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1. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И
ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
ОУП се изработва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и
подзаконовата нормативна уредба към него.
Изработването на плана е основано на задание за изработване на ОУП, което е утвърдено
от кмета на Община Каспичан въз основа на него е възложено изработването на плана.
Целите и задачите на ОУП на Община Каспичан произтичат от предназначението на
устройствените планове за формиране на хармонична жизнена среда в населените места и
техните землища при отчитане на спецификата на общината и изискванията, предявени с
Плановото задание.
Цели на Проекта за ОУП са:

 да създаде оптимална пространствена и функционална планова основа за
дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на урбанизираните територии и на
териториите извън тях, при щадящо използване на природните ресурси и опазване
уникалността на териториите, обвързано с Националната стратегия за регионално
развитие, Националната концепция за пространствено развитие и с Областната
стратегия за развитие на област Шумен и Общинския план за развитие на Община
Каспичан, в съответствие със специфичните за Община Каспичан природни,
културно-исторически, туристически и други ресурси;

 да създаде условия за живот и реализация на дейности за приоритетно
социално-икономическо развитие;

 да осигури равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране
на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, при
гарантиране на правата им;

 да определи границите на териториите, в зависимост от основното или конкретното
им предназначение, както и допустимите и забранените дейности в тях и
изискванията при използването, опазването и застрояването им;

 да определи насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и
екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии
с оглед постигане на оптимална териториална структура;
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 да създаде възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на
последващото им предназначение;

 да предвиди подходящо развитие на техническата инфраструктура и обвързването
на националните инфраструктурни коридори с европейските;

 да определи устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им
предназначение и да осигури опазване на културно-историческото наследство;

 да определи правила и нормативи за прилагане на устройствените планове
съобразно местните и регионални характеристики на териториите - предмет на
устройственото планиране, както и специфични правила и нормативи към тях.

Целите на ОУП са определени с чл.3 от Наредба 8.

2. ВРЪЗКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАСПИЧАН С
ДРУГИ СЪОТНОСИМИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
При разработването на Общия устройствен план на Община Каспичан са взети предвид и
съществува връзка с други планове, програми и проекти, определящи развитието на
Европейския съюз, страната, района за планиране (Североизточен район за планиране),
обособен с основна цел статистическо отчитане на териториалните единици, съгласно
изискванията на Евростат (ниво 2), областта (ниво 3 – област Шумен) и общината. Цели се
прилагането на интегриран подход на планиране, което ще позволи да се обвържат
прилаганите от държавата мерки с целите и приоритетите на териториалните общности.
ОУП се изготвя в съответствие със следните стратегически и планови документи:
 Европейски и трансгранични стратегически документи:

 Стратегия „Европа 2020”;
 Териториален дневен ред на ЕС 2020;
 Лайпцигска харта за устойчиви градове;

 Национални стратегически документи:
 Национална програма за развитие „България 2020“
 Националната програма за реформи на Р България в изпълнение на

стратегията „Европа 2020“ /Актуализация 2016 г./
 Националната концепция за пространствено развитие /2013-2025 г./
 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.;
 Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 - 2020 г.;
 План за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2010-2015 г. в Черноморски

район, и последващата актуализация 2016-2021 г.
 План за управление на риска от наводнения /ПУРН/
 Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията на

Република България, приета от Министерски съвет през месец април 2014 г.
 Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в

Република България /ДВ, бр. 96/2012 г./
 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
 Национален стратегически план за управление на отпадъците от

строителство и разрушаване на територията на Р България за периода 2011-2020 г.
 Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. и Национален план за

действие
 Национална приоритетна рамка за развитие /НПРД/ за Натура 2000;
 Стратегически план за биологично разнообразие 2011-2020 г.
 Стратегия на европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 г. и

Глобална стратегия за опазване на растенията 2020 г.
 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.
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 Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници до
2020 г.

 „Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република
България“ 2014-2020

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 Оперативни програми, съфинансирани от фондовете на ЕС
- Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
- Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

 Регионални стратегически документи:
 Регионалния план за развитие на Североизточен район за планиране от ниво

2 /NUTS 2/
 Областна стратегия за развитие на област Шумен /NUTS 3/ за периода

2014-2020 г.
 Областен план за защита при бедствия на област Шумен
 Регионален генерален план за развитие на водния сектор на В и К Шумен

 Общински стратегически документи:
 Общински план за развитие на Община Каспичан 2014-2020 г.

ОУП се изработва в съответствие и подчиненост на посочените стратегии, планове и
програми.

3. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ТЯХНОТО
ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА
3.1. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния
слой, съгласно чл. 4 (1) от Закона за чистотата на атмосферния въздух, са концентрациите
на: суспендирани частици, азотен диоксид и/или азотни оксиди, олово (аерозол),
полициклични ароматни въглеводороди, фини прахови частици, въглероден оксид, серен
диоксид, бензен, тежки метали - кадмий, никел и живак, озон, арсен.
Нормираните пределно-допустими концентрации (ПДК) на основните замърсяващи
вещества са съответно установените средногодишни, средноденонощни и максимално
еднократни.
Съгласно класификацията по чл.30, ал.1 от Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и
управление качеството на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г., в сила от
1.01.2000 г.) Община Каспичан не е включена като район за оценка и управление
качеството на атмосферния въздух.
Дейността на Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух
се регламентира със Заповед на Министъра на околната среда и водите №694/09.10.2008
год.,в т.ч. брой, вид на пунктовете, контролирани атмосферни замърсители, методи и
средства за измерване. Ежегодно МОСВ, ИАОС и РИОСВ определят предприятията –
големи неподвижни обекти, източници на вредни вещества в атмосферния въздух,
подлежащи на контрол чрез попълване на регистрационни карти. В изпълнение на
изискванията на Наредба №6/99 год. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, ИАОС,
съгласувано с Регионалните лаборатории, РИОСВ и МОСВ ежегодно изготвят график на
предприятията с източници, подлежащи на контролни измервания от РИОСВ. Графикът се
утвърждава от Министъра на ОСВ и се изпраща в РЛ и РИОСВ за изпълнение. Всички 16
лаборатории на ИАОС разполагат с автоматични газови анализатори и пробовземна
апаратура за контрол на емисиите на вредни вещества във въздуха, монтирани на моторни
превозни средства. С апаратурата могат да се контролират емисиите на следните
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атмосферни замърсители: общ прах, съдържание на тежки метали, SO2, NO2/NO, СО, СО2,
общи въглеводороди, летливи органични съединения, амоняк и кислород.
На територията на община Каспичан няма постоянни режимни пунктове за определяне на
качеството на атмосферния въздух (КАВ). Извършват се епизодични измервания чрез
мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория – гр. Варна към ИАОС –
гр.София, оборудвана с автоматични монитори за въглероден оксид (СО), серен диоксид
(SО2), азотни оксиди (NOх), озон (О3) и фини прахови частици – ФПЧ10 (с големина на
частиците под 10 mm). Паралелно се провеждат наблюдения и на метеорологичните
параметри – температура на въздуха, атмосферно налягане, посока и скорост на вятъра,
относителна влажност и сила на слънчево греене.
Замърсяването на атмосферния въздух в района на община Каспичан се дължи главно на
автомобилния транспорт, значителния транспортен трафик по направлението Шумен –
Варна, горивните инсталации в производствените предприятия и битовото отопление. На
територията на община Каспичан няма концентрация на промишлени производства,
отделящи в атмосферния въздух значителни количества вредни вещества. Стартиралото
газифициране на град Каспичан подпомага за намаляване на емисиите.
Поради липса на достатъчно и актуални данни, алтернативен метод за оценка на КАВ е
използване на методите на математическото моделиране с прилагане на дисперсионен
модел за комплексна оценка на разсейването от всички основни източници на емисии.

 Оценка на КАВ на Община Каспичан чрез моделиране
Както в повечето общини, основните източници на вредни емисии са битовото отопление с
твърди горива, автотранспорта и местната промишленост.
Годишните нива на емисии от битовото отопление са пропорционални на броя на жителите по
населени местa като най-големият източник на емисии от битовото отопление е град Каспичан,
който формира 37,5% от всички емисии. В случая от най-голямо значение са емисиите от
ФПЧ-10, чието ниво достига около 20 т/год.
Емисиите на останалите вредни вещества са на нива, които не могат да доведат до
превишаване на нормите за опазване на човешкото здраве.
За Община Каспичан основни източници на емисии са производствените обекти.
Локализацията на производствените мощности в общината формира няколко добре обособени
производствени зони и ядра: Промишлените и обслужващите функции са съсредоточени
главно в двата града - Каспичан и Плиска.
Генерираните от промишлеността на Община Каспичан вредни емисии не могат да доведат
самостоятелно до превишаване на установените с Наредба № 12/2010 г. норми за опазване
на човешкото здраве (НОЧЗ) и следователно КАВ.
Трафикът се причислява към категория „Слаб” (за „силен” трафик се приема средноденонощна
интензивност над 5000 МПС/24 часа). Средната натовареност на третокласните пътища у нас е
около 2200 МПС/24 часа. Тези данни за трафика дават основание да се очаква, че емисиите от
азотни оксиди, генерирани от автомобилните двигатели, не могат да създадат опасни приземни
концентрации. Това не се отнася обаче за емисиите от прах и ФПЧ10, суспендирани от пътните
платна, като резултат от движението на автомобилите. Тези емисии зависят основно от
интензивността на трафика и количеството пътен нанос върху пътните платна. Доколкото
състоянието на пътната мрежа в Община Каспичан е добро, вероятността от емитиране на
значителни количества ФПЧ10 не е голяма.

Заключение
Направеният анализ на основните източници на емисии в атмосферния въздух на територията
на Община Каспичан, в това число битово отопление, транспорт и промишленост показва, че
вероятността от наднормено замърсяване със серни оксиди, азотни оксиди, въглероден оксид и
други газообразни замърсители е незначителна. Единственият замърсител, който би могъл да
предизвика временно влошаване на КАВ са ФПЧ10. Причина за това допускане е, че при
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определени метеорологични условия битовото отопление (през отоплителния сезон) и
транспорта (през цялата година) биха могли да доведат до превишаване на 24-часовата НОЧЗ.
По тази причина проверка за КАВ чрез моделиране ще бъде направена само за замърсителя
ФПЧ10. За линейни източници са въведени републикански пътища А-2 и I-2, които
преминават в непосредствена близост до град Каспичан.
В района на град Каспичан средногодишните концентрации на ФПЧ-10 се очаква да бъдат
в границите от 4 до 30 μg/m3. Извън населеното място СГ концентрации спадат до около 2
g/m3. Основната причина за ниските стойности на очакваните СГ концентрации е
сезонността на битовото отопление и ниския трафик през тъмната част на деня.
В конкретния случай не са отчетени някои специфични селскотопански работи, които
могат да бъдат източник на емисии от прах и ФПЧ-10.
Резултатите от математическото моделиране по отношение на ФПЧ10 позволяват да се
направи извода, че КАВ в град Каспичан и Община Каспичан е добро. Превишаване на СД
НОЧЗ от 50 μg/m3 не се очаква.
В реални условия приземните концентрации на ФПЧ10 могат да бъдат и по-високи, тъй
като моделирането не включва абсолютно всички източници на емисии. Въпреки това,
няма основание да се очакват значителни разлики.
ОУПО не предвижда нови производствени зони, а единствено разширяване на
съществуващите с обслужващо производствени територии и няма да окажат въздействие
върху качеството на атмосферния въздух, тъй като в тях не се допускат производства с
вредни отделяния.
Мерки предвидени в ОУПО, които ще окажат положително въздействие върху опазване
чистотата на атмосферния въздух, са:

 ландшафтно възстановяване и рекултивация на средата въз основа на подробни
ландшафтноустройствени планове и технико-устройствени проекти

 реконструкция и модернизация на съществуващата пътна инфраструктура
 изграждане на инфраструктура в нова индустриална зона на град Каспичан,

включваща електрифициране, ВиК, газифициране и асфалтирани пътища
Всички тези мерки благоприятстват предвижданията на ОУПО да спомогнат за
подобряване на състоянието на качеството на атмосферния въздух и за намаляване на
вредното въдействие върху населението и компонентите на околната среда.

5.2. ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ
5.2.1. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ
Текущото състояние и характеристиките на повърхностните и подземните води е
извършено съгласно ПУРБ 2016-2021 г. в Черноморски район.
Територията на Община Каспичан попада в границите на следните водни тела:
 Повърхностни водни тела на територията на Черноморски район:

- Повърхностно водно тяло, категория река, с име р. Провадийска - от преди
с.Каменяк до гр.Каспичан, поречие река Провадийска, и код BG2PR900R015.
Екологичното състояние на водното тяло е оценено в лошо състояние, а химичното
му състояние в добро. Екологичните цели за повърхностното водно тяло са
предотвратяване влошаването на екологичното състояние; опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло за постигане на умерено екологично състояние;
постигане на възможно най-добро състояние по биологични елементи - МФ;
постигане на възможно най-добро състояние по физикохимични елементи - БПК,
N-NO3, N-total; Запазване на добро химично състояние.

- Повърхностно водно тяло, категория река, с име р. Провадийска - от гр.
Каспичан до с. Невша, поречие река Провадийска, и код BG2PR567R011.
Екологичното състояние на водното тяло е оценено в лошо състояние, а химичното
му състояние в добро. Екологичните цели за повърхностното водно тяло са
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предотвратяване влошаването на екологичния потенциал; Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло за постигане на умерен екологичен потенциал:
постигане на възможно най-добър екологичен потенциал по биологични елементи -
МЗБ; постигане на възможно най-добър екологичен потенциал по физикохимични
елементи - БПК, N-NO2, N-NO3, N-total; Запазване на добро химично състояние.

- Повърхностно водно тяло, категория река, с име р.Мадара - от кв. Макак, гр.
Шумен до вливане в р. Провадийска, поречие река Провадийска, и код
BG2PR800R016. Екологичното състояние на водното тяло е оценено в умерено
състояние, а химичното му състояние в добро. Екологичните цели за
повърхностното водно тяло са предотвратяване влошаването на екологичното
състояние; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане
на добро екологично състояние; постигане и запазване на добро екологично
състояние по биологични елементи - МЗБ; постигане и запазване на добро
екологично състояние по физикохимични елементи - БПК, N-NO2, N-NO3, N-total,
P-total; Запазване на добро химично състояние.

- Повърхностно водно тяло, категория река, с име р. Крива - от Нови Пазар до
вливане в р. Провадийска, поречие река Провадийска, и код BG2PR600R1012.
Екологичното състояние на водното тяло е оценено в много лошо състояние, а за
химичното му състояние няма данни. Екологичните цели за повърхностното водно
тяло са предотвратяване влошаването на екологичния потенциал; Опазване,
подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерен екологичен
потенциал; постигане на възможно най- добър екологичен потенциал по
биологични елементи - МЗБ, МФ, ФБ и Риби; постигане на възможно най- добър
екологичен потенциал по физикохимични елементи - БПК, Електропроводимост,
N-NH4, N-NO2, N-NO3, N-total, P-PO4, P-total; Постигане и запазване на добро
химично състояние.

- Повърхностно водно тяло, категория река, с име р. Провадийска - от с. Невша
до преди гр. Провадия, поречие река Провадийска, и код BG2PR500R006.
Екологичното състояние на водното тяло е оценено в умерено състояние, а за
химичното му състояние няма данни. Екологичните цели за повърхностното водно
тяло са предотвратяване влошаването на екологичния потенциал; Опазване,
подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добър екологичен
потенциал; запазване на добър екологичен потенциал по биологични елементи;
постигане и запазване на добър екологичен потенциал по физикохимични елементи
- N-NO2, N-NO3, N-total, P-PO4; Постигане и запазване на добро химично
състояние.

- Повърхностно водно тяло, категория река, с име р. Главница - от извора до
вливане на р. Аннадере, поречие река Провадийска, и код BG2PR345R1007.
Екологичното състояние на водното тяло е оценено в добро състояние, а за
химичното му състояние няма данни. Екологичните цели за повърхностното водно
тяло са запазване на добро екологично състояние и постигане и запазване на добро
химично състояние.

- Повърхностно водно тяло, категория река, с име р.Аннадере - от извора до
вливане в р.Главница и р.Главница до вливане в р. Провадийска, поречие река
Провадийска, и код BG2PR400R1009. Екологичното състояние на водното тяло е
оценено в умерено състояние, а химичното му състояние е добро. Екологичните
цели за повърхностното водно тяло са предотвратяване влошаването на
екологичния потенциал; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло
за постигане на добър екологичен потенциал: запазване на добър екологичен
потенциал по биологични елементи; постигане и запазване на добър екологичен
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потенциал по физикохимични елементи - N-NO3, N-total, P-total; Запазване на добро
химично състояние.

- Повърхностно водно тяло, категория река, с име р. Стара река (Текедере) - от
извор до вливане в р. Камчия, поречие Камчия, и код BG2KA700R016.
Екологичното състояние на водното тяло е оценено в много лошо състояние, а
химичното му състояние е добро. Екологичните цели за повърхностното водно тяло
са предотвратяване влошаването на екологичното състояние; Опазване,
подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерено екологично
състояние: постигане на възможно най- добро екологично състояние по биологични
елементи - МЗБ; постигане на възможно най- добро екологично състояние по
физикохимични елементи - БПК, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N-total, P-PO4, P-total;
Запазване на добро химично състояние.

В план за управление на речните басейни в Черноморски район 2016-2021 г. са
предвидени следните групи от основни мерки за запазване и подобряване състоянието на
повърхностните води:
 Мерки, насочени към урбанизираните територии
 Мерки насочени към намаляване на замърсяването от индустриални

източници
 Мерки насочени към намаляване на замърсяването от селското стопанство
 Мерки насочени към намаляване на хидроморфологичния натиск
 Мерки насочени към опазване на зоните за защита

В план за управление на речните басейни в Черноморски район 2016-2021 г. са предвидени
конкретни мерки по отношение на повърхностните водни тела с код BG2PR900R015,
BG2PR567R011, BG2PR800R016, BG2PR600R1012, BG2PR500R006, BG2PR345R1007,
BG2PR400R1009, BG2KA700R016.

5.2.2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ
Подземни водни тела в Черноморски район:

- “Подземно водно тяло с име „Порови води в кватернер в терасата на р.
Провадийска“ с код BG2G000000Q003. Количественото състояние на тялото е
добро,а химичното му лошо. Екологичната цел за това тяло е: „Постигане на добро
състояние на подземните води“

- “Подземно водно тяло с име „Порови води в кватернера на р. Врана“ с код
ВG2G000000Q004. Количественото състояние на тялото е добро,а химичното му
лошо. Екологичната цел за това тяло е: „Постигане на добро състояние на
подземните води“

- “Подземно водно тяло с име „Карстови води в К2t-m - горна креда
турон-мастрихт Каспичан“ с код ВG2G00000К2031. Количественото състояние
на тялото е добро,а химичното му лошо. Екологичната цел за това тяло е:
„Постигане на добро състояние на подземните води“

- “Подземно водно тяло с име „Карстови води в К2t-m - Горна креда турон -
мастрихт- Провадийска синклинал“ с код ВG2G00000К2032. Количественото
състояние на тялото е добро,а химичното му лошо. Екологичната цел за това тяло е:
„Постигане на добро състояние на подземните води“

- “Подземно водно тяло с име „Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен
Провадия“с код ВG2G00000РG027. Количественото и химичното състояние на
тялото е добро. Екологичната цел за това тяло е: „Запазване на добро състояние на
подземните води“

- “Подземно водно тяло с име „Карстови води в малм-валанж“ с код
ВG2G000J3K1040. Количественото и химичното състояние на тялото е добро.
Екологичната цел за това тяло е: „Запазване на добро състояние на подземните води
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- “Подземно водно тяло с име „Карстови води в малм-валанж“ с код
BG2G000J3К1041. Количественото и химичното състояние на тялото е добро.
Екологичната цел за това тяло е: „Запазване на добро състояние на подземните води

- “Подземно водно тяло с име „Пукнатинни води в хотрив - барем - апт
Каспичан, Тервел, Крушари“ с код BG2G000К1Hb036. Количественото
състояние на тялото е добро, а химичното му лошо. Екологичната цел за това тяло е:
„Постигане на добро състояние на подземните води“

- Подземно водно тяло с име „Пукнатинни води във Валанж- Хотрив - апт
Шумен - Търговище“ с код ВG2G000К1НВ037. Количественото състояние на
тялото е добро, а химичното му лошо. Екологичната цел за това тяло е: „Постигане
на добро състояние на подземните води“

В ПУРБ 2016-2021 Черноморски район са предвидени следните групи от мерки за
запазване и подобряване състоянието на подземните води, валидни за всички подземни
водни тела:
С цел опазване и подобряване на химичното състояние на подземните води са планирани
следните мерки насочени към движещите сили, причиняващи натиск върху ПВТ:
 Мерки, насочени към урбанизираните територии
 Мерки, насочени към индустрията
 Мерки, насочени към селското стопанство
 Други

С цел опазване и подобряване на количественото състояние на подземните води са
планирани следните мерки:
 Мерки, насочени към урбанизираните територии
 Мерки, насочени към индустрията
 Други

Мерки за водна ефективност и въвеждане на принципа за възстановяване на
разходите за водни услуги
 Мерки, насочени към урбанизираните територии
 Мерки, насочени към индустрия

Мерки в плана за управление на речните басейни, имащи значение за постигане и на
целите в плана за управление нариска от наводнения в черноморски район за
басейново управление на водите
 Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия
 Смекчаване на натиска от климатичните промени
 Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките
 Подобряване на естественото задържане на водата
 Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите
 Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници
 Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности
 Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита
 Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на

населените места
В ПУРБ 2016-2021 в Черноморски район са предвидени следните конкретни мерки за
опазване на подземни водни тела с код BG2G000000Q003, ВG2G000000Q004,
ВG2G00000К2032, ВG2G00000РG027, ВG2G000J3K1040, BG2G000J3К1041,
BG2G000К1Hb036, ВG2G000К1НВ037.

5.2.3. ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.119 А, АЛ.1 ОТ ЗВ
 Зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал.1 от Закона за водите –

подземните водни тела са определени като зони за защита на питейните води с код
ВG2DGW00000Q003, ВG2DGW00000Q004, ВG2DGW00000К2032,
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BG2DGW00000PG027, BG2DGW000J3K1040, BG2DGW000J3K1041,
BG2DGW000К1НВ036, BG2DGW000K1HB037, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ.

За зоните за защита на питейните води специфичната екологична цел е: „Намаляване на
необходимостта от пречистване на водите преди тяхното използване и осигуряване на
проектното количество във водовземните съоръжения до 2015 г.

Зони, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, съгласно чл.
119а, ал. 1, т.3, буква „а“ от ЗВ

Територията попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи -
чувствителна и уязвима зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.
 Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т.5 от ЗВ – защитените

територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в
които поддържането и подобряването на състоянието на водите е важен фактор за
тяхното опазване /защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000/:

Община Каспичан попада в границите на зони за защита на водите, определени или
обявени за опазване на местообитания и биологични видове, поддържането и
подобряването на състоянието на които е важен фактор за тяхното опазване - ЗЗ
Провадийско - Роякско плато“ с код ВG0000104 и 33 „Каменица“ с код ВG0000138;
определени съгласно чл. 119а, ал.1, т. 5 от ЗВ
За тези зони специфичната екологична цел е: „Намаляване на необходимостта от
пречистване на водите преди тяхното използване и осигуряване на проектното количество
във водовземните съоръжения“.
При реализацията на ОУП е необходимо спазване на мерките, заложени в ПУРБ в
следните програми:
7.1.2. Мерки, които осигуряват прилагане на принципа за по–пълно възстановяване на
разходите за водни услуги, включително и за ресурса и опазване на околната среда
7.1.3. Мерки за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, включително
мерките за опазване на качеството им, с оглед намаляване на степента на пречистване за
получаване на води с питейни качества
7.1.4. Мерки за регулиране на водовземанията на пресни повърхностни води и на подземни
води. Регулиране на изкуственото подхранване на подземните води
7.1.5. Мерки за регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за въвеждане на
замърсители от точкови източници на замърсяване
7.1.6. Мерки за определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни източници
на замърсяване и мерки за предотвратяване или регулиране на замърсяването
7.1.7. Мерки за предотвратяване замърсяването на водите с приоритетни вещества
7.1.8. Мерките за предотвратяване или намаляване въздействието на аварийни
замърсявания
7.1.9. Мерки за защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и
биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е
важен фактор за тяхното опазване
7.1.14. Мерки, свързани с преодоляването на климатичните промени
В проекта на ОУП са съобразени съответните забрани и ограничения за извършване на
дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни
вещества в подземни води, регламентирани в Наредба № 3/2000г. за СОЗ, вкл.:

 на пояс I, II и III на водоизточник Енево-Нови пазар около водно тяло
BG2GOOOK1HB36, учредена със Заповед на БДЧР №13/22.12.2006г.;

 на пояс I, II и III на водоизточници ТК-1А, ТК-1, ТК-2 - с-ма "Мътница“, и пояс III
на водоизточници ТК-4, ТК-5 - с-ма "Мътница" около водно тяло BG2G000J3K1041,
учредени със Заповед на БДЧР № 15/23.12.2010 г.;

 на пояс I, II и III на водоизточник ТК-91 около водно тяло BG2G000J3K1041,
учредена със Заповед на БДЧР № 17/25.02.2008г.;
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 на пояс II и III на водоизточник ДС-2 "Царев брод" около водно тяло
BG2G000J3K1041, учредена със Заповед на БДЧР № 2/03.01.2012г.;

 на пояс I, II и III на водоизточник ТК-15 Рока България, учредена със Заповед на
БДЧР № 2/15.01.2004г.;

 на пояс I, II и III на водоизточник Р-176х около водно тяло BG2G000J3K1041,
учредена със Заповед на БДЧР № 5/11.05.2004г;

 на пояс I, II и III на тръбен кладенец "ДС-Златна нива" около водно тяло
BG2G000J3K1041, учредена със Заповед на БДЧР № 50/29.05.2012г.;

 на пояс I, II и III на водоизточник ДС "Плиска" около водно тяло BG2G000J3K1041,
учредена със Заповед на БДЧР № 51/29.05.2012г.;

 на пояс I, II и III на шахтов кладенец "Марково" около водно тяло
BG2G000000Q003, учредена със Заповед на БДЧР № 52/11.06.2012г.;

 на пояс I, II и III на водоизточник ДС "Каспичан" около водно тяло
BG2G000J3K1041, учредена със Заповед на БДЧР № 54/15.06.2012г.;

 на пояс II и III на дълбок сондаж "Мадара" около водно тяло BG2G000J3K1041,
учредена със Заповед на БДЧР № 59/16.08.2012г.;

 на пояс I, II и III на водоизточници ШК - 1 и 2 "Могила", учредена със Заповед на
БДЧР № 12/03.07.2017г.;

 на пояс II и III на минерален водоизточник Р-179х, учредена със Заповед на МОСВ
№ РД-206/08.03.2012г.

 на пояс III на минерален водоизточник Вн-35 Кранево, учредена със Заповед на
МОСВ№ РД-255/22.04.2008г.

В ОУП са взети предвид забраните и ограниченията, регламентирани в Закона за водите.
В ОУПО са взети в предвид заложените мерки и техните действия в Програма от мерки за
постигане на добро състояние на повърхностните и подземни води от План за управление
на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район за басейново управление на водите с
период на действие 2016-2021г., касаещи територията на Община Каспичан.

5.2.4. ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И СЪЩЕСТВУВАЩ НАЧИН НА
ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ
На територията на Община Каспичан се намира част от Напоителна система “Виница”,
която включва: открити канали и дюкери - 8 км, помпени станции – 6 бр., изравнители – 3
бр.
Горепосочените съоръжения се намират в землищата на гр. Плиска, с. Златна нива, с.
Върбяне и кв. Калугерица. В момента съоръженията не същестуват. На много места се
използва питейна вода за напояване.
На територията на община Каспичан задоволяването на питейно-битовите нужди на
населението и осигуряването на необходимия воден капацитет за промишлени и стопански
нужди се осъществява основно от “ВиК” ООД – Шумен, клон Нови пазар. Малка част от
промишлените нужди се задоволяват посредством собствени водоизточници. Водните
количества се осигуряват от местни водоизточници. Дължината на изградената
водопроводна мрежа в гр.Каспичан е 22 140 м. Трасетата на довеждащите водопроводи са
както следва:

- Довеждащ водопровод от каптажи „Мадара“ до кв. Калугерица и с. Каспичан, който
водоснабдява територията на с. Кюлевча, с. Каспичан и с. Могила

- Тласкателен водопровод от помпена станция „Златна нива“ до водоем за с. Върбяне,
който водоснабдява територията на с. Златна нива и с. Върбяне.

За периода 2001-2016 г. се отчита намаляване обема на подаваните водни количества към
населените места в следствие на намаляване броя на населението. Общото подадено водно
количество е намаляло с около 20%. Намаляло е и средното потребление на жител на ден е
около 10%.
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Около 46% от подаваните водни количества са насочени към общинския център гр.
Каспичан. Отчитата се големи загуби на водни количества, като от подадената вода,
полезно използвани са едва 42%.
Изградена канализация има само в град Каспичан, която не включва квартал Калугерица.
Във всички останали селища се използват септични ями.
Липсват пречиствателни съоръжения за отпадните води, което е причина за
безконтролното изпускане на замърсени води в почвата и реките и причинява
замърсявания на околната среда. Изработен е технически проект “Реконструкция и
изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и пречиствателна станция
на отпадни води в гр.Каспичан, община Каспичан, област Шумен“, който се до момента не
е реализиран.
Анализ на данните от мониторинга на подземни и повърхностни води показва, че няма
съществени отклонения от характерното състояние на водните обекти.
Подземните води в общината се характеризират с благоприятни хидрохимични показатели,
което ги прави годни за битово и промишлено водоснабдяване и за напояване. Липсата на
развита хидромелиоративна мрежа ги прави основен източник за напояване и повишава
значението на опазването им от замърсители.
Възможностите за рационално използване на водните ресурси в общината са свързани с
необходимостта от:

- реконструкция и модернизация на водоснабдителните мрежи в населените места и
на съществуващите водовземни съоръжения;

- по-пълното използване на проектния капацитет на тези съоръжения (в момента не
повече от 1/3 от изградените тръбни кладенци работят с проектния си капацитет);

- изграждане на нови вододобивни съоръжения при доказана необходимост;
- почистване на речните легла;
- разработване и реализация на нова водостопанска схема за интегрирано управление

на водните ресурси в общината, което ще реши водните проблеми на някои
населени места с недостиг на питейни води и води за напояване.

5.2.5. ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ
През 2012 година е извършвано вземане на водни проби от отпадъчните води, образувани
от канализационната система на гр.Каспичан. Измервани са показатели олово, кадмий, мед,
цинк, арсен, никел, живак, активна реакция pH и други, като единствено амониевия азот
превишава индивидуалните емисионни ограничения, съгласно разрешително за заустване
от 2012 г. срокът за достигане на индивидуалните емисионни ограничения е 31.12.2014 г.
Мястото на заустване на отпадъчните води е във воден обект р.Каменица, поречие на
р.Провадийска, водно тяло BG2PR56R011, съгласно Плана за управление на водите в
Черноморски басейнов район, който е с период на действие 2010-2015 година. Водното
тяло е определено в лошо екологично състояние и в риск по органични вещества, общ азот
и общ фосфор, съгласно гореописания план.
На територията на РИОСВ-Шумен се извършва мониторингова дейност на повърхностно
течащите води и подземните води. Те са включени в Националната автоматизирана система
за екологичен мониторинг (НАСЕМ). Пунктовете са класифицирани, в зависимост от
местоположението им и влиянието на антропогенните фактори върху качеството на водите
в тях. Част от пунктовете са фонови - отчитат влиянието само на природните дадености
върху екологичното състояние на водите, а други са референтни – с цел да се отчете
влиянието и на човека върху качеството на водите.
За Канализационната селищна мрежа на гр. Каспичан е установено превишаване на
индивидуалните емисионни ограничения на заустваните отпадъчни води, поради това, че
към тях няма изградени ГПСОВ. Поради тази причина предстои да се съставят АУАН за
нарушение на Закона за водите , съгласно указания на МОСВ.
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За недопускане на замърсяване на водните обекти от емитери на отпадъчни води ,
зауствани в тях, се осъществява стриктен контрол и дават предписания, които се
проследяват за изпълнението им. В следствие на контролната дейност при производствен
обект с ЛПСОВ и ЛПС– с издадено Комплексно разрешително ефективно функционират
пречиствателните станции на по- големи емитери на отпадъчни води - „Рока България” АД-
гр. Каспичан. Поради тази причина на същото през 2016 г. не са налагани санкции за
наднормено замърсяване на водни обекти с отпадъчни води.
По отношение на подадени сигнали свързани с опазване на водите са извършени по
няколко извънредни проверки за обекти с по сложен казус и изискващи по подробни данни
и констатации за вземане на правилно решение при даване на предписанията и последващ
контрол. Такива сигнали през отчетната година са: за замърсяване на р. Провадийска при гр.
Каспичан - 4 броя проверки и допълнително последващ контрол с констативни протоколи
след водни проби. Не са установени конкретни причини. За установено превишаване на
ИЕО от „Крис ойл“ ООД е наложена санкция.
Данни за състоянието на р.Провадийска на територията на община Каспичан е от пункта
след гр.Каспичан. През 2015 г. не са извършвани дейности по изграждане и въвеждане в
експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Каспичан
За Водно тяло с код BG2G000000Q003- Порови води в кватернерно - алувиални
отложения на р. Провадийска са анализирани данни от пробонабиране от 5 пункта:
1. Шахтов кладенец - 5 (6) при ПС с. Златина
2. ТК към ПС Провадия
3. ШК - консерв.завод гр.Каспичан
4. ШК Венчан
5. ШК Марково
Отклонения от ПС за шестмесечието на 2015 г. са констатирани по показателите: нитрати
(57,4мг/л) над ПС (39,23 мг/л) в пункт ТК към ПС Провадия, Провадия.
По отношене на ПВТ с код BG2G000000Q003 – Порови води в кватернера на
р.Провадийска, наблюдение е извършено през 2016 г. В 5 мониторингови пункта.
Установени са превишения над ПС в пункт „ТК при ПС Провадия“ по показателя нитратни
йони. Разгледаните средногодишни стойности на нитратните йони в пункта за периода
2010-2016 г. Доказват тенденция към намаляване на съдържанието на нитрати под ПС.
По отношение на ПВТ с код BG2G000000Q004 – Порови води в кватернера на р. Врана, по
програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта. Установени са превишения
над ПС по показателя нитратни йони в мониторингов пункт „ШК Новосел“. Забелязва се
тенденция към намаляване на стойността на показателя нитратен йон под ПС.
Резултатите от анализа доказват, че няма отклонения от стандартите за питейни води (СПВ)
и ПС, по изследваните показатели.
По отношение на ПВТ с код BG2G00000PG027 – Порови води в палеоген – еоцен, олигоцен
Провадия, по програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 5 пункта.
Установени са превишения над ПС за нитрати през 2015 г., апрез 2016 г. концентрацията е
под ПС. Тенденциите в резултатите са представени графично.
По отношение на ПВТ с код BG2G00000К2032 – Карстови води в Горна креда турон –
мастрихт – Провадийска синклинала.
По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 5 пункта. Установени са
превишения над ПС на нитратни йони в пункт Невша Дренаж „Синякус“ и амониеви йони
в пункт Градинарово, Сондаж C-Ix.
Резултатите от анализа доказват че няма отклонения от стандартите за питейни води (СПВ)
и ПС, по изследваните показатели, освен в следните ПВТ с кодове:
 Водно тяло BG2G0000K1HB036 - Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан

Анализирани са данни от 2 пункта. Констатирани са превишения над ПС в
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концентрациите на нитрати в мониторингов пункт Каптаж Панайот Волово и
Дренци.

 Водно тяло BG2G0000K1HB037- Долна креда валанж-хотрив - апт Шумен-
Търговище. При анализиране на подземните води от пунктовете в това ПВТ не са
констатирани отклонения от ПС, освен в концентрациите на нитрати в пункт каптаж
Батаклък с. Буховци.

В долнокредния /хотрив, барем/ водоносен хоризонт има 4 ПВТ. От тях 2 са в лошо
състояние по следните показатели. Това са:

- ПВТ с код BG2G000K1HB036 – пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан,
тервел, Крушари

По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 6 пункта. От проведения
мониторинг за 2016 г. са установени превишения над ПС на нитрати във всички
мониторингови пунктове.

- ПВТ с код BG2G0000K1HB037- Долна креда валанж-хотрив - апт Шумен-
Търговище

По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 6 пункта. От проведения
мониторинг за 2016 г. са установени превишения над ПС на нитрати мониторингови
пунктове каптажи „Батаклък“ Буховци и Кладенец 1 надарево и амониеви йони над ПС в
пункт Кладенец с. Подгорица.
Стойностите на концентрациите на превишените показатели за периода 2010-2016 г.
доказват възходяща тенденция на нитрати в мониторингов пункт Буховци, Каптаж
„Батаклък“ и низходяща по нитрати в пункт Кладенец 1 с. Надарево и по амониеви йони в
пункт Кладенец с. Подгорица.
Конкретните цели и приоритети и мерки на ОУП за опазване на водите са конкретизирани
както следва:

- изграждане на канализация и ПСОВ за град Каспичан
- изграждане на допълнително водоснабдяване в с. Кюлевча
- подмяна на водопроводните мрежи в гр. Плиска, с. Златна нива, с.Кюлевча и с.

Каспичан

5.3. ПОЧВИ И ЗЕМНИ НЕДРА
В община Каспичан се срещат следните инженерногеоложки типове скали: рохкави,
скални, полускални.
В община Каспичан се срещат следните комплекси от различни инженерногеоложки
типове скали: глинести и рохкави, скални и полускални, скални, полускални, глинести.
В община Каспичан се срещат следните генетични и литоложки типове скали:

- Морски метаморфни типове – пясъчници, мергели, варовици и диломити
- Континентални седиментни типове – льосовидна глина, езерни - пясъци и чакъли,

Кварцови пясъци, които се използват като суровина за керамичното производство,
инертните материали, се добиват в кариерата при с. Златна нива. Мергелни глини се
добиват в землището на гр. Каспичан.
Мощността на континенталните, кватернерните и плиоценски отложения са следните:

 Мощност на делувиалните отложения - 5-6 м.
Характерни физико-механични показатели на скалите и хидрогеоложки елементи:

 Съпротивление на натиск в сухо състояние на варовици– 390кг/см2
 Съпротивление на натиск във водонапито състояние на варовици – 280 кг/см2
 Съпротивление на натиск в сухо състояние на мергели – 370 кг/см2
 Съпротивление на натиск във водонапито състояние на мергели – 300 кг/см2

За общината съществува риск от разрушителни геоложки процеси и явления в земната
среда – естествени и техногенни. Съществува геоложки риск от проявление на:
 процеси с внезапно действие или с периодично активизиране, както следва:
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земетресения, свлачище, разрушителни ефекти от наводнения
 процеси с непрекъснато действие: активен разлом, скален венец около платовидна

заравненост с повишена опастност от склонови процеси, агресивност на водата -
карбонатна

 процеси с непрекъснато действие, водещи до внезапно (рисково) явление: карст във
варовици

На територията на РИОСВ – гр. Шумен не са констатирани проблеми относно засоляване
и вкисляване на почвите. По почвен мониторниг ІІ-ро ниво – функционална подсистема
“Контрол и опазване на почвите от вкисляване” са определени 3 пункта /полигона/, от
които се извършва пробонабиране на почви.

5.4. БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. ЕЛЕМЕНТИ
НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНАМРЕЖА.
5.4.1. БИОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОНА
Според биогеографското райониране на страната Община Каспичан попада в
Севернобългарски район, който обхваща цялата територия на България северно от Стара
планина и достига на изток до Черноморския район. Към него се отнасят и високите
западни полета – Софийско, Радомирско и Пернишко, заедно с ниските части на
заобикалящите ги планини, чийто климат има същите черти като тези на Северна България
и обуславя наличието на аналогична биота. Климатът в района е умереноконтинентален, с
летен максимум на валежите през юни и зимен минимум през февруари и значителни
температурни колебания през годината. Севернобългарският район се характеризира с
млада биота, която се е разпространявала и развивала в него през кватернера и тук почти
липсват палеоендемити. Фауната на района е доминирана от европейско-сибирските,
средноевропейските, холарктичните и холопалеарктичните видове, но има и не малка част
степни форми, както и единични субмедитерански видове. Въз основа на
физикогеографските и биотични особености в различните му части Севернобългарският
район се разделя на 5 подрайона, като територията на Община Каспичан попада в обхвата
на Лудогорски подрайон.
Релефът е хълмист и горист. Горският пояс на Лудогорието образува естествена граница
между степноподобните ландшафти на Добруджа и остатъчно лесостепния район на
Дунавската равнина. Горските съобщества са съставени предимно от цер (Q. cerris) и
космат/бял дъб (Q. pubescens), виргилиев дъб (Q. virgiliana), дръжкоцветен дъб (Quercus
pedunculiflora), по-рядко клен (Acer campestre), благун (Q. frainetto), габър (Carpinus betulus)
или сребролистна липа (Tilia 5 tomentosa). Обликът на фауната на Лудогорския подрайон
се определя от горските видове, а югоизточната му част е богата на водолюбиви птици.
Фаунистичното богатство е много голямо. От пеперудите се срещат лястовича опашка
(Papilla podalirius), полумесец (P.machaon), голямо нощно пауново око (Saturnia pyri),
малък черен аполон (Parnassius mnemosyne). От земноводните до сега са установени:
дъждовник - Salamandra salarnandra; червенокоремна бумка - Bombina Bombina обикновена
чесновица - Pelobates fuscus; голяма крастава жаба - Bufo bufo; жаба дървесница -Hyla
arborea; голяма водна жаба - Rana ridibunda;зелена водна жаба - R. klepton esculenta.
Срещаните влечуги са блатна костенурка - Emys orbicularis; шипоопашата костенурка -
Tesrudo hermanni; шипобедрена костенурка – T. Graeca; стенен гущер -Podarcis murali;
кримски гущер -P.Taurica; горски гущер - Lacerta praticola; зелен гущер - L. Viridis;
ливаден гущер - L. Agilis; жълтокоремен смок - Coluber jugularis; смок мишкар - Elaphe
longissima; обикновена водна змия - Natrix natrix; сива водна змия - N. Tessellat; пепелянка
- Vipera ammodyles.
Птици - Заедно с естествените гори, орнитофауната е най-голямото богатство на региона .
Интерес представляват скалообитаващите: скален орел - Aquila chrysaetos; орел змияр -
Circaetus gallicus; белоопашат мишелов - Buleo rufinus; обикновена ветрушка - Falco
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tinnunculus; степна ветрушка -Falco naumanni; ръждив ангъч - Tadorna ferginea; скален
гълъб - Columba livia. В горите гнездят: малък креслив орел - Aquila pomarina; осояд -
Pernis apivorus; горската улулица - Srix aluco; черният кълвач - Dryocopus martins; бело
гръб кълвач - Picoides leucotos; голям пъстър кълвач - Picoides major; среден пъстър кълвач
- Picoides medius; малък пъстър кълвач - Picoides minor; сирийски пъстър кълвач - Picoides
syriacus; сив кълвач - Picus canus; зелен кълвач - Picus viridis; чухал - Otus scops; горската
ушата сова - Asio otus. Водните площи привличат значителен брой водолюбиви птици
гмурци, различни чапли, водобегачи и др.
От бозайниците се срещат всички присъщи за Лудогорието видове: балгороден елен -
Cervits elephu; сърна - Carpeolus carpeolus; дива свиня - Sus crofa; заек - Lepus europaeus;
вълк - Canus lupus; лисица - Vulpes vulpes; чакал - Cenis aureus; дива котка - Felis silveslris;
язовец - Meles meles; черен пор - Mustela pitorius; пъстър пор -Voriela peregusna; невестулка
- Mustela nivalis и др. Най-многочислената група сред тях са гризачите. Следват прилепите.
Хищниците са третата по брой група.

5.4.2. РАСТИТЕЛЕН СВЯТ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪСТОЯНИЕТО
Горските територии в община Каспичан заемат площ от 53368 дка или около 19,34% от
територията на общината.
Държавно горско стопанство ”Нови Пазар” на територията на Община Каспичан обхваща
следните землища: гр. Каспичан-790,3 ха, гр. Плиска-11,1 ха, с. Златна нива(без
горскостопански територии), с.Върбяне(без горскостопански територии), с. Кюлевча-1566,
2 ха, с. Марково-1946,6 ха, с. Косово-473,3 ха, с. Могила-1360,0 ха, кв. Калугерица (без
горскостопански териотории), с.Овчарово-397,9 ха.
Според геоботаническото райониране на България общината попада в Черноморски район,
в Долнодунавска провинция, Новопазарски окръг. В миналото районът се е
характеризирал с ксеротермна горски растителност, която сега са запазени само на
отделни места. Преобладават остатъчни гори от космат и виргилиев дъб, някъде и
церово-благунови гори и вторични гори от келяв габър (главно северно от Варна), в
повечето случаи примесен с мъждрян и др. От флорните елементи най-голям е броят на
степните елементи (17 вида), на второ място са македоно-тракийските видове (15 вида),
останалите групи са представени с единични видове. Степните видове са: добруджанското
коило (Stipa lessingiana), волжски горицвет (Adonis volgensis), бранзов житняк (Agropyron
brandzae), емилипопово прозорче (Potentilla emili-popii), източната превара (Scutellaria
orientalis), висока превара (Scutellaria altissima), монпелийска камфорка (Camphorosma
monspeliaca), руско вълмо (Salsola ruthenica), драка (Paliurus spinachristi), бодливата руница
(Phlomis herba-ventis ssp. pungens), лежащо еньовче (Galium humifusum), пясъчна
метличина (Centaurea arenaria), маршалова метличина (C. marschaliana), източна метличина
(C. orientalis), мека медуница (Pulmonaria 9 mollis), метличесто великденче (Veronica
spuria), пясъчна самодивска трева (Peucedanum arenaria). Македоно-тракийските балкански
ендемити са: грапавия лук (Allium thrachypus), кинжаловидно сграбиче (Astragalus
gladiatus), тъполистна калугерка (Nonea obtusifolia), лопен яйцевиднолистен (Verbascum
ovalifolium), разкрита какула (Salvia ringens), византийския балдаран (Chaerophyllum
byzantinum), нежен лопен (Verbascum humile). Македоно-тракийските балкански ендемити
са: дьофлеров мразовец (Colchicum doerfleri), нежна метличина (Centaurea gracilenta),
хилядолистният воден морач (Oenanthe millefolia), влакнеста самодивска трева
(Peucedanum vitijugum), тракийско омразниче (Onosma thracica), цар-фердинандов миск
(Jurinea tzar ferdinandii). От евксинските флорни елементи са налице два вида - коленчато
диво жито (Aegilops geniculata) и низинен дъб (Quercus longipes), а от средиземноморските
има само един вид – медовичната оризовка (Piptatherum holciforme).
Характерно за Каспичанско-Шуменския район е наличието на значителни остатъци от
бивши гори, изградени от ксеротермни видове растения - цер и благун, по-рядко - космат
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дъб. Голяма част от територията е заета от тревни ксеротермни екосистеми с участието в
тях и на степни елементи. Основни доминанти са садината, белизмата, луковичната
ливадина и др. Освен характерните за окръга флорни елементи тук са разпространени и
македоно- тракийските балкански ендемити: източната свърбига (Bunias orientalis),
нарязанолистен тъжник (Spiraea crenata), емилипопово прозорче (Potentilla emili-popii),
храстовидна карагана (Caragana frutex), сивосивкаво сграбиче (Astragalus glaucus),
гризебахова кутявка (Moehringia grisebachiana), янкева кутявка (M. jankae), спрунерово
клинавче (Astragalus spruneri).
Според геоботаническото райониране на България (Бондев, География на България, 2002)
територията на Община Каспичан попада в Лудогорски геоботанически окръг на
Илирийската (Балканска) провинция на Европейската широколистна горска област. Във
връзка с флорогеографското райониране на България, територията, обект на
инвестиционното предложение е част от флорния район на Дунавската равнина (Велчев,
География на България, 2002). Основни представители на висшата флора върху
територията са тревни синтаксони, представени от синантропна растителност – асоциация
троскот Cynodon dactylon и асоциация арабска люцерна Medicago Arabica. На отделни
места има фрагменти от плевелни съобщества, които се отнасят към клас Stellarietea
mediae R.Tx. et al. ex von Rochow,1951. Присъстват многогодишни и богати на бодливи
(магарешки трън, паламида и др.) растения от (суб) ксерофилни рудерални съобщества в
умерения и медитеранския региони. На територията не са установени редки и застрашени
растителни видове и растителни съобщества. Формираните вторични и производни
сериални тревни растителни съобщества са свързани с различни насоки на протичащата
вторична сукцесия и не са свързани с типове местообитания с европейска значимост, които
са включени в ЗБР. В тревните ксеротермни съобщества преобладава белизмата
/Dichantium ischaemum/, луковичната ливадина /Poa bulbosa/, садината /Chrysopogon
gryllus/ и др. Тревното съобщество включва основно рудерални видове с ниска фуражна
стойност, като: полски ветрогон /Eryngium campestre/, полска паламида /Cirsium arvense/,
обикновен магарешки бодил /Carduus acanthoides/, обикновен гингер /Onopordum
acanthium/, обикновен пелин /Artemisia vulgaris/, лечебно глухарче /Taraxacum officinalis/,
млечки /Euphorbia sp./, теснолистен живовлек /Plantago lanceolata/, лугачка /Dipsacus
laciniatus/и др. Съгласно геоботаническото райониране на България територията на
общината попада в Илирийската (Балканска) провинция на Европейската широколистна
горска област и е част от флорния район на Дунавската равнина. Според фитогеографското
райониране на страната растителността на територията та общината попада в
ксеротермния дъбов пояс. В по-ниските места покрай реките коренната растителност е
представена от влаголюбиви горски съобщества от бряст, черна елша, върби, тополи и др.
Значителна част от тази коренна растителност е унищожена и на нейно място има
обработваеми земи и пасища. В по-високите части на Шуменското плато, Преславска и
Драгоевска планина, коренните растителни съобщества са представени предимно от
дъбови формации – церови, горунови, благунови и дъбово-габърови гори, но има и
изкуствени насаждения от черен и бял бор, акация и др. Запазени са и отделни съобщества
от мизийски бук по склонове със северна експозиция в Шуменското плато.
В защитените местности има находища на редки и защитени растителни видове като:
гризебахова кутявка, румелийско подрумиче, източен равнец, ленолистен целолист,
източен микс, кавказка копривка, туфест игловръх и др.
Съгласно Регистъра на вековните дървета в България на територията на Община Каспичан,
няма .вековните дървета

5.4.3. ЖИВОТИНСКИ СВЯТ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪСТОЯНИЕТО
Спецификата на климата и растителността в отделните подрайони се отразява и върху
особеностите на фауната и животинския свят.
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Животинският свят, показва разнообразие предимно по отношение на бозайниците и
по-малко на птиците, земноводните и влечугите. Най-разпространени са благородният
елен, дивите свине, но се срещат и типични степни бозайници като степен пор, европейски
лалугер, хомяк, заек, таралеж. От малките бозайници най-разпространени са гризачите.
Птичето разнообразие се представя от посевна врана, сива яребица, пъдпъдък, а край
водните обекти се среща малката и обикновена дропла. Върху територията няма известни
находища на безгръбначни, включени в предмета на опазване на най - близко
разположените Защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000 -
обикновен паракалоптенус /Paracaloptenus caloptenoides/, обикновен сечко /Cerambyx
cerdo/, бръмбар рогач /Lucanus cervus/, буков сечко /Morimus funereus/ и алпийска розалиа
/Rosalia alpina/. Херпетофауната включва представители на видовете късокрак гущер
/Ablepharus/, слепок /kitaibelii/, зелен гущер /Lacerta praticola/и др.. Гущерите се срещат
повсеместно, а останалите земноводни и влечуги, обект на защита въобще не се срещат,
тъй като теренът не предлага подходящи условия за тях. Бозайната фауна в района е
представена от някои гризачи, но с много ниска плътност. Забележими са само по 2-3
дупки и укрития на декар. Срещат се единични екземпляри от видовете обикновена горска
мишка - Sylvamus sylvaticus, домашна мишка - Mus musculus, полска мишка - Apodemus
agrarius. Вероятни са видовете черен плъх - Rattus ratus, сив плъх - Rattus norvegicus, сива
полевка -Microtus arvalis, подземна полевка - Microtus subteranaus. Забелязват се единични
ходове на сляпо куче - Spalax leuc odon. Най широко застъпена в района е орнитофауната.
От 18 вида птици, които обитават района или има условия за тяхното намиране тук няма
видове, които попадат в Приложение І и II на Закона за биологичното разнообразие - ДВ
бр.77 от 09.08.2002 г. - видове за защитата на които се обявяват защитени зони, за защита
на местообитанията им, 12 вида са включени в приложение ІІ на Бернската Конвенция за
опазване на европейската дива природа и естествените местообитания. Фауната на
региона според биогеографското регионализиране е представена от средно - европейски,
евросибирски и в по-малка степен от субмедитерански видове. От безгръбначните
животни най-голямо разнообразие в региона се открива при твърдокрилите (Coleoptera) –
над 500 вида от различни семейства. Добре представени са пеперудите (Lepidoptera) – над
300 вида. Срещат се видове от разреди Водни кончета (Odonata), Богомолки (Mantoidea) и
Скакалци (Orthoptera). Разнообразие при рибите включва над 30 вида като особено
характерни са див шаран (Cyprinus caprio). Установени са още щука (Esox lucius), бабушка
(Rutilus rutilus), червеноперка (Scardinius eryththalmus), лин (Tinca tinca), уклеи (Alburnus
alburnus), сом (Silurus glanis), бяла риба (Stizostedion lucioperca), речен кефал (Leuciscus
cephalus), речен костур (Perca fluviatilis) и др. Наличието на карстови терени и естествени
влажни зони се явява предпоставка за значителното разнообразие на земноводни и
влечуги. При земноводните най – масово се срещат видовете голяма водна жаба (Rana
ridibunda), дървестница (Hyla arborea) и зелена крастава жаба (Bufo viridis). От влечугите
характерни за региона са сухоземните костенурки (Testudo hermanii T. graeca),
обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis), ивичестия гущер (Lacerta trilineata),
зеления гущер (Lacerta muralis), горския гущер (Lacerta praticola), слепокът (Angius fragilis),
смокът мишкар (Elaphe longissima) и др. С голямо разнообразие се отличава
орнитофауната. Значителното разнобразие на ландшафти (карстови, полупланински,
горски, влажни зони и др.) предопределя това. В групата на петрофилните видове се
включват черен щъркел (Ciconia nigra), гарван гробар (Corvus corax), алпийски бързолет
(Apus melba) и бухал (Bubo bubo). За гористите части на региона са характерни
представители на кълвачите, синигерите, враноподобните. Накои от които изключително
редки за българската фауна като черен кълвач (Dryocopus martins). Големи популации в
региона са тези на папуняка (Upupa epops), пчелояда (Merops apiaster) и гургулицата
(Streptopelia turtur). Грабливите птици са представени от обикновена ветрушка (Falco
tinnunculus), обикновен мишелов (Buteo buteo), голям ястреб (Accipiter gentillis), малък
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ястреб (Accipiter nisus), сокол орко (Falco subbuteo), осояд (Pernis apivorus), малък креслив
орел (Aquila pomarina) и др. Благоприятен фактор за тяхното развитие и разпространение е
съчетанието от недостъпни скални комплекси (скални откоси, венци и корнизи със скални
ниши) и открити безлесни пространства, използвани за земеделски нужди. В откритите
безлесни области характерни видове са фазан (Phasianus colchicum), яребица (Perdix perdix)
и пъдпъдък (Coturnix coturnix). Те са важни ловни обекти и създават реални предпоставки
за оптимизирането на туристическите ресурси на региона. Пойните видове са представени
от различни видове коприварчета (Sylvia sp.), овесарки (Emberiza sp.), дроздове (Turdus
sp.), чучулиги (Alauda arvensis, Lullula arborea) и др. Бозайниците са традиционно
представени в региона. Характерни видове са заек (Lepus europaeus), лисица (Vulpes
vulpes), катерицата (Sciurus vulgaris), бялка (Martes foina), язовец (Meles meles), сърна
(Capreolus elaphus), дива свиня (Sus scropha). В зависимост от вида на основните природни
компоненти, релефа, изложението, водата, земната основа и почва, растителността и
най-вече на степента на антропогенизация, се определя разнообразието и количеството на
животинските видове разпространени на територията на Община Каспичан. От тези
фактори зависят и местообитанията на животните, тяхната миграция и възпроизводство.
Животински свят Най-разнообразен и относително добре съхранен е животинския свят в
защитените природни територии и в горския фонд на общината. Интерес за ловен туризъм
представляват дивата свиня, сърната, лисицата, сивият заек и др., а от пернатия дивеч –
фазан, яребица и пъдпъдък. Ортнитофауната е представена не само от многобройни
местни видове, но и от множество прелетни птици, голяма част от които са защитени
видове. Голямо е разнообразието от влечуги и земноводни, а рибното богатство е
предпоставка за развитие на риболовен туризъм. Бозайниците, като най-висши животни са
представено основно от , сърна, елен, лисица, диво прасе, чакал, таралеж, язовец, див заек,
катерица, белка, видра, лалугер, пъстър пор. Особено интересни са различните видове
прилепи
Въз основа степента на значимост на района по отношение на ендемизма на растителните
и животинските видове Община Каспичан има ниска степен на значимост.
В общината широко разпространение получава, както гръбначната, така и безгръбначната
фауна.

5.4.4. ЕЛЕМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНАМРЕЖА.
5.4.4.1. ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ
В териториалния обхват на Община Каспичан попадат следните защитени територии по
смисъла на Закона за защитените територии – ЗЗТ /ДВ, бр.133/1998 г. изм. и доп. ДВ, бр.
66/2013 г./:
 Защитената местност "Каньона"

- Местоположение: в землището на с. Каспичан, Община Каспичан, обявена със
Заповед No.РД-330 от 23.04.2012 г. на МОСВ, бр. 44/2012 на Държавен вестник ;

 Защитена местност „Мадарски скални венци”
- Местоположение: в землището на с. Кюлевча, Община Каспичан, обявена със

Заповед No.РД-535 от 12.07.2007 г. на МОСВ, бр. 68/2007 на Държавен вестник

5.4.4.2. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
Част от територията на Община Каспичан попада в границите на следните защитени зони
от екологичната мрежа „Натура 2000“, по смисъла на ЗБР:
 Защитени зони по директивата за местообитанията

- BG000104 "Провадийско-роякско плато" за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена с Решение No.611 от
16.10.2007 г., бр. 85/2007 на Държавен вестник 2-2-104-611-2007; Площ:
50158.59 хектара- с. Каспичан, с. Косово, с. Кюлевча, с. Марково, с. Могила
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- BG000138 "Каменица" за опазване на природните местообитания, обявена с
Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник
2-2-138-122-2007; Площ: 1454.53 хектара - гр. Плиска, с. Златна нива, с.
Каспичан, с. Могила

 Защитени зони по директивата за птиците
- BG0002038 "Провадийско-роякско плато" за опазване на дивите птици,

обявена със заповед No.РД-134 от 10.02.2012 г., бр. 30/2012 на Държавен
вестник 2-1-2038-134-2012, изменена и допълнена със Заповед № РД-73/
28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 10/ 05.02.2013 г.);
Площ: 84031.5 хектара - с. Каспичан, с. Косово, с. Кюлевча, с. Марково, с.
Могила

Характеристики на защитените зони с местообитанията и видовете – предмет на
опазване, са представени в Доклад за оценка за съвместимостта с предмета и целите
на опазване на защитените зони, който е приложение към настоящия доклад и
неразделна част от него.

5.5. ЛАНДШАФТ
Ландшафтът в района е силно повлиян от антропогенните фактори - изградени пътища,
ж.п. линии, електропроводи, промишлени предприятия, складови комплекси, интензивно
селско стопанство.
Включва разнообразни елементи – урбогенни фрагменти, жилищни квартали,
производствени и складови зони, агрогенни фрагменти (лозя, ниви, пасища, трайни
насаждения), дендрогенни фрагменти (гори и озеленени площи), природно изявени
територии.

5.6. ОТПАДЪЦИ
На територията на община Каспичан, основно в населените места, се генерират следните
видове отпадъци:
- Смесени битови отпадъци – от жизнената дейност на населението;
- Производствени отпадъци – от дейността на производствените предприятия;
- Строителни отпадъци – от извършваните строително-ремонтни дейности;
- Опасни отпадъци
Основните източници на отпадъци от територията на Община Каспичан са домакинствата,
производствените предприятия, строителството, животинските ферми, търговските обекти
и др.
Задълженията на кмета на общината, са ясно регламентирани в Чл. 19 и 20, Раздел III
/Задължения на органите на местното самоуправление и местната администрация/ от
Закона за управление на отпадъците /Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012
г./. Този закон регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото
здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и
управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от
използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване.
В Община Каспичан се изпълняват в пълен обхват правомощията и отговорностите на
кмета и общинската администрация, съгласно законовите разпоредби за управление на
отпадъците. Община Каспичан има изготвена Наредба за управление на отпадъците от
2014 г., която е актуализирана през 2017 г. .
Общината има приета Програма за управление на отпадъците 2009-2013 г., която не е
актуална в съответствие с чл. 52 на Закона за управление на отпадъците, 2012г. и в
съответствие с „Методически указания за разработване на общински програми за
управление на отпадъците“, утвърдени със Заповед № АД-211/31.03.2015г. на Министъра
на околната среда и водите.
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Това въвежда и изискване общината да разработи и изпълнява програма за управление на
отпадъците за територията си за период, който следва да съвпада с периода на действие на
Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г.

 Управление на отпадъците па територията на Община Каспичан
При неспазване на нормативните уредби и изисквания при събирането, извозването и
третирането на генерираните смесени битови, производствени, опасни и строителни
отпадъци, съществува риск за замърсяване на компонентите на околната среда и
влошаване на екологичното състояние на територията на община Каспичан. Най-голям
риск за околната среда и здравословното състояние на населението от общината
представляват нерегламентираните сметища, които се формират покрай населените места,
пътищата и реките.
При депонирането на отпадъци на нерегламентирани сметища съществува риск от
замърсяване на въздуха около сметищата, поява на неприятни миризми, развъждане на
насекоми и гризачи. Освен това полученият инфилтрат от нерегламентираните сметища се
оттича или попива в земята, като се предизвиква замърсяване на повърхностните и
подземните води, които на територията на общината са единствен източник за
задоволяването на питейно-битовите нужди на населението от района.
Подобряване на управлението на дейността с генерираните отпадъци на територията на
община Каспичан може да се постигне при спазване стриктно на нормативните разпоредби
и изисквания при събирането, извозването и третирането на всички видове отпадъци,
генерирани от населението и промишлените предприятия в общината. За постигане на тази
основна цел е необходимо:

 създаване на вътрешен ред при събирането, извозването и третирането на всички
видове отпадъци на територията на общината;

 повишаване екологичната култура на населението от общината, като за целта се
издават брошури, листовки и др. нагледни материали, показващи вредата от
неспазване на нормативните документи от дейността с генерираните отпадъци;

 засилване на контрола на общинската администрация за събирането и третирането
на отпадъците;

Законът за управление на отпадъците въвежда задължения в областта на разделното
събиране на отпадъци и поетапно постигане на цели по рециклиране и оползотворяване на
битовите отпадъци.
На територията на Община Каспичан за закрити всички нерегламентирани сметища, като
предстои рекултивация на общинското депо за ТБО в с.Каспичан. На територията на
с.Каспичан е закрито и промишленото сметище на фирма “Рока България” АД,
гр.Каспичан. През 2008 година е спряно от експлоатация Депо за твърди битови отпадъци
гр.Каспичан, намиращ се в имот №000131, УПИ I от плана на с.Каспичан. През 2012
година е спечелен проект по Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда /ПУДООС/ за „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови
отпадъци в село Каспичан, община Каспичан”.
Във всички населени места на територията на община Каспичан е въведено организирано
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Събраните ТБО се транспортират до
регионалното депо за неопасни отпадъци в гр.Шумен, кв.Дивдядово.
Община Каспичан участва като член в „Регионално сдружение за управление на
отпадъците на общините в област Шумен”.
През месец октомври 2008 година е въведена система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки чрез договор за сътрудничество с Организацията по оползотворяване на
отпадъци от опаковки „Булекопак”АД. Към 2013 година процентът на населението от
Община Каспичан, обслужвано с контейнери за разделно събиране, е 96.34%.
Въведени са системи за разделно събиране на масово разпространените отпадаци, излязло
от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ чрез договор с „Грийнтех
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България” АД, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ чрез договор с
„Рекобат” АД, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ чрез договор с
„Българска рециклираща компания” АД.
Строителните отпадъци, образувани от територията на общината, се предават за обработка
на фирма съгласно сключен договор.
Общинското депо в с. Каспичан е рекултивирано. На 21.04.2017г. е приета с протокол
„биологичната рекултивация на общинското депо за битови отпадъци с. Каспичан, общ.
Каспичан“.
Необходимо е да се предприемат мерки за въвеждане на система за разделно събиране,
транспортиране и последващо компостиране на биоразградимите отпадъци, генерирани от
дейностите, свързани с поддръжката на зелените площи от територията на общината и
образуваните от домакинствата, което от своя страна ще доведе до облекчаване на
систамата за сметосъбиране на битовите отпадъци и по този начин ще бъдат изпълнени
заложените цели в Закона за управление на отпадъците. За отделянето и третирането на
биоразградимите отпадъци от общия поток битови отпадъци е необходимо изграждането
на площадка за компостиране.
Предвижданията на ОУПО, свързани с този компонент на околната среда са:

- Изграждане на материално техническа база за управление на битовите отпадъци
образувани от територията на община Каспичан

- Изграждане на площадка за компостиране на биоразградими отпадъци
- Рекултивация на промишлено сметище в с. Каспичан
- Ликвидиране на нерегламентирани сметища в общината;

5.7. ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
На територията на общината няма производствени единици, които са класифицирани като
предприятия с висок рисков потенциал с издадени разрешителни по чл. 104, ал. 1 от
Закона за опазване на околната среда, в което са определени условия, свързани с
експлоатацията на съоръженията.
На територията на Община Каспичан има съществуващо предприятие с нисък рисков
потенциал по смисъла на Закона за опазване на околната среда „Предприятие за
производство на рафинирано слънчогледово олио и слънчогледов шрот“ с оператор
„КРИС ОИЛ 97” ЕООД, гр.Каспичан, попадащо в обхвата на Раздел I към глава седма на
ЗООС. Издадено е становище, потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС на извършената
класификация по чл.103, ал.2 на ЗООС от оператора „КРИС ОЙЛ 97” ЕООД, гр.Каспичан,
като предприятие с нисък рисков потенциал .
На 4.05.2016 г. е извършено пломбирането на всички съоръжения на територията на
„Петролна база Каспичан”, предприятие с нисък рисков потенциал, предназначени за
съхранение на опасни вещества от Приложение №3 на ЗООС, както и помпена станция и
автохидранти за долно пълнене – бензин и дизел. Съставен е Констативeн протокол РБ-15
от 4.05.2016г. Връчена е Заповед №170 от 3.05.2016 г. на „Петрол - Север” ЕООД.
ОУП се съобразява с осигуряване на необходимите хигиенно-защитни зони.
Идентифицирани и определени са пространствените граници на зоните за аварийно
планиране. Използвана е схема на процеса на оценка на риска по Методика за бърза
оценка на евентуални поражения от голяма авария с опасни химични вещества на
италианското Министерство за гражданска защита.
Определените зони за безопасни разстояния са:

- Първата зона на аварийно планиране е с формата на полуокръжност с център
точката на изпускане с ориентация по посока на вятъра е 38 метра. Зоната,
която ще бъде засегната попада изцяло на територията на „КРИС ОИЛ 97”
ЕООД, гр.Каспичан. Действието на аварията е разпределено по посока на
вятъра с център точката на изпускане.
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- Радиуса на втората зона - зона на сериозни поражения - в тази зона ще се
наблюдават сериозни и необратими неблагоприятни ефекти при здрави
индивиди : 76 метра. Зоната, в която ще се очаква негативно въздействие върху
здравето на хората ще е с максимален радиус до 76 т.

ОУП и Екологичната оценка се съобразят с изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС.
При определяне на функционалното предназначение на терените по структурни единици в
близост до съществуващото предприятие с нисък рисков потенциал „КРИС ОИЛ 97”
ЕООД, гр.Каспичан, са предвидени зони за безопасни отстояния по смисъла на чл.104,
ал.2, т.З от ЗООС.
В ОУП не се предвижда изграждане на нови предприятия и съоръжения с нисък или висок
рисков потенциал, попадащи в обхвата на Раздел I към глава седма на ЗООС, в ОУП.

5.8. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВРЕДНИТЕ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ
Община Каспичан на този етап не разполага с данни за фактор шум на територията си.
Основен източник на шум в общината е преминаващите транспортни средства.
Автотранспортният шум е в пряка зависимост от интензивността на движението, скоростта
и структурата на транспортния поток, пропускателната способност на пътните артерии,
възрастта на автомобилния парк, вида и качеството на пътната настилка, ситуационното и
нивелетно разположение на пътя и характера на терена встрани от него.
На второ място са локалните източници на шум и шум от битов характер – строителни и
ремонтни дейности, товаро-разтоварни работи, събиране на сметта, игри на деца (училища,
детски градини, детски площадки), разговори, викове, и др.
Следващият по значение фактор, който влияе върху акустичната среда на града, е шумът,
излъчван от заведенията за обществено хранене, различните сервизи и авторемонтните
работилници, разположени в непосредствена близост до жилищните сгради.
Шумът от производствените дейности е на трето место.
На територията на общината няма изградени и експлоатирани ядрени съоръжения.
Програмата на Регионална Лаборатория – Шумен не включва радиологичен мониторинг на
околната среда. В общината няма източниците на йонизиращи лъчения.
През 2016 г. от РИОСВ Шумен са извършени 22 броя проверки по изпълнение на
условията в комплексни разрешителни, с което са изпълнени 100% от планираните
проверки. Сред проверените обекти е "Рока България" АД, гр. Каспичан- инсталация за
производство на санитарна керамика.
Мерките, предвидени в ОУПО благоприятстват за намаляване на шума в околната среда и
вредното въдействие върху населението и компонентите на околната среда.

5.9. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Територията на община Каспичан се характеризира с много висока наситеност на
регистрирани недвижими културни ценности.
Специфичните особености на археологическите недвижими културни ценности ги
определят като най-застрашени при реализацията на ивестиционни намерения от всякакъв
порядък, което изисква и особено внимание и компетентност при формулирането на
предписания за опазването им по време на разработване на различните видове планове и
програми.
На територията на общината съществуват и нерегистрирани до момента археологически
обекти, притежаващи статут на недвижими културни ценности, съгласно чл. 146, ал. 3 от
ЗКН. До момента на тяхната идентификация, превантивната им защита се осигурява от
хипотезата на чл. 160, ал. 2 от ЗКН.
С Постановление на МС № 161 от 05.08.1958г. за историко-археологически резервати са
обявени:
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- “територията на Вътрешния град на Плиска, включена в каменната крепостна
стена”;

- „районът, източно от с.Мадара между селото, лозята и шосето към парка, новото
гробище, както и територията на парка под скалите”.

На територията на Общината се намира Националният историко археологически резерват
„Плиска” и част от Националния историко-археологически резерват „Мадара”. НИАР
„Плиска” съхранява останките от Първата българска столица. В музея към резервата са
изложени ценни културно-исторически реликви. Крепостта е разделена на външен и
вътрешен град. На 1.5 км от Източната порта се намира Голямата базилика – най-големият
християнски храм, датиран от края IX в. През 864 г великият владетел на България Княз
Борис I поканва да работят в Плиска учениците на Кирил и Методий и така се поставя
началото на Плисковско-Преславската книжовна школа. Останките от старата българска
столица край село Абоба са открити и изследвани за първи път от професор Карел
Шкорпил. Територията на общината обхваща и част от живописното Мадарско плато и
НИАР „Мадара”, обявен за Национален резерват с постановление №161 от 5.08.1958 г.
Там се намира уникалният скален релеф „Мадарският конник”, изсечен през VIII в. от н.е.
в скалата на 23 м. над земята, който е единствен по рода си скален релеф в Европа от
ранното Средновековие. Мадарският конник е включен през 1979г. в Списъка на
световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. През 2008 г. той е обявен за
Глобален символ на България.
Археологически резерват Плиска е една от най-интересните исторически
забележителности на България и е включен в списъка със стоте Национални туристически
обекта на страната. Повечето от намерените интересни обекти и артефакти са изложени в
Историческия музей към комплекса, където посетителите могат да научат факти за бита на
местното население и неговата материалната и духовна култура в периода VII-Х век.
Съгласно Приложение към чл.50, ал.З от ЗКН “Ранно средновековен град Плиска” в
община Каспичан и “Праисторически, антични и средновековни структури до Мадара” в
общини Шумен и Каспичан, притежават статут на археологически резервати.
Действията в териториалния им обхват се извършват съгласно разпоредбите на ЗКН, както
и Наредба № 22 на Комитета на култура и Комитета по архититектура и благоустройство
за опазване на историко- археологическите резервати “Плиска”, “Преслав” и “Мадара”
/ДВ бр. 14/1981 г./.
Със Заповед №: РД-9Р-34 от 17.08.2015г. /ДВ бр.64 от 2015г./ на министъра на културата
на обекта: “Вътрешен град на Плиска” с манастир “Голямата базилика” и “Средновековен
каменен път”, находящ се в границите на АР “Ранносредновековен град Плиска”, с. Стоян
Михайловски, общ. Нови пазар и гр. Плиска, общ. Каспичан, обл. Шумен е предоставен
статут на групова археологическа недвижима културна ценност с категория “национално
значение”. За недвижимата културна ценност са определени режими /териториален обхват,
граници и предписания за опазването/ /Приложение № 4 - Заповед № РД-9Р-34 и протокол
от заседанието на СЕСОНКЦ№ 36 от 29.01.2013 г./.
С протокол на междуведомствена комисия от 29.10.2012г. в изпълнение на Заповед № РД
9К-192/17.10.2012г. на министъра на културата е направено предложение: за определяне
на режими /териториален обхват, граници и предписания за опазването/ за
археологическата недвижима културна ценност “Гражданска постройка (обект №32), пред
Източната порта”, гр. Плиска, общ. Каспичан, обл. Шумен, обявена с ДВ бр.46 ог 1970г.
като археологически паметник на културата и за предоставяне на статут и определяне на
режими /териториален обхват, граници и предписания за опазването/ за археологическата
недвижима културна ценност “Ров и вал на земленото укрепление на Плиска”, с. Стоян
Михайловски и с.Избул, общ. Нови пазар, с.Върбяни и гр.Плиска, общ. Каспичан, обл.
Шумен /Приложение № 5/. Процедурата не е приключила.
Къща-музей Калугерци е автентична българска къща, построена през 1877г. Намира се в
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кв. Калугерица (бивше село) на гр. Каспичан. Етнографската изложба е единствена по рода
си в региона и е лицензирана от Министерството на културата. Тук са показани предмети
и инструменти от бита и историята на местното население.В общината са открити и
продължават да се откриват артефакти и културно- исторически ценности от неолита и пет
различни по-късни епохи.
В много от населените места има действащ православен храм, част от Варненската и
Великопреславска епархия, Шуменска околия., а в някои от селата – действащи джамии.
Всички храмове се нуждаят от спешни ремонти. Общинският център няма изградена
църква.
На територията на общината, по данни на НИНКН, са регистрирани 229 недвижими
културни ценности от национално и местно, от които:

- По вид според научната и културната област, към която се отнасят, съгласно чл.47
от ЗКН: 103 – археологически, 2 - историко-археологически, 8 - исторически, 117 -
архитектурно-строителни, 3 – художествени и 3 – народни старини.

- Според пространствената структура и териториалния обхват, съгласно чл.48 от ЗКН:
190 – единични, 9 – групови, 2 групови /резерват/, 30 – част от групова НКЦ.

- По категория: 1 - със световно значение, 84 - с национално значение, 16 - с местно,
2 за сведения, а останалите не са категоризирани.

В Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България“ по
информация на НАИМ/БАН са регистрирани 170 обекта, археологически паметници,
които притежават статут на недвижими културни ценности с национално значение
Информацията за Археологически обекти от Автоматизирана информационна система
„Археологическа карта на България” е единствено за обекти, регистрирани в АИС АКБ в
резултат на инцидентни теренни проучвания. На територията на цялата Община Каспичан
не са правени системни издирвания на археологически обекти, които значително биха
обогатили познанията за археологическото наследство в този регион.
Приложените режими за ползване на териториите, на които се намират археологически
обекти, са:

 Режим „А“ – забраняват се всички видове дейности – строителни, добивни,
благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които нарушават целостта
на земния пласт в границите на археологическия обект.

 Режим „Б“ – относно археологически обекти, попадащи в обработваеми земеделски
площи; забраняват се всички видове изкопни работи, както и дълбочинната обработка
на почвата (риголване), засаждане на трайни култури с дълбока коренова система,
заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция
в границите на обекта.

Съгласно Националния регистър на военните паметници и картотека, поддържани от
Министерство на отбраната на територията на Община Каспичан са декларирани като
исторически паметници на културата, които притежават статут на НКЦ и военни паметници 9
възпоменателни знаци, издигнати по повод участието на България във войните.
Природните фактори, които представляват риск за увреждане на НКН и на
експозиционната им среда са предимно свързани с геоложките рискове.
По отношение на сеизмичната опасност територията на общината попада между двете
главни земетръсни огнища в Северна България - Стражица и Шабла. Според сеизмичното
райониране на страната от 1997 г. територията на общината се включва в сеизмоопасната
зона от 7"а степен.
При евентуална изява на сеизмичността такива земетресения могат да предизвикат
по-сериозни въздействия, свързани с повреди и разрушения върху сгради и съоръжения.
Две населени места от община Каспичан, попадат в райони със значителен потенциален
риск от наводнения, а именно с. Мадара и гр. Каспичан.
През част от територията на общината преминават активни надлъжни разломи от I ред,
които разграничават отделните морфоструктурни зони, или подзони с дължина от 200 до
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400 км и имат голям рисков потенциал за възникването на силни земетресения и други
разрушителни процеси.
За източната част на общината, в землищата на гр. Каспичан, с. Каспичан и с. Могила, са
характерни агресивни подземни води с карбонатна агресивност спрямо бетона и желязото.
Южните части територията на общината попадат в карстов район, като е налице открити
окарстени варовици.
Карстът и карстовите подземни води от една страна са извънредно важен водоизточник, а
от друга страна представляват значителна пречка при строителството
Наличната база на НКЦ не е застрашена толкова от екстензивно развиващи се процеси на
урбанизация, колкото от други съпътстващи процеси като демографска и икономическа
криза и липса на основни документи, произтичащи от прилагане на специализираните
закони или стратегически документи. Ето защо, задължително е тяхното създаване и
прилагане, след което ще се започнат археологически и архитектурни обследвания и
проучвания. В зависимост от резултатите на тези проучвания, следва да се предприемат
мерки за консервация и експониране на обектите и археологическите и архитектурни
обекти, и тяхното социализиране като значим елемент на културния туризъм в общата
структура на зоната.
Към обособените и отдалечените зони и отделни значими обекти на археологическото
наследство с последващи устройствени мерки е необходимо да се осигури подходящ
достъп (обслужващи пътища, екопътеки), а при доказана необходимост и посетителски
центрове. Във вътрешността на общината и свързаните с тях укрепления и могилни
некрополи необходимата съпътстваща туристическа инфраструктура следва да се развива
и в самите населени места. В рамките на цялата територия на общината следва да се
проектира и реализира цялостна информационна система за проучените и експонирани
недвижими паметници с основен туристически и информационен център в гр. Каспичан.
Регионалните културни проблеми са свързани с недостатъчното експониране и адаптиране
на недвижимите културни ценности, както и фактът, че до голяма част от недвижимите
културни ценности не е осигурен достъп.
По отношение развитието на културата, ОУПО е инструмент за решаване на основните
проблеми като включването на културното наследство в единна мрежа и осигуряване на
ресурси за финансиране на консервационни и реставрационни дейности. В прогнозното
развитие се залага спазване на устройствени режими по реда на ЗУТ и устойчиво развитие
и управление на обектите.
Прогнозното развитие съгласно ОУПО включва:

- Съхраняване, реставрация, консервация и социализиране на културно-
историческото наследство

- Възстановяване, опазване, експониране, социализиране, оборудване на
археологически обекти и превръщането им в туристически атракции

- Възстановяване и опазване на религиозни храмове на територията на община
Каспичан

- Подобряване на достъпа до културни услуги в адаптирана архитектурна среда
Всички тези мерки благоприятстват предвижданията на ОУПО да спомогнат за опазване
на културното наследство и намаляване вредното въдействие върху населението и
компонентите на околната среда.

5.10. ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Населението на Община Каспичан по данни на НСИ към 2016 г. е 7550 души, което в
сравнение с данните от 2011 г., показва трайна тенденция за намаляване.
Към 2016 г. около 36% от населението е съсредоточено в общинския център гр. Каспичан.
В общината има два много малки града - град Каспичан с население 2833 души и град
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Плиска с население 853 души; едно средно село – с. Каспичан с население, съответно 1403
жители и шест малки села Върбяне, Златна нива, Косово, Кюлевча, Марково и Могила.
За последните 15 години населението на общината е намаляло с 22,5% или почти ј.
През последните години намалява броя на децата. Намалява делът на населението от 15 до
60 години. Увеличава се относителния дял на лицата над 60 годишна възраст в общата
възрастова структура на населението, което задълбочава тенденцията за застаряване на
населението.
Съотношението между трите възрастови групи към 2016 г. в общината е 58% в
трудоспособна възраст към 28% в надтрудоспособна и 16% в подтрудоспособна. За
сравнение коефициентът на възрастова зависимост (бр. лица от населението под 15 г. и на
65 и повече години на 100 лица от населението от 15 до 64 години) за област Шумен през
2014 г. е 51,0%, а за страната 51,2% (2013 г. за областта е 49,7%, а за страната – 50,0%;
2012 г. за областта е 48,1%, а за страната – 48,7%; 2011 г. за областта е 47,1%, а за
страната – 47,5%). Отношението на населението на възраст 65 и повече години към
населението от 15 до 64 години през 2014 г. за областта е 29,4%, а за страната е 30,2%
(2013 г. за областта е 28,2%, а за страната – 29,3%; през 2012 г. за областта е 27,1%, а за
страната 28,5%; през 2011 г. за областта е 26,4%, а за страната 27,8%).
Ето защо може да се твърди, че възрастовата структура за общината е по-благоприятна от
средната за областта и за страната.
Всяка година се наблюдава намаление на броя на жените във фертилна възраст (15-49 г.)
както в общината, така и в Област Шумен.
Намалява броя на родените деца, но от друга страна намалява и смъртността. Естественият
прираст се запазва отрицателен, но се отчитат известни подобрения в тенденцията.
Показателят раждаемост за област Шумен е по-нисък – 9,1 на 1000 население спрямо тази
за страната (9,4‰.). Общата плодовитост на жените от 15 до 49 години се е намалила –
41,88‰ за областта. Тоталният коефициент на плодовитост на жените в област Шумен за
2014 г. е 1,52 деца (за страната 1,52), в градовете – 1,34 (за страната 1,44), в селата – 1,82
(за страната 1,78). През 2014 г. средната възраст на майката при раждане в областта е 27,1
години, а за страната 28,1 години. Средната възраст на майката при раждане на първо дете
за областта е 25,5 години, а за страната – 26,7 години.
В община Каспичан коефициентът на раждаемост е под средната за областта (9,1‰)
Общата смъртност – 15,4 на 1000 население е по-висока в сравнение с предходната година
(14,.6‰ за 2013 г.; 15,6‰ за 2012 г.; 15,0‰ за 2011 г.) за областта и е по-висока от тази за
страната (15,1‰) за 2014 г. За Община Каспичан е характерна по-висока обща смъртност
от средната за областта през 2014 г. Смъртността при жените – 14,4‰ в област Шумен е
по-ниска от тази при мъжете – 16,5‰.
В структурата на смъртността по причини през 2014 г. за поредна година с 925,7 на 100
000 население и най-голям относителен дял 60,1% са болестите на органите на
кръвообращението (898,4 ‰, 61,4% за 2013 г.; 962,0 ‰, 61,9% за 2012 г.; 981,8 ‰, 65,7% за
2011 г.), следвани от Новообразувания – 251,3‰ с относителен дял 16,3% (259,5‰, 17,7%
за 2013 г.; 292,4‰, 18,8% за 2012 г.; 239,2‰, 16,0% за 2011 г.), Болести на дихателната
система – 83,9‰ с относителен дял 5,5% (67,8‰, 4,6% за 2013 г.; 60,8‰, 3,9% за 2012 г.;
75,5‰, 5,0% за 2011 г.), Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при
клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде – 80,6‰ с относителен
дял 5,2% (62,2‰, 4,3% за 2013 г.; 41,9‰, 2,7% за 2012 г.; 29,4‰, 2,0% за 2011 г.), Болести
на ендокринната система, разстройство на храненето и на обмяната на веществата – 46,8‰
с относителен дял 3,0% (46,0‰, 3,1% за 2013 г.; 46,3‰, 3,0% за 2012 г.; 23,9‰, 1,6% за
2011 г.).
Основните причини за смърт за страната за 2014 г. са също болестите на органите на
кръвообращението – 993,4‰ с относителен дял 65,9%, следвани от новообразувания –
250,7‰ с относителен дял 16,6%, болести на дихателната система – 54,5‰ с относителен
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дял 3,6%, болести на храносмилателната система – 53,3‰ с относителен дял 3,5%,
симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни
изследвания, некласифицирани другаде – 44,4‰ с относителен дял 2,9%.
В сравнение с показателите за страната, смъртността в област Шумен от новообразувания,
болести на дихателната система, симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити
при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде и болести на
ендокринната система, разстройство на храненето и обмяната на веществата е по-висока, а
от болести на органите на кръвообращението и травми, отравяния и някои други
последици от въздействието на външни причини е по-ниска.
За 2014 г. в областта има 17 мъртвородени деца, от които 9 са брачни и 8 са извънбрачни
(за 2013 г. - 26, от които 8 брачни и 18 извънбрачни; за 2012 г. - 25, от които 6 брачни и 19
извънбрачни; за 2011 г. - 20, от които 6 брачни и 14 извънбрачни).
Детската смъртност в област Шумен през последните години се колебае значително: 2011
г. – 12,0‰, 2012 г. – 10,1‰, 2013 г. – 12,9‰; 2014 г. – 11,7‰. Детската смъртност за 2014 г.
е по-ниска в сравнение с предходната година и остава над средната за страната (7,6 ‰).
Община Каспичан се нарежда сред общините с с най-ниска детска смъртност през 2014 г.
(0,0‰).
През 2014 г. причини за смърт до 1 г. са: състояния възникващи в перинаталния период –
10; вродени аномалии – 3; болести на органите на дихателната система – 2; болести на
органите на кръвообращението - 2, някои инфекциозни и паразитни болести – 2 случая.
През 2014 г. броя на абортите е намален – 487. При сравнение с показателите за страната
през 2014 г. прави впечатление по-ниският относителен дял на абортите по медицински
показания и спонтанните аборти за сметка на по-висок относителен дял на абортите по
желание.
Броят на регистрираните заболявания в амбулаториите на ЛЗ на област Шумен през 2014
г. – 316 967 е по-малък от този през предходната година – 321 774. Броят на
новооткритите заболявания през 2014 г. – 120 034 е по-малък от тези през 2013 – 131 186.
В структурата на болестността по причини (класове болести с най-голям относителен дял)
за 2014 г. на първо място са Болести на органите на кръвообращението – 530,.1‰,
относителен дял – 29,7%, следвани от Болести на дихателната система – 280,4‰,
относителен дял – 15,7%, Болести на пикочо-половата система – 143,6‰, относителен
дял – 8,0%, Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на
веществата – 119,8‰, относителен дял – 6,7%; Травми, отравяния и някои други
последици от въздействието на външни причини – 88,5‰, относителен дял – 5,0%.
В структурата на заболеваемостта по причини (класове болести с най-голям относителен
дял) през 2014 г. за областта на първо място са Болести на дихателната система – 176,1‰,
относителен дял – 26,0%, следвани от Болести на пикочо-половата система – 67,5‰,
относителен дял – 10,0%, Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на
външни причини – 62,7‰, относителен дял – 9,3%, Болести на органите на
кръвообращението – 57,6‰, относителен дял – 8,5%, Някои инфекциозни и паразитни
болести – 38,5 на 1000, относителен дял – 5,7%, Симптоми, признаци и отклонения от
нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде –
36,9‰ с относителен дял – 5,5%.
През 2014 г. броят на регистрираните заболявания от клас инфекциозни болести и
паразитози е увеличен, но са намалени новооткритите заболявания (2014 г. – 11607, от
които 6833 нови; 2013 г. – 10885, от които 7822 нови; 2012 г. – 11213, от които 6590 нови;
2011 г. – 13705, от които 9223 нови).
Болестността от регистрираните заболявания от клас инфекциозни болести и паразитози
за 2014 г. е 65,4 на 1000, а заболеваемостта е 38,5 на 1000 (2013 г. е 61,0 на 1000, а
заболеваемостта е 43,8 на 1000
Броят на регистрираните заболявания от туберкулоза е намален (2014 г. – 85, от които 38
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новоткрити; 2013 г. – 95, от които 47 новоткрити). Намалена е болестността (2013 г. – 53,2
на 100000; 2014 г. – 47,9 на 100000). Заболеваемостта от активна туберкулоза също е
намалена в сравнение с предходните години (2013 г. – 26,3 на 100000; 2014 г. – 21,4 на
100000). Най-честата форма по локализация е туберкулоза на дихателните органи.
Показателите на регистрираните заболявания от активна туберкулоза за област Шумен и
заболеваемостта от активна туберкулоза са по-ниски от тези за страната (болестност- 66,9
на 100 000 население и заболяемост 23,2 на 100 000 за 2014 г.)
B структурата на заболеваемостта по причини за хоспитализация (класове болести с
най-голям относителен дял) за 2014 г. на първо място са Болести на органите на
кръвообращението - 343,5 на 10000, с относителен дял 18,3%, следвани от Болести на
дихателната система – 230,1‰ с относителен дял 12,3%, Новообразувания – 209,6 на
10000, с относителен дял 11,2%, Болести на храносмилателната система – 144,6 на 1000, с
относителен дял 7,7%, Болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан –
142,5 на 10000, с относителен дял 7,6%.
През 2014г. е намален броя на регистрираните злокачествени новообразувания в област
Шумен (за населението на областта) в сравнение с предходната година: 2013 г. е 7476;
2014 г. е 7281. Болестността за 2014 г. се намалява (2014г. – 4102,1/100 000; 2013 г. –
4189,7). Заболеваемостта за 2014 г. също е по-ниска в сравнение с предходната година
(2014 г. – 459,7/100 000; 2013 г. – 469,1). Показателите за регистрираните заболявания от
злокачествени новообразувания за областта са по-високи от тези за страната (2014 г. –
болестност – 3867,7 ‰оо в т.ч.новооткрити – 442,0 ‰).
Водещи в структурата на заболеваемостта от злокачествени заболявания за 2014 г. по
локализация са: пикочо-полови органи, кости, съединителна тъкан, млечни жлези и кожа,
храносмилателни органи и перитонеум и дихателна система.
През 2014 г. е намален броя на регистрираните психични заболявания – 10507, от които
2235 нови (2013 г. – 14577, от които 2604 нови; 2012 г. – 10116, от които 2552 нови; 2011
г. – 10472, от които 2289 нови).
За 2014 г. болестността от психични и поведенчески разстройства е 59,2 (2013 г. – 81,7 на
1000; 2012 г. – 56,5 на 1000; 2011 г. – 58,1 на 1000).
Намалял е броя на пациентите под наблюдение на психиатричните заведения . Към края
на годината те са били 1289 (2013 г. – 1759, 2012 г. – 1908, 2011 г. – 1889) – 728,6 на
100000 от населението (985,8 на 100000 от населението към края на 2013 г.; 1064,7 на
100000 от населението към края на 2012 г.; 1048,4 на 100000 от населението към края на
2011 г.). През 2014 г. показателя за страната е по-висок – 1837,4 на 100000.
Най-голям е броят на пациентите от областта с разстройства на настроението (афективни
разстройства); шизофрения, шизотипни и налуднични разстройства; невротични, свързани
със стрес и соматоформни разстройства, умствена изостаналост и психични и
поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на алкохол.
Анализът на здравно-демографските показатели показва, че Община Каспичан, подобно на
област Шумен се характеризира с:

 намаляване на населението; задълбочаващ се регресивен тип възрастова
структура – броя на населението над 50 г. е по-голям от това до 14 г. възраст; високо
ниво но застаряване на населението – увеличаващ се брой население над 60 г. възраст;

 намаляване на жените във фертилна възраст; раждаемостта е намалена в
сравнение с предходните години и е малко по-ниска от средната за страната; общата
плодовитост на жените във фертилна възраст е намалена; намален е броя на абортите,

 увеличена е общата смъртност, като тя е малко по-висока от средната за страната;
детската смъртност е намалена и остава по-висока от средната за страната;

 естественият прираст е отрицателен и е увеличен в сравнение с предходната
година.
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 намален е броят на регистрираните заболявания; в структурата на болестността
водещи са Болести на органите на кръвообращението, Болести на дихателната система,
Болести на пикочо-половата система, Болести на ендокринната система, разстройства на
храненето и на обмяната на веществата; Травми, отравяния и някои други последици от
въздействието на външни причини;

 намален е броят на новооткритите заболявания; в структурата на
заболеваемостта водещи са Болестите на дихателната система, Болести на
пикочо-половата система, Травми, отравяния и някои други последици от
въздействието на външни причини, Болести на органите на кръвообращението, Някои
инфекциозни и паразитни заболявания;

 увеличен е броя на хоспитализираните пациенти; в структурата на
заболеваемостта по причини за хоспитализация водещи са болести на органите на
кръвообращението, болести на дихателната система, новообразувания, болести на
храносмилателната система, болести на костно-мускулната система и съединителната
тъкан;

 намален е общия брой на регистрираните злокачествените новообразувания и на
регистрираните нови случаи;

 броя на регистрираните заболявания от активна туберкулоза и броя на
новооткритите болни е намален в сравнение с предходната година; намалени са
болестността и заболеваемостта от активна туберкулоза;

 намален е броя на регистрираните психични заболявания; намален е броя на
пациентите под наблюдение

Болничната помощ за населението се осъществява в Многопрофилна болница за активно
лечение "Д-р Д. Беров" гр. Нови Пазар, която обслужва общините Нови Пазар, Козлево,
Каспичан и Каолиново.
На територията на Община Каспичан се извършва само извънболнична медицинска
помощ с регистрирани две лекарски практики и медицински кабинети в училищата и
детските градини.
Поради преструктурирането и закриването на част от здравните заведения в Община
Каспичан не функционира Центърът за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и
най-близкото здравно заведение, което обслужва жителите на община Каспичан е
ЦСМП-Нови пазар, който се намира на разстояние 5 км. от общинския център
гр.Каспичан.
В общината функционират следните медицински кабинети към учебни и детски заведения:

- Град Каспичан: СОУ "Панайот Волов"; ОДЗ "Снежанка"
- Село Каспичан: ОУ "Христо Ботев"; ДГ "Радост"
- Село Марково: ОУ "Пенчо Славейков"; ДГ "Ален мак"; НУ "Васил Левски"; ДГ

"Червената шапчица"
- Град Плиска: ОУ "Св.Паисий Хилендарски"; ДГ "Детелина"; ДГ "Червената

шапчица"
В общината има:

- 3 амбулатории за първична извънболнична медицинска помощ – индивидуални
практики – две в гр. Каспичан и една в гр. Плиска

- 14 амбулатории за първична извънболнична специализирана медицинска помощ –
индивидуални практики – 2 в с. Каспичан и 12 в гр. Каспичан

- 4 амбулатории за първична дентална помощ – индивидуални практики – 2 в гр.
Каспичан и по една в с. Марково и в гр. Плиска.

Състоянието на първичната извънболнична медицинска помощ за Община Каспичан
показва че към 2015 г. на 10 000 души се падат 2,6 ОПЛ /общопрактикуващи лекари/ при -
показател – 6,5 ОПЛ на 10 000 души – за областта и 6,2 ОПЛ/10 000 за страната.
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Напускането на общопрактикуващи лекари в отдалечените селски райони неминуемо води
до затруднен достъп на населението до първична медицинска помощ.
Основните слабости в здравната мрежа са:

 неравномерно териториално разпределение на ЛЗ за извънболнична помощ,
които имат предимно индивидуална организация;

 липса на добре организирана 24-часова неотложна помощ;
 неравномерно териториално разпределение на аптеките;
 изоставане на профилактичната, скрининговата и промотивната дейност;
 недостиг на финансиране в условията на криза; неефективно разпределение на

ограничения финансов ресурс;
 необходимост от осигуряване на модерна апаратура;
 недостиг на медицински специалисти-лекари и друг персонал (както за ОПЛ

така и за специалистите от някои специалности в болничната помощ);
 проблеми със специализацията и квалификацията на медицинските

специалисти;
 необходимост от оптимизиране на взаимодействието между звената в системата;

На областно ниво са необходими специалисти от определени специалности за
обезпечаване на оптимален работен процес в съответствие с правилата за добра
медицинска практика, медицинските стандарти и изискванията по клинични пътеки.
В общината по нданни на НСИ от 2015 г. има една детска ясла с капацитет 18 места, в
която пред последната година грижи се полагат за 19 деца.
На мястото на бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи в гр.Каспичан е открит
Център за настаняване от семеен тип с капацитет 12 деца до 10-годишна възраст, които ще
се отглеждат в среда, близка до семейната. Те ще посещават детска градина и училище.
Децата, които са били в Дома в Каспичан, са настанени в приемни семейства, осиновени
или върнати в родните семейства.
На лицата в неравностойно социално положение се предоставя социална услуга „домашен
социален патронож“ с капацитет 180 лица.
Голям е процента на самотно живеещите възрастни хора на теритарията на общината.
Лицата проявяват интерес към услугите предоставяни по НП „АХУ” дейности – „Личен
асистент” и „Социален асистент” и НП „СУСС” дейност – „Домашен помощник”. В
с.Кюлевча функционира Дневен център за възрастни хора с увреждания капацитет 30
човека. В дневния център се провежда музикотерапия, трудотерапия, която включва
готварство и цветарство, квилингтерапия.
На територията на община Каспичан задоволяването на питейно-битовите нужди на
населението и осигуряването на необходимия воден капацитет за промишлени и стопански
нужди се осъществява основно от “ВиК” ООД – Шумен, клон Нови пазар. Малка част от
промишлените нужди се задоволяват посредством собствени водоизточници. Водните
количества се осигуряват от местни водоизточници. Дължината на изградената
водопроводна мрежа в гр.Каспичан е 22 140 м. Трасетата на довеждащите водопроводи са
както следва:

- Довеждащ водопровод от каптажи „Мадара“ до кв. Калугерица и с. Каспичан,
който водоснабдява територията на с. Кюлевча, с. Каспичан и с. Могила

- Тласкателен водопровод от помпена станция „Златна нива“ до водоем за с.
Върбяне, който водоснабдява територията на с. Златна нива и с. Върбяне.

За периода 2001-2016 г. се отчита намаляване обема на подаваните водни количества към
населените места в следствие на намаляване броя на населението. Общото подадено водно
количество е намаляло с около 20%. Намаляло е и средното потребление на жител на ден е
около 10%.
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Около 46% от подаваните водни количества са насочени към общинския център гр.
Каспичан. Отчитата се големи загуби на водни количества, като от подадената вода,
полезно използвани са едва 42%.
Изградена канализация има само в град Каспичан, която не включва квартал Калугерица.
Във всички останали селища се използват септични ями.
Съгласно наличната информация в Басейнова дирекция в Община Каспичан попадат зони
за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т.1 от ЗВ от повърхностни води и
санитарно-охранителни зони /СОЗ/, определени по реда на Наредба 3 от 16 октомври 2000
г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди.
В ОУП на Община Каспичан са заложени следните мерки за решаване проблемите на
системите за водоснабдяване:

- изграждане на канализация и ПСОВ за град Каспичан
- изграждане на допълнително водоснабдяване в с. Кюлевча
- подмяна на водопроводните мрежи в гр. Плиска, с. Златна нива, с.Кюлевча и с.

Каспичан

5.11. СЪСТОЯНИЕ НАМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ
Материалните активи на територията на общината включват инфраструктурата на
образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, масовият спорт,
туристическата инфраструктура, специализираната инфраструктура по опазване на
околната среда.
По данни на НСИ към 2011 г. на територията на общината има 3682 жилищни сгради, 72%
от които са обитавани, 26,5% - необитавани и 1,8% - за временно обитаване. За периода
между последните две преброявания се отчита намаляване на общия брой на жилищните
сгради с около 8%, което основно се дължи на намаляване на жилищните обитавани
сгради и тези за временно обитаване.
Детските градини в общината за 2011/2012г. по данни на НСИ са шест на брой – по една в
град Каспичан и с.Каспичан, гр.Плиска, с.Златна нива, с.Косово и с.Марково.
Училищното образование се извършва в четири училища – СОУ „Панайот Волов“,
гр.Каспичан, ОУ „Христо Ботев“, с.Каспичан, ОУ „Пенчо Славейков“, с.Марково и ОУ
„Св.Паисий Хилендарски“, гр.Плиска.
През учебната 2011–2012 година по Национална програма „Оптимизация на училищната
мрежа” са закрити началните училища в с. Златна нива и с. Косово. Децата от тези
училища са пренасочени за обучение съответно: от с. Златна нива в гр. Плиска, а от с.
Косово в с. Марково.
Училищата са три основни и едно средно общообразователно училище. От тях средищни
училища са СОУ „П. Волов”- гр. Каспичан, ОУ „Св. П. Хилендарски” - гр. Плиска и ОУ
„П. Славейков”, с. Марково. В трите училища са обхванати общо 666 ученика.
Обслужващо звено в сферата на образованието е център за работа с деца в гр.Каспичан.
В промишлеността преобладава делът на малките фирми с персонал от 1 до 9 заети лица.
Те представляват около 87% от общия брой. Единственото предприятие с работещи от 100
до 250 души е "Керамат" АД, а фирмите с персонал над 250 човека са само "Рока
България" АД и "Херти" ООД.
Основните примишлени предприятия в община Каспичан са: “Рока България”
АД –производство на санитарен фаянс; „Цинкови покрития” АД – завод за горещо
поцинковане, “Керамат” АД –производство на тухли; “Ринг” ООД –производство на бетон
и бетонови изделия;.
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В хранително - вкусовата промишленост работни места осигуряват “Айсис” ООД –
консервна промишленост, “Крис ойл 97” ООД – производство на рафинирано олио;
“Бакхус 4” ООД - производство на вино; ЕТ“ Живко Грозев” – производство на хляб и
хлебни изделия, „Ив Мес” ЕООД – производство на месни продукти.
Леката промишленост е застъпена в производството на: амбалаж от дърво – “Янан –
Янкул” ЕООД; Производство на опаковки и каширано велпапе – ”Велпа” ООД;
Производство на алуминиеви и пластмасови капачки - “Херти “ АД; „Леков и синове”
ЕООД – производство на алуминиева и PVC дограма; ЕТ” Пламен Станев” – производство
на дървена дограма.
Липсват пречиствателни съоръжения за отпадните води, което е причина за
безконтролното изпускане на замърсени води в почвата и реките и причинява
замърсявания на околната среда. Изработен е технически проект “Реконструкция и
изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и пречиствателна станция
на отпадни води в гр.Каспичан, община Каспичан, област Шумен“, който се до момента не
е реализиран.
Предвижданията на плана в сферата на образованието, здравеопазването, социалните
дейности, културата, масовият спорт, производствена инфраструктура, туристическата
инфраструктура, специализираната инфраструктура по опазване на околната среда
включват:
 Прогнозното развитие на социалната база включва:
- Изграждане на паркинг и два тенис корта в ПИ 040028 в землището на гр. Плиска
- Ремонт и обновяване на спортни съоръжения във всички населени места
- Изграждане на нови детски и спортни площадки в община Каспичан
- Благоустрояване и изграждане на паркове, зелени площи, зони за отдих, паркинги и

други обществени територии;
 Прогноза за развитие на здравеопазването и социалните дейности
- Разкриване на два центъра от семеен тип за настаняване на възрастни хора в

с.Кюлевча и за възрастни хора с увреждания в с.Върбяне с капацитет по 15 места.
- Разкриване на два центъра за настаняване от семеен тип за лица от 11 до 18 годишна

възраст с общ капацитет 8 места, разположени в две общински жилища
- Разкриване на Кризисен център за деца от 3 до 12 годишна възраст с капацитет 10

места
- Повишаване броя на лекарите и стоматолозите, обслужващи населението на

общината;
- Подобряване достъпа и осигуряване на мобилност на медицинските услуги;
 Прогноза за развитие на културата
- Изработване на планове за опазване и управление на обектите, които предствавляват

недвижими културни ценности, като с приоритет да бъде изработен такъв за
археологическите резервати на територията на общината

- Съхраняване, реставрация, консервация и социализиране на
културно-историческото наследство

- Възстановяване и опазване на религиозни храмове на територията на община
Каспичан

- Подобряване на достъпа до културни услуги в адаптирана архитектурна среда
- Изработване на културно-туристически маршрути – градски, междуселищни,

обвързани с регионалните и националните културни маршрути, както и с
европейските културни коридори

В културно туристическите мршрути следва да бъдат включени следните значими обекти,
които представляват недвижими културни ценности:
Близостта на община Шумен и прекия транспортен достъп по първокласен път
предполагат създаването на съвместни туристически продукти и разширяване на местните
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културни маршрути с посещения до: Регионален исторически музей, ИАР „Шуменска
крепост”, Паметник „Създатели на българската държава”, Къща-музей „Панайот Волов”,
Къща-музей „Добри Войников”, Къща-музей „Лайош Кошут”, Музеен комплекс „Панчо
Владигеров”, Томбул джамия и други обекти.
В културно-туристическите маршрути следва да се интегрират културните прояви в
Община Каспичан, които включват ежегодно провеждане на регионални пленери по
живопис в село Кюлевча с художници от централна и източна България, регионален
фолклорен събор “Кирека пее и танцува”, Национален конкурс Майстори на шеговития
къс разказ „Зевзек” гр.Каспичан, Национален събор „Дни на предците”, гр. Плиска.
Прогнозата за икономическото развитие включва:
 Развитие на селското и горското стопанство

- Създаване на нови земеделски стопанства за отглеждане на трайни насаждения
и зеленчукопроизводство

- Създаване, модернизация и разширяване на животновъдните обекти
- Създаване на ловни бази за развитие на ловното стопанство
- Увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини и други);
- Изграждане и модернизиране на хидромелиоративна инфраструктура;
- Увеличаване на площите за поливното земеделие;
- Развитие на зеленчукопроизводство.

 Развитие на промишлеността
- Създаване на нови и разрастване на съществуващите предприятия в

промишлеността, търговията, услугите
- Изграждане на логистични центрове
- Изграждане на инфраструктура в нова индустриална зона на град Каспичан,

включваща електрифициране, ВиК, газифициране и асфалтирани пътища
 Развитие на туризма

- Създаване на къщи за гости и места за настаняване
- Развитие на интегриран туристически продукт и маркетинг за привличане на

туристи
- Осигуряване статут на „туристическо селище” за с. Кюлевча
- Възстановяване, опазване, експониране, социализиране, оборудване на

туристически атракции и подобряване на обслужващата инфраструктура
- Създаване на туристически атракции (музей на открито, исторически

възстановки, възстановяване на стари занаяти) в гр. Плиска и кв. Калугерица
- Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на

атракциите и подобряване на транспортния достъп;
- Създаване на Трустически информационен център в град Каспичан
- Създаване на екопътеки и еко-маршрути
- Изграждане на хотел с капацитет 100 легла, тенис корт и плувен басейн
- Създаване на спортен комплекс със спортна зала, открити спортни площадки и

плувен басейн
- Развитие на туристически атракции за селски, приключенски и спортен туризъм
- Категоризация на всички туристически обекти и включване в националния

регистър

6. РАЗВИТИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ФАКТОРИТЕ,
КОИТО Я ЗАМЪРСЯВАТ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА
Текущото състояние на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат
без реализиране на ОУПO е разгледано в т. 5 и може да бъде систематизирано и обобщено
по следния начин за съответните компоненти на околната среда и фактори, който й
въздействат:
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 Атмосферен въздух
Приземния атмосферен слой може да се окачестви като незамърсен и със сравнително
добро качество, като концентрациите на вредни вещества са под пределно допустимите.
Запазва се обаче завишеното съдържание на СДН за ФПЧ10 през студения период,
Основните групи антропогенни дейности, имащи отношение към замърсяване на
атмосферния въздух ще продължат да са от производствените територии.
 Повърхностни и подземни води

Ще продължи антропогенно натоварване и влошаване качествата на водите. Ще се запазят
и силно неблагоприятните тенденции за:

 недостатъчно използване на капацитета на питейните водоизточници и липсата на
пречиствателни станции

 завишаване загубите на питейна вода, в резултат на амортизацията на
водопроводната мрежа

 ниска изграденост на канализационна мрежа и продължаващата й амортизация
 невъзможност за постигане на целите и изпълнение на част от мерките за защита на

водите, регламентирани в ПУРБ
 Почви и земни недра

Ще се запазят проблемите по отношение на почвите във връзка със съществуващия риск от
разрушителни геоложки процеси и явления в земната среда, ежедневна ветрова ерозия и
последващи ендогенни естествени процеси: първични ефекти и вторични ефекти –
свлачища, срутища, пропадане, втечняване и водни прориви.
 Биологичното разнообразие и неговите елементи, елементи на националната

екологична мрежа
Ще се затрудни реализацията на мерките за защитените природни обекти. Ще се влошени
състоянието на флората и фауната в следствие на запазващата се тенденция за Палене на
стърнищата и нелегалното изхвърляне на оборски тор в територията на Природния парк.
Ще се влоши допълнително и състоянието на рибната фауна, в следствие подлагането и на
негативното антропогенно влияние от индустриалните и битови отпадъчни води. В някои
части на отделните притоци рибната фауна е напълно унищожена. Възможно е изчезване
на биологични видове, ендемити и лечебни растения.
 Ландшафт

Основният тип ландшафт остава непроменен, с малка вероятност за увеличаване на
пустеещи земи и нарушени терени.
 Отпадъци

Налице са нарушени терени и малки нерегламентирани сметища. Увеличаването им води
до замърсявания на земите, водите и почвите, засилване на ерозията, намаляване на
естетическата стойност и привлекателността на района и намаляване на потенциала за
развитие на туризъм в района.
 Рискови енергийни източници

Ще се запази тенденцията за въздействия от шум и вибрации в територии, подложени на
въздействието на интензивен автомобилен трафик, който е основния фактор, който влияе
върху акустичната среда на града.
 Културно-историческо наследство

Възможно е увреждане на културни и исторически ценности от природни фактори и от
безконтролна антропогенна дейност.
 Човешко здраве

Налице ще е повишаване на здравния риск за населението поради утежнена акустична
обстановка, недоизградената канализационна система и влошени качества на питейната
вода.



36

Без реализиране на ОУП, вкл. и при „нулева алтернатива”, ще се задълбочават негативните
прояви и въздействия върху компонентите на околната среда и ще бъдат засегнато
здравето на населението.

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИИ, КОИТО МОГАТ
ДА БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ
ПРОБЛЕМИ
Атмосферното замърсяване влияе негативно върху човешкото здраве, най-често
нарушавайки функциите на респираторната, сърдечно-съдoвата и имунната системи, което
рефлектира в повишена заболяемост и намалена продължителност на живот.
На територията на общината не се очертават зони със завишени концентрации на вредни
вещества в приземния атмосферен слой.
Съществен проблем за общественото водоснабдяване е лошото състояние на
разпределителните мрежи, които дефектират, генерират големи загуби на вода и водят до
влошаване на качеството на водата.
Характерни са следните проблеми: недостатъчно използване на капацитета на питейните
водоизточници и липсата на пречиствателни станции; завишаване загубите на питейна
вода, в резултат на амортизацията на водопроводната мрежа; ниска изграденост на
канализационна мрежа, въздействащи негативно върху прилежащите земеделски и
жилищни територии.
Антропогенно натоварване на реките води до невъзможност за постигане на целите и
изпълнение на част от мерките за защита на водите, регламентирани в ПУРБ.
ОУПО определя рамки, в които могат да бъдат адекватно реализираните изведените от
общината и експлоатационното дружество “ВиК - Шумен” ООД приоритети за развитие на
водния сектор. В т.ч. влизат и ефективно прилагане на Директива 91/271/ЕИО относно
пречистването на отпадъчните води от населените места, недопускане вторично
замърсяване на питейната вода с мигриращи съединения, примеси и остатъчни количества
от прилагани в обработката химични продукти и дезинфектанти, както и осигуряване
безопасността на питейните и рекреационни води по отношение контаминация с
микропаразити и масово намножаване и цъфтеж на токсични цианобактерии.
Не се предвижда разполагане на нови строежи в близост до съществуващото предприятие
с нисък рисков потенциал, което може да бъде източник или да повиши опасностите или
последствията от възникване на голяма авария. В границите на зоната за въздействие на
предприятието не се предвиждат нови жилищни устройствени територии, територии и
обекти за обществено обслужване, зони за отдих и големи транспортни-комуникационни
обекти. За предприятието “Крис ойл 97“ЕООД е изготвен План при бетствия и аварии за
адекватно реагиране, ограничаване и ликвидиране на последствията от възникналите
бедствия и аварии. Граници на сериозни поражения не се очаква да излизат извън рамките
на територията на производствената площадка.
Прилагането на ОУП на Община Каспичан ще доведе до подобряване на екологичната
обстановка посредством прилагането на следните мерки:

 мероприятия за ландшафтно възстановяване и рекултивация на средата
 развитие на водоснабдителната и канализационната система
 развитие на системата за пречистване на отпадъчните води
 развитие на системата за сметосъбиране и управление на отпадъците
 развитие на системата за управление на риска от бедствия и аварии
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8. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И
МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОУП, И НАЧИН, ПО
КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД
ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ОУП
Таблица 1: Съответствие между наионалните екологични цели и приоритетите и мерките на
ОУПО
Национална цел Приоритети и мерки в ОУП
Намаляване и
предотвратяване на
последиците от
изменението на
климата и чиста
енергия

 Повишаване енергийната ефективност на жилищни и
обществени сгради;

 Въвеждане на ВЕИ в общинска инфраструктура;
 Въвеждане на енергоспестяващо улично LED осветление във

всички населени места в Община Каспичан;
 Изграждане на фотоволтаични централи за усвояване

потенциала на територията за използване на слънчевата
енергия

 изграждането на резервно захранване на общинския център и
нов трафопост за нуждите на разширяващата се Северна
промишлена зона на Каспичан

Осигуряване на
достатъчно по
количество и с добро
качество вода

 изграждане на канализация и ПСОВ за град Каспичан
 изграждане на допълнително водоснабдяване в с. Кюлевча
 подмяна на водопроводните мрежи в гр. Плиска, с. Златна

нива, с.Кюлевча и с. Каспичан
По-здравословна
околна среда за
по-добро качество на
живот

 Изграждане на материално техническа база за управление на
битовите отпадъци образувани от територията на община
Каспичан

 Изграждане на площадка за компостиране на биоразградими
отпадъци

 Рекултивация на общинското депо за битови отпадъци в с.
Каспичан

 Рекултивация на промишлено сметище в с. Каспичан
 Ликвидиране на нерегламентирани сметища в общината

Насърчаване на
устойчивото
потребление и
производство

 Създаване на нови земеделски стопанства за отглеждане на
трайни насаждения и зеленчукопроизводство

 Създаване, модернизация и разширяване на животновъдните
обекти

 Изграждане на инфраструктура в нова индустриална зона на
град Каспичан, включваща електрифициране, ВиК,
газифициране и асфалтирани пътища

 Увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини и
други);

 Изграждане и модернизиране на хидромелиоративна
инфраструктура;

 Увеличаване на площите за поливното земеделие;
Ограничаване и
спиране на загубата
на биологично
разнообразие

 Подобряване превенцията срещу горски пожари

Формиране на нови
модели на поведение
на обществото,

 Възстановяване, опазване, експониране, социализиране,
оборудване на туристически атракции и подобряване на
обслужващата инфраструктура
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щадящи околната
среда и съдействащи
за устойчивото
развитие, както и
осигуряване на
по-качествена
информация и
мониторинг за
околната среда

 Подобряване и възстановяване на техническата
инфраструктура, опазване на околната среда и природното
богатство

Ето защо целите за опзаване на околната среда на национално и международно равнище са
взети предвид при изработване на ОУП на Община Каспичан, като е постигнато
съответствие с екологичната политика на национално и международно ниво.

9. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА
 Атмосферен въздух

Оценката на този компонент на околната среда се извършва на база анализ на
предвижданията на плана по отношение устройството и локацията на производствените
дейности, организацията на транспортно-комуникационната мрежа, съсредоточията на
селскостопанската инфраструктура, зоните за рекреативна дейност, за търговско и друг
вид обществено обслужване и др. Всички тези дейности, в качеството им на предмет на
ОУПО, представляват в по-малка или по-голяма степен интерес по отношение определяне
въздействието им върху качествата на климата и атмосферния въздух.
По отношение локализацията и устройството на дейностите, осигуряващи развитието на
общината и имащи отношение към качествата на атмосферния въздух, планът предвижда:

Развитие и устройство на населените места - ОУПО предвижда ограничено
териториално развитие на селищните територии. В повечето случаи то става с разширение
на непосредствено прилежащи на селищата терени с обекти със селищен характер -
стадиони, гробища, бивши стопански дворове и в някои селища земеделски земи.
Комуникации и транспорт - ОУПО не предвижда никакви промени по отношение на
пътищата от републиканската мрежа, тъй като прогнозата на ЦИПТНЕНС (Централен
институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти) за 2030 г.
показва, че нарастването на автомобилния трафик няма да изчерпи пропускателната им
способност. Не се предвиждат и промени в железопътната инфраструктура и линиите на
масовия обществен пътнически транспорт. Като цяло, проектните предвиждания за
по-нататъшно развитие и доизграждане на мрежите и съоръженията на системите на
техническата инфраструктура се очаква да окаже положително въздействие върху
околната среда в нейната цялост и в частност по отношение качествата на атмосферния
въздух. Подобряването на техническото състояние на пътна мрежа ще има благоприятно
отражение върху установяване на позитивни тенденции по отношение на атмосферния
въздух.
 Повърхностни и подземни води

Приоритетите в областта на опазването на повърхностните и подземни води са
представени по-горе. ОУПО е съобразен с тях, като общината е предприела дългосрочни и
ефективни мерки за поетапно решаване на изяснените вече проблеми и постигане на
поставените цели.
Усилията на общината 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 е реализирането на проекти за изграждане, реконструкция и модернизация
на водоснабдителна и канализационна мрежа, които предвиждат:

- изграждане на канализация и ПСОВ за град Каспичан
- изграждане на допълнително водоснабдяване в с. Кюлевча
- подмяна на водопроводните мрежи в гр. Плиска, с. Златна нива, с.Кюлевча и с.

Каспичан
Предвидените промени ще имат положително въздействие върху околната среда. Очаква
се да се осигури нормално водоснабдяване с питейна вода на всички зони в общината.
Пълното им канализиране ще ликвидира риска от инфилтрации и замърсяване на подземни
води.
В резултат на реализацията на ОУПО и предвидените устройствени мерки, които ще бъдат
предприети в рамките на действието му, ще се съдейства за постигане целите за
повърхностните и подземни водни тела в района.
При разработването на ОУП са взети в предвид мерките за постигане и запазване на добро
състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г., които следва да се имат в предвид
при реализацията на Общия устройствен план, отразени в следните програми:

- Мерки, които осигуряват прилагане на принципа за по пълно възстановяване на
разходите за водни услуги, вкл. и за ресурса и опазване на околната среда.

- Мерки за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, вкл. мерките за
опазване на качеството им, с оглед намаляване на степента на пречистване за
получаване на води с питейни качества.

- Мерки за регулиране на водовземанията на пресни повърхностни води и на
подземни води

- Мерки за регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за въвеждане на
замърсители от точкови източници на замърсяване

- Мерки за определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни
източници на замърсяване и мерки за предотвратяване или регулиране на
замърсяването

- Мерки за предотвратяване замърсяването на водите с приоритетни вещества
- Мерки за предотвратяване или намаляване въздействието на аварийни

замърсявания
- Мерки за защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и

биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на
водите е важен фактор за тяхното опазване

- Мерки, свързани с преодоляването на климатичните промени
Заложените дейности и мерки в ОУП са съобразени с целите и мерките заложени в ПУРБ,
както и със забраните, ограниченията и регламентите на чл.143, 146, 149, ал.2 и ал.3 от
Закона за водите.
 Почви, земни недра, минерално разнообразие

С ОУП се осигуряват условия за по-добра жилищна среда. Развитие се предвижда промяна
в площта на терените за обитаване (жилищни квартали) – от 1032,82 ха в момента на
1188,45 ха, т.е. относителният им дял спрямо общата територия се запазва. Всички



40

новоурбанизиращи се терени са вече до известна степен приобщени към урбанизираната
територия като прилежащи и обект на антропогенно въздействие.
Комплексът от други действия, чието предприемане се осигурява с ОУПО, ще доведат до
подобряване състоянието на земите землището на общината. Такива са подобрената
организация и структура на дейностите отпадъците, управлението, ползването и
пречистването на водите, зелената система.
Не се предвиждат земи за добив на полезни изкопаеми, увреждащи почвите или
предизвикващи промени в минералното разнообразие.
С развитието на зелената система ще се намалят макар и малките по степен в момента
площи с ветрова ерозия. С възстановяването на каналната мрежа се очаква и
възстановяване на поливния характер на земите и възраждане на зеленчукопроизводството
в югозападната част от землището, което ще подобри структурата за сектор
растениевъдство и въобще на земеползването и ще осигури макар и минимална нова
заетост.

 Биологичното разнообразие, защитени природни територии и зони
ОУПО не предлага градоустройствени решения, засягащи местата с висока концентрация
на биологично разнообразие. Площта, включена в горските територии, се запазва - 6147,5
ха. Териториите за озеленяване също запазват своята площ - 25,99 ха.
Елементите на зелената система имат важно общоградско значение, свързано със
социално-икономическото развитие и носят основни функции на отдиха, еколого-хигиенни
и други специфични функции. Те са публична общинска собственост и са особено важни
за архитектурно художествения силует на урбанизираната среда.
По изискване на Световната здравна организация за парковите площи ще се осигури 15
минутен пешеходен изохрон на достъпност, което е важен качествен показател за
екологичната и рекреационната ефективност на зелените площи върху стандарта на
жизнената среда.
Към озеленени площи в допълващата зелена система спадат организирани зелени
структури, с тясно специализирани функции като озеленени площи на жилищни, вилни,
обществени, производствени, курортни и спортни сгради и комплекси, както и
озеленените площи с друго специфично предназначение - гробищни паркове, защитни
насаждения – мелиоративни влажни зони, санитарно-защитно озеленяване, зелени пояси
около промишлените зони и др.
ОУП създава регулационната основа за възстановяване на горите. Това увеличава
възможностите за възстановяване и подобряване на тяхната биокоридорна функция.
Цялостното развитие на зелената система ще благоприятства развитието на популациите
на местната автохтонна флора и фауна.
Планът не предвижда негативо засягане на защитените територии и зони.
 Ландшафт

Новото устройствено планиране не въвежда изразени промени в съществуващия ландшафт.
Положително върху характеристиките на ландшафта ще повлияят развитието на зелената
система в селищна и извънселищна среда. Ще се тушират отрицателните промени,
възникнали след пътно строителство с развитието на зелените пояси около тези
транспортни артерии.
 Отпадъци

Утвърждава се системата за разделно сметосъбиране и извозване. Всички дейности са в
съответствие с изискванията на ЗУО и Националната програма за управление на
отпадъците.
Обособяването на регламентирани места за временно депониране на строителните
отпадъци до тяхната преработка във фракции, използваеми за нуждите на общината, ще е
принос към ликвидиране на проблема с нерегламентираните сметища.
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 Опасни вещества. Рискови енергийни източници
ОУПО не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества и не изменя в
отрицателна посока съществуващото положение. Новата градоустройствена схема ще има
принос в намаляване шумовото замърсяване в града от стопански обекти и транспорта,
както и от вибрации. Няма да настъпят изменения по отношение въздействията от
йонизиращи и не йонизиращи лъчения.
 Културно - историческо наследство.

Избраният вариант на устройство не предполага негативни въздействия върху обекти на
културно-историческото наследство.
 Човешко здраве. Въздействия върху зони или обекти със специфичен

хигиено-охранителен статус в обхвата на плана.
От представения баланс на територията и схематичен материал е видно подобряването на
всички устройствени показатели в ОУП в сравнение с досегашните, което отговаря на
поставените цел и подцели, което пряко ще рефлектира и в областта на условията и
показателите, характеризиращи общественото здраве. Ясно са очертани тенденция към
значително подобряване на условията в различните сфери в общината: обитаване,
обществено обслужване, производство, отдих и рекреация.
 Обща оценка на въздействията.

От представеното до момента в детайли съществуващо положение, свързано с
компонентите и факторите, влияещи върху качеството на околната среда в Община
Каспичан, както и с очертаните перспективи в устройството на територията, произтичащи
от проекта за ОУП са налице следните въздействия сърху отделните компоненти на
околната среда /Таблица 2/.
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Таблица 2. Видове очаквани въздействия сърху отделните компоненти на околната среда в следствие прилагането на ОУПО

Компонент/ Фактор непряко пряко краткотрайно среднотрайно дълготрайно временно постоянно кумулативно положително отрицателно степен

Атмосферен въздух да не не не да не да не да не малка

Повърхностни води да не не не да не да да да да средна

Подземни води да не не не да не да да да да средна

Земни недра не не не не не не не не не не -

Почви да да не не да не да не не да малка

Биоразнообразие да не не не да не да не да не малка

ЗТ и ЗЗ да не не не да не да не да не малка

Ландшафт да не не не да не да не да да средна

Отпадъци да не не не да не да не да да средна

Физични фактори не не не не не не не не не не -

КИН не не не не не не не не не не -

Здраве да не не не да не да не да не средна
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Налага се обща оценка, че в своята цялост, Общия устройствен план на Община Каспичан
ще окаже трайно във времето и основно положително въздействие върху компонентите на
околната среда и ще минимизира в рамките на възможното негативното действие на някои
от факторите.

10. МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И
ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ОУП ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ
На база на резултатите от извършените анализи и оценки на предполагаемото въздействие
върху околната среда и човешкото здраве в резултат на осъществяването на
предвижданията на ОУП на Община Каспичан са предложени мерки за предотвратяване,
намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от
прилагането на ОУП върху околната среда и за предотвратяване или редуциране на
предполагаемите негативни здравни въздействия. Мерките ще бъдат мотивирани, в т.ч. и
по отношение на очакваните резултати от прилагането им. Същите ще бъдат представени
като мерки за отразяване в окончателния вариант на плана и мерки за изпълнение при
прилагане на плана.
При предлагането на мерките са съобразени и получените резултати от провежданите
консултации и общественото обсъждане по време на изготвяне на ОУП и на ЕО.

Заложените мерки са разделени в 4 основни групи съгласно, както следва:
Мерки за предотвратяване на негативните въдействия

Мерки за ограничаване на степента на негативните въдействия
Мерки за ограничаване на вероятността от настъпването на негативните въдействия

Мерки за компенсиране във възможно най-голяма степен на неблагоприятните въздействия

За всеки от компонентите/ факторите на околната среда са представени мерки, които
съобразно четирите групи мерки са означени с конкретния цвят идентифициращ групата
от мерки.

Таблица 3. Групи от мерки по компонени на ОС
Компонент /
Фактор Вид МЕРКИ ЕФЕКТИ ФАЗА

Атмосферен
въздух

Разработване и внедряване на интервенции,
свързани с повишаване на енергийната

ефективност

Създаване на
условия за

подобряване на
качеството на

атмосферния въздух
Спазване на
екологичните
стандарти за
качество на

атмосферния въздух

При
прилагане на
ОУПО и

последващи
ПУП

Осигуряване на достатъчно свободни
пространства при реализация на ново

застрояване, с цел осигуряване на проветряване,
разсейване на вредни потоци замърсен

атмосферен въздух
Съобразяване на всички проектни решения с

развитието на зелена система
Технически мерки: Съобразяване с

екологичните стандарти при изграждане на нови
елементи на техническата инфраструктура и
транспортно-комуникационната система

Пространствени мерки: Спазване на заложените
устройствени параметри в отделните

устройствени зони и изграждане на буферни
зони за ограничаване на замърсяването на

атмосферния въздух
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Допълнителни проучвания и оценки на
качеството на атмосферния въздух в хода на
реализацията на ОУПО за мониторинг на
замърсяванията по отделните показатели и
замърсителите, при които има вероятност да
бъдат отчетени превишения в пределно

допустимите стойности
Реализация на „засенчващи проекти“, като напр.
зелена инфраструктура, която да компенсира
новопланираното строителство в предвидените

резервни територии
Опазване на водите за питейно-битово

водоснабдяване, вкл. мерки за опазване на
качеството им, с оглед намаляване на степента
на пречистване за получаване на води с питейни

качества.

Повъхностни
и подземни

води

Технически мерки: Съобразяване с
екологичните стандарти при изграждане на нови

елементи на на водоснабдителната и
канализационната мрежа и пречиствателни

съоръжения

Постигане целите за
повърхностни и
подземни води.,

предотвратяване на
замърсяването им.
Осигуряване на
необходимото

количество питейна
вода с подходящи

качества

При
прилагане
на ОУПО и
последващи

ПУП

Допълнителни проучвания и оценки на
качеството на повърхностните и подземните
води в хода на реализацията на ОУПО за

мониторинг на замърсяванията по отделните
показатели и замърсителите, при които има
вероятност да бъдат отчетени превишения в

пределно допустимите стойности
Регулиране на водовземанията на пресни
повърхностни води и на подземни води

Регулиране на емисиите чрез определяне на
забрани за въвеждане на замърсители от

точкови източници на замърсяване
Определяне на забрани за въвеждане на
замърсители от дифузни източници на

замърсяване и регулиране на замърсяването
Реализация на „засенчващи проекти“, като напр.

зелена инфраструктура в сферата на
водоснабдяването и съоръженияа за

пречистване на повърхностните и подземните
води

Предотвратяване замърсяването на водите с
приоритетни вещества

Предотвратяване или намаляване въздействието
на аварийни замърсявания

Подобряването на състоянието на водите в
границите на защитените територии и зони,
обявени за опазване на местообитания и

биологични видове, в които поддържането на
доброто състояние на качеството на водите е

важен фактор за тяхното опазване
Мерки, свързани с преодоляването на

климатичните промени
Поетапно ликвидиране на точкови и дифузни

източници на замърсяване на водите
Дейности, осигуряващи бързо отвеждане на

водите при интензивни валежи и наводнения от
урбанизираните територии

Изпълнение на предвидените в ПУРБ мерки за
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постигане целите за водните тела в района
Стриктно съобразяване на процедурите за

промяна на предназначението на земеделските
земи и горски територии както с вида

категорията на земите, така и с предвижданията
на окончателния ОУПО

Недопускане формирането на нови
нерегламентирани сметища на територията на

общината

Почви

Възстановяване и изграждане на пояси и площи
с едро-размерна растителност с цел овладяване

на ерозионните процеси в общинската
територия

Опазване на
почвите и
намаляване

необоснованите
загуби на земя от
поземления и
горски фонд

При
прилагане
на ОУПО и
последващи

ПУП

Пространствени мерки: Спазване на заложените
устройствени параметри в отделните

устройствени зони
Създаване на „зелени коридори“, осигуряващи
естествена миграция на животински видове и

изпълняващи климаторегулиращи,
хидрологични, противо-ерозионни и др.п.

функции
Изграждане на устойчиви дренажни системи в

съответствие с местоположението на
новоизграждащи се обекти, с цел поддържане на
площадки и пътни участъци в сухо състояние
Провеждане на допълнителните геоложки и
хидрогеоложки проучвания в зони с риск от
настъпване на геоложки риск, свързан с
разглданите подробно в плана геоложки

процеси и явления, които има вероятност да
породят такъв, като свлачища и срутвания.

Създаване на „зелени коридори“, осигуряващи
естествена миграция на животински видове и

изпълняващи климаторегулиращи,
хидрологични, противо-ерозионни и др.п.

функции
Недопускане урбанизация в местата с

концентрация на биологично разнообразие

Биологично
разнообразие

Недопускане при одобряване на ПУП-ПЗ в
петте защитени зони пряко отрицателно

въздействие върху местообитания и популации
на видовете, предмет на опазване, както и
недопускане на тяхното фрагментиране или

нарушения на бикоридорните връзки.

Опазване и
възстановяване на
местообитанията,
структурата и
динамиката на
популациите на

видовете в района.
Опазване на
елементите на
националната

екологична мрежа и
развитие на
регионалната.

При
прилагане
на ОУПО и
последващи

ПУП

Недопускане възпрепятствване на
миграционните коридори или увреждащи

крайречната флора и фауна действия и решения
при изграждането на нови елементи от

напоителната система и водовземни съоръжения
от повърхностните водни.

Недопускане 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
защитената местност или защитените зони.
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Опазване и възстановяване на естествените и
антропогенни ландшафти, в т.ч. специфични
изисквания по отношение опазването на

характерни техни елементи, като окрайнините
на горите, полезащитните пояси, пасищата и

ливадите, естественото озеленяване по
протеженията на водните течения, крайпътното

озеленяване и др.;
Устройствено зониране при съблюдаване на
принципа за „прекъсната урбанизация” и

осигуряване на непрекъснатост на природната
среда

Изграждане на устойчиви дренажни системи в
съответствие с местоположението на

новоизграждащи се обекти, с цел поддържане на
площадки и пътни участъци в сухо състояние,
което предотвратява загниването на кореновата

система на засадените растения
Дейности в реките да се предвиждат в извън
размножителния период на животинските
видове и да бъдат ограничени в периода на
присъствие на зимуващи водолюбиви видове

птици

Разработване на ландшафтно-устройствени
проекти за възстановяване и рекултивация на

други нарушени ландшафти

Устройствено зониране при съблюдаване на
принципа за „прекъсната урбанизация” и

осигуряване на непрекъснатост на природната
среда

Ландшафт

Пространствени мерки: Спазване на заложените
устройствени параметри в отделните

устройствени зони

Възстановяване на
ландшафта и
постигане на
съвременните
изисквания за
качеството на

средата;

При
прилагане на
ОУПО и

последващи
ПУП

Недопускане формирането на нови
нерегламентирани сметища на територията на

общината
Адекватно оформление на сервитутните ивици и

площите около новите
комуникационно-транспортни артерии за

тяхното ландшафтно вписване.
Предвиждане популяризиране и бърза
реализация на елементите на ОУПО,

предвиждащи социализиране на паметниците на
културата и включването им в специализирани

туристически маршрути
Допълнителни проучвания и оценки на
състоянието на недвижимите културни

ценновсти в хода на реализацията на ОУПО и
набелязване на приоритетни интервенции с
оглед на тяхното опазване и съхраняване на

тяхната стойност

Културно-
историческо
наследство

При случай на откриване на обекти с характер
на находка, прекратяване на дейността

незабавно и уведомяване общината и РИМ за
експертиза.

Опазване на
обектите на КИН
Валоризация на
културното

При
прилагане
на ОУПО и
последващи
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наследство ПУП
Уточняване на площадки за депониране на
строителни отпадъци и предвиждане тяхната

преработка до усвояеми фракции

Доразвиване на системата за компостиране на
органичните фракции и последващото
използване за общински нужди и от

населението.

Отпадъци

Провеждане на допълнителни проучвания и
оценки на източници на електромагнитни

лъчения (електропроводи, трансформатори, ТВ
и радиопредаватели, радари, базови станции за

мобилна комуникация и др.) в хода на
реализацияна на ОУПО за мониторинг на
замърсяванията по отделните показатели и
замърсителите, при които има вероятност да
бъдат отчетени превишения в пределно

допустимите стойности

Усъвършенстване и
оптимизиране на
управлението на
отгпадъците.
Намаляване на
отрицателните

въздействия от тях и
постигане на
по-голям %

вторично усвояване

При
прилагане
на ОУПО и
последващи

ПУП
Локализиране на източниците на производствен
шум по начин, който да осигурява необходимия
защитен сервитут в обхвата на промишленото
съсредоточие, респ. производствената зона, без

да въздейства на жилищните територии

Рискови
енергийни
източници

Изграждане на изолационно озеленяване в
обхвата на зоните и терените за

производствено-складови дейности, генериращи
шум, в частите им, прилежащи на жилищните

територии в населените места

Предотвратяване на
риска от

въздействие на
нейонизиращите

лъчения.

При
прилагане
на ОУПО и
последващи

ПУП

Запазване на съществуващите крайпътни
озеленени площи с изолационни и защитни (в

т.ч. ветро- и снегозащитни) функции и
изискване с подробните устройствени планове в

зависимост от конкретните условия да се
предвижда шумозащитно озеленяване или
изграждането на изкуствени шумозащитни

екрани в профилите на пътищата и улиците или
при невъзможност - в границите на

прилежащите урегулирани поземлени имоти
Мониторинг на качеството на питейната вода.

Наблюдение и контрол на данните за
съдържанието на вредни емисии 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-
хигиенни
условия

Преди реализирането на всяко бъдещо, отделно
инвестиционно предложение (в съответствие с

устройствената схема на ОУПО), да се
преминава процедура по реда на ЗБР.
Инвестиционни предложения, планове,

програми или проекти, за които се изисква
оценка на степента на въздействие с предмета и
целите на опазване на защитените зони, по реда
на ЗБР, да се одобряват само след произнасяне

със съответния административен акт за
съгласуване от компетентните органи по околна
среда и при съобразяване на препоръките от
извършените оценки, както и с условията на

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

При
прилагане на
ОУПО и

последващи
ПУП и

инвестицион
ни

инициативи
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съответния административен акт.
В Окончателния проект на ОУП на община
Каспичан, имот с № 47319.0.351 в земл. на с.
Марково да бъде изключен от жилищната
територия на селото. Имотът да запази
съществуващия си статут, съгласно КВС.

Защитени
зони

В Окончателния проект на ОУПО да не се
създава възможност за промяна на

предназначението на земеделската земя в имот с
№ 47319.28.89 в земл. на с. Марково. Имотът да
запази съществуващия си статут, съгласно КВС,

и се въведе забрана за промяна на
предназначението.

При
прилагане
на ОУПО и
последващи

ПУП

В част „Правила и нормативи за прилагане на
ОУПО Каспичан“ от Окончателния проект на
ОУПО, да бъдат въведени следните специални

екологични изисквания:
А. Забрана за изграждане на нови въздушни
електропреносни и електроразпределителни

мрежи на територията на общината, които не са
обезопасени за птици и създават опасност от

токови удари. Забрана за използване на
необезопасени за птици изолатори, стълбове,
трафопостове, проводници и други надземни
части, които биха могли да станат причина за

токови удари.
Б. Забрана за изграждане на нови вятърни

генератори за производство на електроенергия в
землището на с. Кюлевча (ЕКАТТЕ 41109), с
изключение на тези, за които, към датата на

окончателно приемане на ОУПО от общинския
съвет, има започната процедура или са

съгласувани по реда на Глава шеста от Закона за
опазване на околната среда и/или чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие.

Намаляване на
отрицателното

въздействие върху
природно

местообитание
6240* Субпанонски

степни тревни
съобщества в ЗЗ

„Провадийско-Рояк
ско

плато“ (BG000104).

При
прилагане
на ОУПО и
последващи

ПУП

Намаляване на
отрицателното

въздействие върху
природно

местообитание
6240* Субпанонски

степни тревни
съобщества в ЗЗ

„Провадийско-Рояк
ско

плато“ (BG000104).

При
прилагане
на ОУПО и
последващи

ПУП

Предотвратяване на
смъртност на
екземпляри от
целевия вид

Египетски лешояд
(Neophron

percnopterus),
предмет на опазване
в ЗЗ „Провадийско -
Роякско плато”
(BG0002038).

При
прилагане
на ОУПО и
последващи

ПУП
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Таблица 4. Мерки за наблюдение и контрол по време на прилагането на плана по отношение на
околната среда и човешкото здраве.

Мерки за наблюдение и контрол Индикатори Период на
отчитане

Отговорен за
предоставяне на
информацията по

индикатора
Контрол на замърсителите на

атмосферния въздух в Община Каспичан
Брой отклонение от

нормите ежегодно ИАОС

Контрол по отношение на локализацията
на нови производствени зони

Вид зони,
местоположение ежегодно Община Каспичан

Проследяване на въздействието върху
водите

Установена
промяна/ влошаване
в състоянието на

водите

ежегодно БДЧР

Пречистване на отпадъчните
води

Брой изградени
нови ПСОВ;
обхванати
количества

отпадъчни води за
пречистване;
капацитет на

новопредвидените
ЛПСОВ на

населените места

ежегодно Община Каспичан

Подмяна и доизграждане на
водопроводната мрежа

Изградена и
реконструирана
водопроводна

мрежа

ежегодно Община Каспичан;
ВиК

Наблюдение и контрол на
нерегламентирано депониране на

отпадъци и съответни мерки за тяхното
премахване

Площ, заета с
нерегламентирано

депонирани
отпадъци

ежегодно Община Каспичан

Газифициране и прилагане на мерки за
енергийна ефективност

Обекти с
приложени мерки за

енергийна
ефективност;
газифицирани

обекти

ежегодно Община Каспичан

Спазване на нормите за шум за отделните
териотории в рамките на Общината

Установени
превишавания на
нормите за шум

ежегодно Община Каспичан;
РЗИШумен

Опазване на културно историческото
наследство

Брой засегнати и
нарушени културни

ценности
ежегодно Община Каспичан
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Контрол при издаване на разрешителни за
строеж по реда на ЗУТ за
предприятия/съоръжения,

класифицирани с висок или нисък рисков
потенциал, или за

предприятия/съоръжения, при които е
възможен ефект на домино, или за обекти,

разположени в близост до такива
предприятия, с цел гарантиране на

безопасни разстояния от тези
предприятия/съоръжения до жилищни

райони, обекти с обществено
предназначение, зони за отдих и

рекреация, съседни предприятия и обекти,
райони и строежи, които могат да бъдат
източник на или да увеличат риска или
последствията от голяма авария и да

Брой издадени
разрешителни за

строеж
ежегодно

Община Каспичан/
Съответните

компетентни органи в
зависимост от типа на

обекта

Резултатите от наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда и
човешкото здраве, да се включат в ежегодните доклади за изпълнението на ОУП по реда
на чл.127, ал.9 от Закона за устройство на териториите и на основание чл.30, ал.1 от
Наредбата за ЕО, да се представят всяка година в РИОСВ гр. Шумен, преди
представянето им за приемане от Общински съвет Каспичан.

11. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ, МЕТОДИ ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА И ТРУДНОСТИ. ИЗТОЧНИЦИ НА
ИНФОРМАЦИЯ
В тази част ще бъде направено описание на мотивите за избор на разгледаните
алтернативи, в т.ч. от гледна точка на опазване на околната среда и човешкото здраве,
които са довели до избора на приетата за ОУП на община Каспичан алтернатива.
Оценката на алтернативите е на база извършената до тук оценка на обхвата, степента на
въздействията и възможностите за прилагане на мерки за предотвратяване, ограничаване
или компенсиране на въздействията. Избран е вариант с по-малко отрицателни или нулеви
въздействия и с повече, доколкото е възможно, положителни, заложено в ОУПО.
При „нулевата алтернатива” биха се запазили съществуващите граници на урбанизираната
територия 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
ОУП ще се забави икономическото развитие на общината и района и ще се влоши
качеството на живот на населението.
Липсата на нов ОУП ще влоши състоянието на околната среда и всички нейни компоненти.
Реализирането му ще доведе до подобряване на качеството на средата без да води след
себе си необратими промени в околната среда и значителни негативни въздействия.
Оценката на алтернативите показва, че приемането на «нулева алтернатива» не е добро
решение нито от икономическа нито от екологична гледна точка. Досегашното развитие на
територията налага приемането на нов ОУП като удачен компромис между
необходимостта от нарастващо антропогенизиране от една страна и съхраняването и
обогатяването на природните дадености от друга.
Алтернатива за прилагане на предлагания ОУП на община Каспичан.
Пространственото развитие, заложено в ОУПО, предвижда развитие на територията,
съобразено с проблемите и потенциалите на територията и потребностите на населението.
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Предвижданията на ОУПО гарантират дългосрочно устойчиво устройствено развитие на
териториите и постигане на оптимална пространствена структура.
Развитието на аспектите на околната среда при реализирането на предлагания план се
определя от предложенията за устройство на територията и развитието на отделните
функционални системи в ОУПО Каспичан. В тази част на ЕО се разглеждат
последователно компонентите и факторите на околната среда и тяхното развитие с
прилагането на предлагания ОУПО Каспичан.
Климат и атмосферен въздух
Предвижданията на ОУПО, по отношение на устройството и локацията на
производствените дейности, селскостопанската инфраструктура, зоните за туристическа и
рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено обслужване не водят до
влошаване качествата на атмосферния въздух и негативно въздействие върху
климатичните особености на района.
В случай, че се реализира разглеждания ОУП статуса на компонента „въздух” ще се
подобри. Ще се създаде възможност за намаляване на вредните емисии от МПС в
населените места чрез изграждане на подобряване на КАВ в резултат на рехабилитация на
пътни участъци.
В случай, че се реализира разглеждания ОУП статуса на компонента „въздух” ще се
подобри. Ще се създаде възможност за намаляване на вредните емисии от МПС в
населените места чрез изграждане на подобряване на КАВ в резултат на рехабилитация на
пътни участъци.
Повърхностни и подземни води
Прилагането на предлаганият ОУПО Каспичан, ще създаде условия за;подмяна,
реконструкция и рехабилитация на морално и физически остарялата довеждаща
водопроводна мрежа, водоеми, помпени станции; подобряване на съществуващото в
момента състояние на изграденост на канализационната мрежа и начините за пречистване
на отпадъчните води; намаляване и в значителна степен смекчаване на проблема със
замърсяването на повърхностни и подземни и води в резултат на заустване на
непречистени и/или недостатъчно пречистени води в вътрешни и повърхностни води;
подобряване на условията за опазване зоните за защита на водите, а именно осигуряване
добри на условия за защита на териториите, обявени за извличане на вода за човешка
консумация, съгласно чл. 7 от Рамковата директива за водите и в значителна степен трайно
решаване на проблема със замърсяването на питейните води при консуматора в резултат
на „вторично” замърсяване дължащо се на неучредени и неизградени СОЗ; намаляване на
авариите по износената водопроводна мрежа; подобряване състоянието на водовземните
съоръжения, водоемите, помпените станции и прилагане на ефективни и нови методи за
пречистване на питейните води преди подаването им към потребителите.
Почви и земни недра
Прилагането ОУПО Каспичан, ще гарантира основно осъществяване на следните
устройствени решения: Опазване на плодородните земеделски земи на територията на
общината; осъществяването на устройствени решения свързани предимно с
изграждането на обекти, произтичащи от плана. При изграждането на нови или при
реконструкцията на съществуващи обекти и съоръжения, е строителните дейности да се
извършват след провеждането на конкретни и подробни инженерногеоложки и
хидрогеоложки проучвания, при стриктно спазване на законовата и подзаконова
нормативна уредба за този вид дейности.
Биологично разнообразие
При изпълнението на всички предложени мерки в ДЕО и нормативно установени режими,
прилагането на плана няма да окаже значително въздействие върху целостта на
биологичното разнообразие.
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Пространственото развитие в рамките на ОУП не предполага значително въздействие
върху елементите на биоразнообразието.
Ландшафт
Алтернатива за прилагането ОУП, е приемлива, защото ОУП на община Каспичан
регламентира и насочва промените на природните и антропогенните фактори, оказващи
въздействие върху формирането и промяната на ландшафтите на територията, като
утвърждава културните ландшафти с обосновани взаимодействия при формирането на
околната среда. Във връзка с променящите се икономически и социални условия, ОУПО,
гарантира устойчивото съобразено с опазването на природните дадености и културната
идентичност развитие на ландшафта.
Отпадъци и опасни вещества
С прилагането на ОУПО Каспичан, ще се осъществи интегрираното и координирано
управление на територията на общината. Това ще се отрази и на управлението на
отпадъците. Ще се коригира досегашната практика на решаването на проблемите по
управлението им, което може да доведе до тенденция на влошаване на състоянието на
околната среда.
Вредни физични фактори
При прилагане на предлагания ОУП на община Каспичан, ще създаде условия за
намаляване на шумовото натоварване по основните пътни артерии, в сравнение със сега
съществуващото положение.
Културно-историческо наследство
Алтернативата с прилагането на ОУП, ще затвърди вече установените модели на
въздействие между КН и разнообразните дейности на територията на общината и ще
гарантира устойчивото развитие на системата от културни ценности. ОУПО и
по-специално валоризацията и интегрираната консервация на КН ще гарантират
запазването на важни културни пластове, като с това освен че ще съхрани културната
идентичност на общината, ще повиши и конкуретоспособността и на местно, регионално и
национално ниво.
Предвижданията на ОУП, ще окажат благоприятно въздействие върху съхраняването на
резерватите и буферните им зони, като и върху изявата на високата културно-историческа
и научна стойност на разкритите археологически недвижими и движими паметници на
културата.
Здравно състояние на населението
Здравно-хигиенните условия с прилагането на ОУПО Каспичан, са следните: ще се намали
значително тенденцията на задълбочаване на проблема със заустване на непречистени
отпадъчни води в попивни или септични ями и повишаване на риска от нетипични
заболявания поради състоянието на водопроводната мрежа; ще се създадат условия за
подобряването на задоволеността на населението с озеленени площи за широко
обществено ползване и условия значителна част от населението да придобие възможност
за ежедневен отдих в градинска и паркова среда, което има пряк положителен здравен
ефект.
Материални активи
Прилагането на ОУПО, означава прилагане на предвижданията относно съществуващите
обекти и дейности в сферата на образованието и здравеопазването, социалната дейност,
културата, масовия спорт, туристическата инфраструктура и др. и в такъв смисъл е
изключително благоприятна алтернатива.
Въз основа на анализираните и оценени алтернативи: „нулева алтернатива”, т.е. отказ от
реализирането на плана и алтернативата за прилагане на ОУПО Каспичан, е избрана
втората алтернатива прилагане на разработения ОУПО с предложените мерки, които са
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предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на
неблагоприятните последици от осъществяването на ОУП върху околната среда.
Прилагането на тази алтернатива ще гарантира реализацията на заложените идеи за
устройството на територията и намиране на верните териториални измерения на проектите,
които са идентифицирани и одобрени като приоритетни в Общинския план за развитие на
Община Каспичан (2014 - 2020 г.).
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. 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. Приложени са следните
методически принципи:

 Принцип на териториалност, съгласно който територията е интегрираща
категория, степента на усвояване на която определя характера на
съществуването и развитието й, включително и на съседни или отдалечени, но
интегрирани в определено отнношение територии;

 Принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част от
единна система, независимо от водещата или подчинената му роля;

 Принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда са
предмет на внимание във всички фази на планиране, проектиране, строителство
и експлоатация;

 Принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на
околната среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на
урбанистично развитие с капацитета на природните ресурси и условията за
живот на населението;

 Принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има
предимствена роля пред останалите;

 Принцип на предпазването, при който, ако за дадено въздействие няма
достатъчно информация, то се приема най-лошия възможен сценарий.

Използвани са следните методически подходи:
 При проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната

среда се прилагат основно аналитичните подходи;
 Системно-структурния подход при оценка на състоянието на околната среда;
 Прогнозата за компонентите и факторите на околната среда 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.
Приложени следните методи на работа:

 Събиране на необходимата информация и данни за съществуващото
състояние-литературни справки, проучване на документи, изследвания,
измервания, нормативни документи, посещения на терена от експертите.

 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 Каспичан;

 Съответствие на целите на ОУП с други програми и планове в района;
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 Описание на целите за опазване на околната среда и препоръки към
проектантския екип;

 Обсъждане на алтернативи и препоръки при избор на алтернатива за ОУП;
 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 ОУП;
 Изводи, препоръки и заключение.

12. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО
ПО ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУП
Качеството на околната среда е трудно да бъде измерено пряко, поради изключителната
сложност природните явления и на нейните елементите с анализирането на много
променливи, които трябва да се вземат предвид. За развитието на системата се използват
индикатори, които отразяват нейното състояние. Те са измерими елементи, които показват
дали една система се подобрява, влошава или остава без промяна. Използват се за
информация и като инструмент за планиране и управление.
Индикаторите, основаващи се на икономически, културни, социални и екологични аспекти
се наричат индикатори на «устойчивост» и в практиката на Европейския съюз са
диференцирани до голяма степен на съществени и базисни.
Съществените индикатори са набор от основни мерки за устойчивост като здравословен
въздух, безопасна среда, зелени площи, съвместимост с околната среда, устойчиви
ресурси.
Базисните индикатори са допълнение към съществените:
- свързани със «здравословен въздух» – средноденонощна концентрация на различните
замърсители на въздуха;
- безопасна среда –шумово натоварване, безопасни технологии;
- зелени площи – площ на човек;
- съвместимост с околната среда – дейности на територията без негативно въздействие
върху околната среда;
- устойчиви ресурси – количество и качество питейна вода, пречистване на отпадъчните
води;
На базата на идеята, че устойчивостта обхваща качеството на околната среда, социалното
развитие и общия просперитет е възможно разработването и прилагането на различни
системи от индикатори, а предложеният от нас вариант за ефективното и управление на
околната среда в града и землището са представени в следната таблица:

Таблица 47. Матрица на индикаторите за мониторинг на прилагането на ОУПО

Мерки и индикатори за
мониторинг

Етап Мерна
единица

Период на
отчитане ОтговорностПУП Изграждане/

експлоатация
Устойчивост

Вредни физични фактори –
шум, вибрации и вредни
лъчения

- да db годишно Община
Каспичан

Количество разделно
събрани и извозени
строителни и битови
отпадъци; Третирани

- да тона годишно Община
Каспичан
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производствени опасни
отпадъци съгласно
изискванията на ЗУО.
Устройствени параметри
- Плътност на

застрояване
- Минимална озеленена

площ
- Кинт
- Етажност

да -
%

%

-
метри

годишно Община
Каспичан

Брой изградени
производствени
предприятия с НДНТ
/най-добри налични
техники /

да - брой Веднъж на
5 години

Община
Каспичан

Природни екосистеми и защитени видове
Площ на съхранените
защитените природни
територии, защитените
зони и видовете, включени
в приложенията на ЗБР и
контрол на наложените
режими.

да да % Веднъж на
5 години

Община
Каспичан,
РИОСВ Шумен,
Държавно
горско
стопанство

Компоненти на околната среда / ресурси
Количество ФПЧ в
атмосферния въздух

да да µg/m3 годишно Община
Каспичан

Качество на водите в
повърхностните и
подземни водни тела..
Количество и качество на
водата, в т.ч. питейните.
Количество и качество на
битовите отпадъчни води ,
зауствани във водни
обекти

да да литри годишно Басейнова
дирекция,
РЛ при ИАОС,
РИОСВ Шумен,
Община
Каспичан,
“ВиК - Шумен”
ООД

Количество вредни
вещества в почвите
почвите от замърсяване

да да mg/kg годишно Община
Каспичан

Общият устройствен план на Община Каспичан 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.
13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Въз основа на извършените изследвания и анализи, и направените прогнози, се налага
следното заключение:
В своята цялостност, реализацията на Общия устройствен план на Община
Каспичан 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 изпълнени предложените мерките за минимизиране на
отрицателните въздействия върху компоненти на околната среда.

Направени са препоръки и са набелязани мерки за намаляване и възможно най-пълно
отстраняване на предполагаемите значителни въздействия върху околната среда от
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реализацията на ОУПО.
В Доклада за ЕО е направен обобщения извод, че при спазване на предложените

мерки, реализацията на ОУПО ще окаже трайно във времето положително въздействие
върху околната среда и качеството на живот на населението.

Анализът и оценката на предвижданията на Общият устройствен план на община
Каспичан, дава основание за формулиране на следните основни изводи:

 планът е ориентиран към осигуряване на устройствени условия за
екологосъобразно развитие на общинската територия;

 за опазване на атмосферния въздух планът предвижда да не се допуска
непрекъсната урбанизация, създаване на устройствени условия за изнасяне извън
населените места на производствени, складови и обслужващи дейности;
доизграждане на комуникационната инфраструктура;

 за опазване на водите и водните площи се предвижда доразвитие и доизграждане
на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - водопроводни и
канализационни мрежи;

 по отношение на вредните физични фактори се предвижда развитие и
реконструкция на комуникационно-транспортната инфраструктура;

 по отношение на недвижимото културно наследство - въведени са устройствени
режими за опазването и социализирането им, които не носят никакви рискове за
околната среда.

Отделните експерти, разработили ЕО на ОУПО Каспичан, правят следните
обобщаващи заключения:

Климат и атмосферен въздух: Общо предвижданията на плана по отношение
устройството и локацията на производствените дейности, съсредоточията на
селскостопанската инфраструктура, зоните за рекреационна дейност, за търговско и друг
вид обществено обслужване не водят до влошаване качествата на атмосферния въздух.
Територията притежава естествен потенциал да поеме замърсителите в атмосферния
въздух, без да бъде съществено променена (буферен капацитет), но условията за
самопречистване и самовъзстановявване са ограничени. Това в съчетание с мерките по
оптимизиране на елементите на техническата инфраструктура и промяна в структурата на
промишлеността води до извода, че неблагоприятни въздействия от реализирането на
плана не се очакват. Не се очаква отрицателно въздействие върху качеството на
атмосферния въздух в населените места при спазване на всички действащи български и
международни законови изисквания и добри практики по време на строителни дейности за
реализация на на ОУПО.

Води: За опазване на водите и водните площи се предвижда реконструкция и
изграждане на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - водопроводни и
канализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадъчни води, учредяване на
санитарно-охранителни зони около водоизточници, предпазване от замърсяване на
подземните и повърхностните водни тела; съхраняване на водните площи като физическа и
природна структура на територията.

Почви: Не се очакват неблагоприятни изменения в състава, строежа и плодородието
на почвите, произтичащи от предвижданията на ОУП.
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Земни недра: Негативните въздействия върху геоложката основа при реализацията
на ОУПО произтичащите от него инвестиционни инициативи при изпълнение на
строителни дейности на територията на общината (изграждане на нови сгради и различни
видове строителни съоръжения, реконструкции, основни обновявания, ремонти,
преустройства, надстрояване или промяна на предназначението на съществуващи строежи)
се оценява като незначително. Основният принцип, който следва задължително да се
спазва при изграждането на нови или при реконструкцията на съществуващи строителни
обекти и съоръжения, е строителните дейности да се извършват след провеждането на
конкретни и подробни инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, при стриктно
спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба за този вид дейности.

Ландшафт: ОУПО ще регламентира, провокира и с подходящ пакет от мерки ще
насочи промените на природните и антропогенните фактори, оказващи въздействие върху
формирането и промяната на ландшафтите на територията на общината. Във връзка с
променящите се икономически и социални условия, ОУПО гарантира устойчивото
съобразено с опазването на природните дадености и културната идентичност развитие на
ландшафта и ясно дефинира и защитава ролята на активното и съзидателно човешко
присъствие като неразделен компонент на ландшафта.

Биологично разнообразие: Прилагането на устройствените предложения ще окажат
в ниска степен негативно въздействие върху биоразнообразието. За намаляване на
потенциалните въздействия са предложени мерки и алтернативи.

Културно-историческо наследство: ОУПО и по-специално валоризацията и
интегрираната консервация на КН гарантират запазването на важни културни пластове
като интегрират опазването и развитието с режимите на защита на защитените природни
територии и обвързват движимото и недвижимо културно наследство в генериращи
заетост и добавена стойност съвременни центрове, мрежи, маршрути и инициативи.
Устройствената осигуреност на територията и конкретните предвиждания на ОУПО ще
дефинират и подпомогнат едновременните процеси на икономическо развитие и опазване
на културната идентичност на общината.

Отпадъци и опасни вещества: От гледна точка на фактор „Отпадъци”
прилагането на ОУП няма да доведе до негативно въздействие на отпадъците върху
околната среда, нейните компоненти и човешкото здраве. Въздействието на отпадъци
върху отделните компоненти на околната среда ще бъде незначително.

Вредни физични фактори: В района на общината няма промишленост, която да
създава стойности на физически фактори (шум, вибрации, йонизиращи и нейонизиращи
лъчения), които да имат екологично значение или да имат неблагоприятно въздействие
върху населението. Транспортният шум представлява проблем по отношение на
въздействието на шумовите нива върху населението, въпреки че транспортната мрежа в
района е много по-слабо развита, отколокото в други райони в Р България. От друга
страна, прилагането на съвременни настилки на пътищата и реализирането им със
съответни шумозащитни прегради там, където това е необходимо, може да не доведе до
увеличаване на шумовите нива в населените места. Развитието на плана ще се подобри
състоянието на транспортната мрежа както по отношение на възможните връзки, така и по
качество на настилките. Това би довело до намаляване на шумовото въздействие, дори при
увеличаване на трафика по съществуващата пътна мрежа.
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Население и човешко здраве: В проекта на ОУПО елементите на жизнената и
селищната среда са организирани по начин, позволяващ да се минимизират негативните и
да се изполват максимално позитивните въздействия върху населението и човешкото
здраве. Функционалното предназначение, местоположението и граничните
взаимодействия на жилищните, производствените, търговските, складовите,
транспортните, туристическо-рекреационните и селскостопанските обекти и
крайградските територии съответстват на здравно-хигиенните стандарти и нормативните
актове, регламентиращи здравето и безопасността на населението. При реализирането на
ОУП през планирания период до 2035 година би следвало да се упражнява стриктен
контрол на чувствителните индикативни променливи със своевременен анализ на
постигнатите резултати и при необходимост - актуализация и корекционни мероприятия
за постигане на крайните позитивни цели за растеж и устойчиво развитие на общината.

В заключение, авторският колектив, разработил Доклада за Екологична Оценка предлага
на Експертния Екологичен Съвет към РИОСВ-Шумен да приеме следното решение:

СЪГЛАСУВА
предварителния проект на Общ устройствен план на Община Каспичан и разрешава
преминаване към разработването на Окончателния проект, като при съставянето му се
вземат в предвид и се отразят направените в Екологичната оценка и Оценката за
въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони анализи за
състоянието на околната среда, синтеза на съществуващите и очаквани проблеми и
мерките, предложени за преодоляването им.
14. СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ.
Справка за резултатите от проведените консултации в процеса на изготвяне на ОУП и
извършване на Екологична оценка по реда на чл.19 от Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми.
В тази част са описани всички получени в хода на процедурата по екологична оценка
становища, както и начина им на отразяване в ЕО и мотивите за това.
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