Закон за почвите;
- Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични
щети (обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.);
- Закон за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г., изм.
и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г.);
- Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени,
подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;
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- Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на
вредни вещества в почвите ;
- Наредба № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите
- Закон за биологичното разнообразие.
- 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;
- Закон за лечебните растения ;
- Закон за генетично модифицирани организми;
- Закон за защитените територии;
- Закон за лова и опазване на дивеча ;
- Закон за рибарството и аквакултурите;
- Закон за управление на отпадъците;
- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци;
- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.
- Наредба № 3 за класификация на отпадъците;
- Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;
- Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на
депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци;
- Наредба за излезлите от упатреба моторни превозни средства.
- Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори;
- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
- Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали;
- Закон за защита от шума в околната среда;
- Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда,
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите
на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;
Национални стратегии и програми :
- Национална стратегия по околна среда и план за действие;
- Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г.
- Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното
навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност
в Република България, за периода 2012-2014 г.;
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- Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и
борба с опустиняването в Р. България (2007 – 2013 г.);
- Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013
-2020 г. одобрен с Решение № 439 от 1 юни 2012 г. на Министерски съвет;
- Национална стратегическа реферетна рамка (2007-2013), включваща
Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма „Околна среда” за
периода 2007-2013 г. и Оперативна програма „Транспорт”;
- Национална стратегия за развитие на инфраструктурата на Р България и план
за действия за периода 2006-2015 г.;
- Развитие на устойчива транспортна система в Р България до 2020 г.;
- Национална стратегия за регионално развитие на Р България в периода 20052015 г.;
- Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 2015 г ;
- План за управление на речните басейни- Източнобеломорски район – том 4,
река Марица;
- Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Р
България до 2015 г.;
- Национална програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ за населени
места с над 10000 ЕЖ (1999 г.) и доклад за прилагане на изискванията на директива
91/271/ЕЕС относно пречистването на отпадъчните води от населените места;
- Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденция към
засушаване (2001 г.);
- Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България 2009 2013 г.;
- Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия
2007-2013 г.;
- Заповед № РД-930/25.10.2010 г. за определяне на водите, които са замърсени
и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в
които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници
- Заповед № РД-970 София, 28.07.2003 г. за определяне на чувствителните
зони във водните обекти;
Методики :
- Ръководство за ЕО на планове и програми в България”, София, 2002г.;
- Указанията и методиките на ЕК за стратегическа екологична оценка;
- Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, София,
2002 г. (МАТО/BG/9/1);
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- Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната
среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на
въздействие.;
- Класификатор на почвите в България;
- Класификация на ландшафтите;
- Методически указания за практическо прилагане на изискванията на
нормативната уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърни генератори,
водноелектрически централи и фотоволтаични системи;
- Указания във връзка с изменения в нормативната уредба по отношение на
процедурите по екологична оценка (ЕО) за планове и програми и по оценка на
въздействието на околната среда за планове и програми ;
- Указания във връзка с последни изменения на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС),
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми (Наредбата за ЕО) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на защитените зони (Наредбата за ОС), обн. ДВ, бр. 94/30.11.2011 г.
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Трудности по събиране на необходимата информация .
Основни затруднения при изготвяне на ЕО на ОУП на община Дългопол бяха
свързани с обхвата, мащабите и конкретността на задачата, обсъждането на варианти,
начина на текстуалното отразяване на графичните приложения и събирането на
информация за вземане на експертно решение, което дава възможност за вариабилност
на проекта за ОУПО и удовлетворява изискванията на действащата законова уредба по
опазване на околната среда.
Методи на екологична оценка. При разработването на екологичната оценка
бяха приложени следните методически принципи:
- Принцип на териториалност, съгласно който територията е интегрираща
категория, степента на усвояване на която определя характера на съществуването и
развитието й, включително и на съседни или отдалечени, но интегрирани в определено
отношение територии;
- Принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част
от единна система, независимо от водещата или подчинената му роля;
- Принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда
са предмет на внимание във всички фази на планиране, проектиране, строителство и
експлоатация;
- Принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на
околната среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на
урбанистично развитие с капацитета на природните ресурси и условията за живот на
населението;
- Принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има
предимствена роля пред останалите;
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- Принцип на предпазването, при който, ако за дадено въздействие няма
достатъчно информация, то се приема като най-лошия възможен сценарий.
Използвани са следните методически подходи:
- При проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната
среда, да се прилагат основно аналитичните подходи;
- Системно-структурния подход при оценка на състоянието на околната
среда;
- Прогнозата за компонентите и факторите на околната среда да се базира на
сценариите за развитие;
- SWOT анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване
или възстановяване на допуснати нарушения и изменения на околната среда.
Доклада е изготвен в съответствие с подхода и методологията, описани в
Ръководството за екологична оценка на планове и програми в България от 2002 г. и
указанията за разработване на стратегическа екологична оценка на ЕК.
Приложени са следните методи на работа:
- Събиране на необходимата информация и данни за съществуващото
състояние-литературни справки, проучване на документи, изследвания, измервания,
нормативни документи, посещения на терена от експертите;
- Систематизиране и анализ на събраната информация и на основните
проблеми на района чрез прилагане на количествени и качествени методи за анализ и
оценка на състоянието на средата и на възможните последствия от приложението на
плана на община Дългопол;
- Съответствие на целите на ОУПО с други програми и планове в района;
- Описание на целите за опазване на околната среда и препоръки към
проектантския екип;
- Обсъждане на алтернативи и препоръки при избор на алтернатива за
ОУПО;
- Оценка на очакваното въздействие на предвидените мероприятия върху
компонентите на околната среда;
- Предлагане на мерки за предотвратяване и ограничаване на вредните
въздействия на ОС и вероятност от поява на кумулативни въздействия;
- Предлагане на мерки за мониторинг на въздействията по време на
реализирането на ОУПО;
- Изводи, препоръки и заключение.
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