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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Възложител на плана и на екологичната част към него е Община Каспичан. 

Предварителният проект за Общ устройствен план на Община Каспичан е разработен от 

колектив на „НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО“ ООД, 

град София въз основа на спечелена обществена поръчка. 

Общият устройствен план на Община Каспичан отчита редица правни норми от 

действащото законодателство и съответстващата му подзаконова уредба, имащи 

отношение към социално-икономическото развитие и териториалното планиране:  

 законовите и подзаконови норми в сферата на устройственото планиране, касаещи 

структурата, обема и организацията на проучвателните и проектантски дейности по 

изработване на ОУП. 

 нормативни изисквания, съдържащи се в законовата и подзаконова уредба по 

териториално устройство, уреждащи обществените отношение при развитието на 

отделните функционални системи – обект и на бъдещия ОУП - законовата и 

подзаконова уредба в сферата на собствеността, опазване на околната среда, 

промените в предназначението на земеделските земи и др. 

ОУП е основа за цялостното устройство на територията на общината и на отделните 

населени места в нея с техните землища и се създава за прогнозен период от 20 години, с 

което надхвърля предвижданията на средносрочните стратегически документи с хоризонт 

2020 г. 

Въз основа на представеното в Регионална инспекция по околна среда – Шумен планово 

задание за изработване на ОУП /в съответствие с изискванията на чл. 125, ал. 1 и 2 и 

чл.125 ал.6 от Закона за устройство на територията/, от директора на инспекцията са 

дадени указания с писмо с изх. №3860/ 21.07.2017 г., че ОУП подлежи на задължителна 

екологична оценка (ЕО), като ЕО се изработва като част от ОУП.  

Съгласно чл. 19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми, през различните фази на подготовка на проекта 

на ОУП и неговата ЕО Възложителят на плана Община Каспичан е провела консултации с 

обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат 

засегнати от плана по схема, която е изготвена като отделен документ и е предоставена в 

РИОСВ – гр.Шумен.  

Съгласно чл.19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми, е изготвено задание за определяне на обхвата на ЕО.  

Според изискванията на компетентния орган, Възложителят съвместно с Изпълнителя е 

разработил и реализирал схема за провеждане на консултации с обществеността, 

заинтересуваните органи и трети лица по реда на чл. 19, ал.1-4 и с компетентните органи 

по чл. 4, както и със специализираните компетентни органи по чл. 13, ал. 1, съгласно 

изискванията на чл. 20 от Наредбата по ЕО, което е внесено в РИОСВ-Шумен с писмо с 

изх. №2171/21.08.2017 г.  

Доклада за екологична оценка за ОУП на община Каспичан е утвърден с писмо с 

изх.№4509/12.09.2017г. на компетентния орган РИОСВ-Шумен. 

Резултатите са представени в приложение на Доклада. 

Получените в резултат на консултациите по Заданието за определяне на обхвата на ЕО 

становища са съобразени при изготвяне на ЕО на ОУП на Община Каспичан. 

По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, 

преценката на компетентният орган е, че ОУП на Община Каспичан е предмет на 

задължителна екологична оценка по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда. Предвид разпоредбите на чл. 31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и  
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чл.2, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта 

на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., посл. Изм. Бр. 3/5 

януари 2018 г.), планът подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на 

опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, по реда на глава трета 

от същата Наредба. 

При извършване на проверка за допустимост по смисъла на чл. 36, ал. 2 от Наредбата за 

ОС компетентният орган следва да извърши проверка за допустимостта на 

предвижданията в ОУП с режима на защита на защитените зони, които попадат на 

територията на общината, при съобразяване на произтичащите от него ППП и ИП с 

режимите на ЗТ, определени със Закона за защитените територии и заповедите за 

обявяването им и режима на защитените зони съгласно ЗБР.  

В тази връзка е изготвена оценка за степента на въздействие на ОУП на Община Каспичан 

върху предмета и целите на опазване на защитени зони по директивата за 

местообитанията: BG000104 – "Провадийско-роякско плато", BG000138 – "Каменица", 

както и защитена зона по директивата за птиците BG0002038 "Провадийско-роякско 

плато" под формата на доклад (ДОСВ), отделно приложение към Доклада за екологична 

оценка, съгласно чл.34, ал.1 от Наредбата за ОС. 

Екологична оценка е разработена от колектив независими експерти, които отговарят на 

изискванията, поставени с чл.83 от ЗООС. 

При разработването й е използван подход, при който се изясняват екологичните дадености 

и проблеми на най-ранния етап на вземане на решение с изявен стремеж този процес да е 

напълно прозрачен посредством консултации и участие на обществеността. С 

екологичната оценка се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната 

среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие.  

Разработената екологичната оценка включва информация, съответстваща на степента на 

подробност на плана и използваните методи за оценка. 

Разработената екологичната оценка включва информация, съответстваща на степента на 

подробност на плана и използваните методи за оценка.  

В настоящата екологична оценка, колективът експерти се е стремял да:  

 анализира възможните значителни въздействия върху компонентите (атмосферен 

въздух, води, почви, земни недра, ландшафт, природни обекти, минерално 

разнообразие, биологично разнообразие) и факторите (естествени и антропогенни 

вещества, различни видове отпадъци, рискови енергийни източници, генетично 

модифицирани организми, шум, вибрации и вредни лъчения) на околната среда в 

обхвата на действие и влияние на плана;  

 проучи и посочи алтернативите на плана;  

 идентифицира начините за подобряване на подбора на плана, планирането, 

проектирането и изпълнението чрез предотвратяване, минимизиране, смекчаване 

или компенсиране на неблагоприятните въздействия върху околната среда и 

увеличаване на положителните въздействия;  

 предложи мерки за включване на процеса на смекчаване и управление на 

неблагоприятните въздействия върху околната среда по време на изпълнението на 

плана.  

Докладът за екологична оценка е изцяло съобразен с изискванията на Закон за опазване на 

околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 

2020 г) и Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г,, бр.67 от 

23 Август 2019 г.). Въздействията върху компонентите на околната среда и начините за 
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извършването на оценката са определени от „Ръководство за ЕО на планове и програми в 

България”, София, 2000 и „Указанията и методиките на ЕК за стратегическа екологична 

оценка”.  

Разработката е изцяло съобразена с направените констатации и поставени изисквания от 

РИОСВ Шумен. 

Предварителното проучване по компоненти на околната среда, служи като подготовка за 

подробно комплексно екологично изследване на района, обект на ОУПО, като при 

теренните работи, е проучена и описана конкретната обстановка. 

При изготвяне на настоящия Доклад на екипа по разработване на ЕО са представени: 

 Планово задание за Общ устройствен план на Община Каспичан 

 Предварителен проект за Общ устройствен план на Община Каспичан 

 Писмо с изх. №4509/ 12.09.2017 г г. на РИОСВ Шумен 

 Писмо с изх. № ЗК-4322-1/20.10.2017 г. на Министерство на здравеопазването, РЗИ 

– област Шумен 

 Писмо с изх. № 0800-2219/23.10.2017 г. на НИНКН, гр. София 

 Писмо с изх. № ДАЕУ-4763/ 09.10.2017 г. на Държавна агенция „Електронно 

управление“ 

 Писмо с изх. №1501/05.10.2016 г. на „ВИК – Шумен“ ООД 

 Писмо с изх. №К-EPRG-4091*1/04.10.2017 г. на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД 

 Писмо с изх. № 5935/ 17.10.2017 г. на Регионална дирекция по горите - Шумен 

 Писмо с изх. №08-00-195/4/20.10.2017 г. на Министерство на околната среда и 

водите, Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

 

2. 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. 

Проектът за Общ устройствен план е изработен на основата на утвърдено планово задание, 

което по същество е методическа и информационна основа със следното съдържание: 

Първата част е „Анализ на съществуващото положение, като са включени следните 

раздели: 

 Представена е регионална характеристика на общината и регионални проблеми, в 

т.ч. пространствени, икономически, социални, културни, екологични и 

комуникационни проблеми  

 Представена е характеристика на социално-икономическите условия и проблеми в 

общината, т.ч. демографско развитие /брой и еволюция на развитие; структура на 

населението – полова, възрастова, социална; тенденции на развитие/, структура на 

заетостта /отрасли, сектори на дейност, социална и професионална категоризация и 

тенденции в развитието/ 

 Представена е характеристика на икономическата база в общината в т.ч. отрасли, 

структура на собствеността, ефективност, регионални характеристики, райони със 

специфични проблеми 

 Представени са териториални проучвания на територията по отношение на 

различните компоненти на околната среда /релеф, климат, геология и хидрология, 

флора и фауна/ поземлен ресурс по територии, вкл. защитени територии и зони, 

структура на собствеността 



4 

 Представена е характеристика на обитаването, в т.ч. количествено и качествено 

състояние на жилищния фонд, структура на собствеността, видове пространствени 

структури на обитаване, технико-икономически на различните видове обитаване и 

процесите на градска динамика 

 Представена е характеристика на комплексното обществено обслужване – в 

сферите здравеопазване, образование и култура по отношение на териториалното 

разположение на мрежата от обекти, видове обекти и значимост, собственост, 

проблеми 

 Представена е характеристика на техническата инфраструктура, вкл. трасета и 

съоръжения, технически параметри на електроснабдителна, водоснабдителна, 

канализационна, газопроводна, далекосъобщителна, пътна и железопътна мрежа, 

пречистване на отпадъчните води, сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа 

за отпадъци  

 Изведени са факторите, които стимулират и факторите, които задържат развитието 

на общината 

 Представена е прогноза за социално-икономическото развитие на общината, в. т.ч. 

за демографско и икономическо развитие, прогноза за развитие на социалната база 

и приоритети за реализация 

 Представена е прогноза за пространственото развитие на общината, вкл. основно 

предназначение на териториите, режими на устройство и параметри на натоварване, 

за отделните видове територии /урбанизирани, земеделски, горски, защитени, 

нарушени територии за възстановяване и рекултивация, територии на транспорта/ 

 Представена е прогноза за развитие на техническата инфраструктура 

 Представени са правила и нормативи за прилагане на ОУПО, вкл. условия, при 

които може да се изменя планът и задължителни изисквания към подробните 

устройствени планове 

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; 
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 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; 

 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. 

Целта на ОУП на Община Каспичан е да се създадат условия за устойчиво използване на 

природните дадености в икономически и социален аспект, което предполага изпълнението 

на устройствени задачи в следните направления: 

 регламентиране на процесите на по-нататъшната урбанизация на територията, с 

оглед поддържане на екологичното равновесие и опазване на природната среда от 

неблагоприятните антропогенни въздействия 

 Прилагане на съвременни критерии и подходи при валоризацията на елементите на 

природното наследство като фактор за развитието на общината 

 Осигуряване на баланс между опазването на природното наследство на територията 

на общината и реализацията на ресурсовия му потенциал 

 Регламентиране на допустимото натоварване на естествените рекреационни 

ресурси; 

Информационното осигуряване на проекта за ОУП на Община Каспичан обезпечава 

следните направления:  

- агрегирана информация за Община Каспичан по данни на Националния 

статистически институт по отношение на населението, икономическото развитие, 

територии по фондове: 

- допълнителна статистическа информация от НСИ по отношение на:  

- данни за броя и структурата на населението (полова, възрастова и социална) 

по населени места в общината от 2002 г. до сега по години 

- данни за естественото и механично движение на населението по населени 

места и по години от 2002 до 2016 

- икономически оператори по отрасли (промишленост, селско и горско 

стопанство, туризъм, строителство, транспорт, енергетика и др.); 

- собственост на икономическите обекти (държавна, общинска и частна) 

- местоположение на икономическите обекти в Община Каспичан 

- брой жилища по населени места;  

- качествено състояние на жилищния фонд; 

- структура на собствеността (държавна, общинска и частна собственост); 

- видове (типове) пространствени структури на обитаване 

- брой заети и безработни по населени места и години от 2002 до 2016; структура на 

заетостта по отрасли, сектори на дейност, социална и професионална категоризация 

по населени места за периода 2001 – 2016 – от НСИ  

- данни за регистрацията и броя на населението по населени места в Община 

Каспичан по пол и възраст за периода 2002 до 2016 - от ЕСГРАОН  
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- карти на възстановената собственост за всички землища, които нямат кадастрални 

карти в ZEM формат; Извадка от регистъра на земеделските производители по 

землища с посочване на идентификатора на недвижимия имот и начина на трайно 

ползване – от Областна дирекция Земеделие – област Шумен 

- териториално разположение на мрежата от обекти на здравеопазването, видове 

лечебни заведения по нива на обслужване (доболнична и болнична помощ, 

центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, рехабилитационни центрове и 

др.); собственост на обектите - Регионална здравна инспекция област Шумен 

- обекти на образованието в Община Каспичан; териториално разположение на 

обектите, образователни равнища, собственост; брой учащи в образователните 

обекти - Регионален инспекторат по образованието – Шумен 

- обекти на недвижимото културно наследство в Община Каспичан: териториално 

разположение, собственост, режими на опазване; Музеи, читалища и библиотеки - 

териториално разположение и собственост - Министерство на културата 

- информация за геоложки строеж, носимоспособност на почвите, сеизмичност, 

водни течения, подпочвени води, заблатявания, свлачища, срутища, ерозия и 

абразия - РИОСВ- Шумен 

- кадастрални карти и регистри за населените места и техните землища трасета и 

съоръжения, технически параметри на електронните съобщителни мрежи на 

територията на общината - от Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

- републиканска и общинска пътна мрежа – класификация и състояние и предвидени 

за реализация проекти - от Агенция „Пътна инфраструктура“ 

- подземни водоизточници на територията на Община Каспичан – местоположение и 

санитарно-охранителни зони - от Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

- трасета и съоръжения, технически параметри на водоснабдителната и 

канализационната мрежа в урбанизираната и извънурбанизираната територия на 

общината; Подавани водни количества към населените места; интегрирани водни 

проекти и ПСОВ – местоположение и капацитет – от “В и К - Шумен” ООД 

- трасета и съоръжения, технически параметри на електроснабдителната мрежа ВН и 

СрН в Община Каспичан; трасета и съоръжения, технически параметри на 

електроснабдителната мрежа НН в Община Каспичан – от „ЕНЕРГО-ПРО 

България” ЕАД 

- железопътна мрежа на територията на Община Каспичан - класификация, състояние 

и бъдещи проекти - ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА“ 

- трасета и съоръжения, технически параметри на електронните съобщителни мрежи 

на територията на общината; покритие с комуникационни системи от Изпълнителна 

агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” 

- информация за нарушени територии – местоположение и рекултивация; Територии 

с минали бедствия и аварии, планове за защита при бедствия, експертизи; 

Територии с предвидими бедствия и аварии – от Министерство на околната среда и 

водите 

- обекти за отдих и туризъм на територията на Община Каспичан – видове (средства 

за подслон, вилни зони и селища, места за провеждане на традиционни събирания, 

събори и др.; местоположение и собственост на обектите – от Министерство на 

туризма 

- топографски карти в М1:25000 - всички картни листове, обхващащи територията на 

общината – от Военно-географска служба при МО 

- радио- и телевизионно покритие на територията на общината - от Изпълнителна 

агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” 
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3. 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“ 

Визията и целите на Националната програма за развитието на страната, респ. свързаните с 

тях приоритети са с общо целенасочващо значение за ОУПО. От осемте й приоритета, за 

устройственото планиране на община Каспичан от съществено значение са следните:  

Приоритет 3: Постигане на устойчиво регионално развитие и използване на местния 

потенциал със следните подприоритети: 

3.3. „Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в 

селските региони“, който предвижда: 

- укрепване и разширяване функциите на малките градове в селските райони 

иподобряване на градската среда; 

- укрепване и развитие на традиционни икономически дейности в регионите; 

- подобряване качеството на живот в селските райони; 

- насърчаване изграждането на местната инфраструктура; 

- подобряване на мрежата от общински пътища в селските райони за осигуряване на 

достъп до туристически, исторически обекти, както и достъп до образователни, 

здравни и социални услуги в населените места; 

- насърчаване публично-частното партньорство за реализация на стратегии за местно 

развитие. 

3.4. „Подкрепата за ефективно и устойчиво усвояване на туристическия потенциал на 

регионите и развитие на културните и креативни индустрии в регионите, който предвижда: 

- развитие на инфраструктурата за специализирани форми на туризъм; 

- маркетинг на туристическите региони и формиране на регионални туристически 

продукти; 

- създаване на условия за развитие на културни и творчески индустрии в регионите. 

3.5. „Създаването на условия за опазване и подобряване на околната среда в регионите, 

адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво и ефективно 

използване на природните ресурси“, включващ: 

- подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за бизнеса и 

населението в регионите; 

- устойчиво управление на водните ресурси в регионите чрез изграждане и 

модернизиране на канализационни системи и пречистване на отпадъчни води; 

- превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на регионите; 
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- опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от 

природния потенциал за устойчиво развитие на регионите; 

- повишаване качеството на атмосферния въздух на територията на страната. 

Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на 

природните ресурси със следните подприоритети: 

4.1. Балансирано секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл, респ. мерките: 

- Насърчаване процеса на консолидиране на земеделските земи (комасация) по 

собственост; 

- Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура; 

4.2. Модернизиране и технологично обновяване на стопанствата и инфраструктурата в 

отрасъла, респ. мярката: 

- Насърчаване на инвестиции в материални и нематериални активи; 

4.4. Превръщане на земеделското производство в привлекателен бизнес, осигуряващ 

стабилни и справедливи доходи на заетите в него, респ. мярката: 

- Насърчаване развитието на биологичното земеделие; 

Приоритет 5 „Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване 

на конкурентоспособността на икономиката“ и в частност неговия 5-ти подприоритет 

„Подкрепа на сектор Туризъм“, респективно мерките: 

- Подобряване на качеството на туристическите услуги; 

- Национален туристически маркетинг; 

Приоритет 7 „Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за 

повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост“, 

респ. следните негови подприоритети: 

7.2. „Повишаване на енергийната ефективност“, респективно мерките: 

- повишаване на ефективността на потреблението на енергия в обществения сектор; 

- повишаване на енергийната ефективност на сградите; 

7.3. „Достигане на 16% на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 

потребление на енергия до 2020 г.“, респективно мерките: 

- стимулиране на децентрализирано производство на енергия за отопление и 

охлаждане от ВИ; 

- стимулиране на инвестициите в производството и потреблението на енергия от ВИ в 

домакинствата; 

Приоритет 8: „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари“ и 

по-специално неговия подприоритет 8.6. Подобряване свързаността и интеграцията на 

българските региони в национален и международен план и свързаността с големите 

градски центрове в съседните страни, респ. мярката: 

- Подобряване на пътната инфраструктура; 

- Подобряване на мрежата от републикански и общински пътища. 

 

 Националната програма за реформи на Р България в изпълнение на 

стратегията „Европа 2020“ /Актуализация 2016 г./ 

Националната програма за реформи е основен стратегически документ на национално 

ниво. Целите на програмата обхващат областите на различни секторни политики и са 

разработвани в изпълнение на Лисабонската стратегия (за периода до 2010 г.) и Стратегия 

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

до 2020 г.  

 Национална цел 2: „Инвестиции в НИРД в размер на 1,5% от БВП  

 Национална цел 3: по Пакет „Климат-енергетика – „Достигане на 16% дял на 

възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и 

повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г.  

 Национална цел 4: „Дял на преждевременно напусналите образователната система 

от 11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - 

36% до 2020г.  

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

 

 Националната концепция за пространствено развитие /2013-2025 г./ 

Връзките на ОУПО с Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) са по 

линията на заложените в нея цели, приоритети и стратегия за развитие на националното 

пространство, с които той задължително се съобразява. 

Цели и приоритети: 

Към Стратегическа цел 3 – Пространствена свързаност и достъп до услуги – това е 

приоритет 3.2. „Развитие на електронната съобщителна инфраструктура и осигуряване на 

условия за широколентов достъп до Интернет на домакинствата и предприятията, като 

една от най-важните предпоставки за развитие и широкото използване на електронни 

услуги от администрацията, бизнеса и гражданите”. 

Към Стратегическа цел 4 – Съхранено природно и културно наследство – това е приоритет 

4.1. „Опазване на идентичността на природното и културно наследство чрез ефективна 

защита и интелигентно използване на икономическия потенциал на защитените природни 

и културни ценности”. 

Към Стратегическа цел 5 – Стимулирано развитие на специфични територии – приоритет: 

5.6. „Възстановяване на нарушените територии, екологичното равновесие и биологичното 

разнообразие, адаптиране към измененията на климата и намаляване на риска от природни 

бедствия.” 

От стратегията за пространствените измерения на икономическото развитие съществени за 

ОУПО са насоките за: 

– подпомагане на развитието на селското стопанство чрез изграждане/възстановяване на 

хидромелиорациите и на инфраструктурата за предпазване на земеделските земи от 

вредното въздействие на водите; 

– стопанските функции на горите със средообразуващата им роля, значението им на 

биологично и ландшафтно богатство, рекреационния им потенциал, добива на негорски 

продукти и ловно-стопанската дейност; 

– в областта на туризма противодействие срещу наложилите се сезонност и еднообразие на 

туристическия продукт, качеството на средата и трансформацията на рекреационните 

ландшафти в силно урбанизирани като за целта към плановете за развитие на туризма на 

локално равнище се прилагат изисквания за диверсифициране на туристическото 

предлагане с нови „алтернативни” форми според ресурсите в районите и общините. 

Стратегията на НКПР по отношение на природните и културни ценности за постигане на 

екологичните й цели е насочена към опазване на идентичността на природното нас- 

ледство и изключителното биологично разнообразие. 

 

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.; 

Връзките на ОУПО с НСРР са по линията на съдържащите се в нея: 
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- концепция за териториално-урбанистично развитие на българските райони; 

- визия, стратегия, цели и приоритети за регионално развитие. 

Главната стратегическа цел на НСРР е: „Постигане на устойчиво интегрирано регионално 

развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в 

икономически, социален и териториален аспект”. 

Към четирите стратегически цели, които произтичат от главната цел са определени 

приоритети и специфични цели, част от които имат целеполагащо и инструментално 

значение за ОУПО, въпреки че са адресирани на ниво райони за планиране. 

Към първата стратегическа цел, която визира икономическото сближаване, чрез развитие 

на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда такива приоритети са: 

- Развитието на устойчиви форми на туризъм и на културни и творчески индустрии; 

- Развитието на инфраструктурата за опазване на околната среда. 

Към втората стратегическа цел, посветена на социалното сближаване, от значение са 

приоритетите, отнасящи се до: 

- Подобряване достъпа до образователни, здравни и културни услуги и развитие на 

спортната инфраструктура; 

- Подкрепа на трудовата географска мобилност в районите, в т.ч. стимулиране 

мобилността на работната сила за ограничаване миграционните процеси в тях; 

Към четвъртата стратегическа цел, третираща балансирано териториално развитие, от 

важно значение са специфичните цели, ориентирани към: 

- Развитие на връзките град – район и подобряване достъпа до културно-исторически 

обекти, логистични центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и 

бизнес зоните в района; 

- Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяване на селата, 

предлагането на местни основни услуги и опазването на културното и природно 

наследство като важен фактор за подобряване качеството на живот в селските райони. 

 

 Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 - 2020 

г.; 

Трети национален план за действие по изменение на климата, с който ОУП на Община 

Каспичан е съобразен, предвижда мерки за намаляване на емисиите парникови газове във 

всички сектори, съобразени с политиката на страната в областта на изменението на 

климата и съответно с потенциала на националната икономика за редукция на емисиите. 

Общият ефект от предвидените мерки ще гарантира изпълнение на поетите ангажименти и 

постигане на правно обвързващите за страната ни европейски цели. 

 

 План за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2010-2015 г. в 

Черноморски район, и последващата актуализация 2016-2021 г.  

Планът за управление на речните басейни /ПУРБ/ в Черноморски район е утвърден със 

заповед на министъра на околната среда и водите.  

Основна цел на ПУРБ е оптимизиране управлението на водите чрез интегриран подход на 

басейново ниво, устойчиво ползване на водните ресурси и постигане добро състояние на 

всички води . 

В ПУРБ е залегнал принципа за опазване на повърхностните и подземните води от 

изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество  и 

качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване 

на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. 

Аспектите, които се имат в предвид при изготвяне на ОУП са следните: 

- насърчаване устойчивото използване на водите, основаващо се на 

дългосрочна защита на водните ресурси; 
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- обединяване управлението на повърхностните и подземните води;  

- насърчаване защитата и подобряването на водната среда чрез специални 

мерки за продължително намаляване на заустванията, емисиите и загубите на 

приоритетни вещества, както и спирането или постепенното прекратяване на 

заустванията, емисиите и загубите на приоритетни опасни вещества;  

- гарантиране продължително намаляване на замърсяването на подземните 

води и предотвратява тяхното по-нататъшно замърсяване;  

- преодоляване ефектите от наводнения и засушавания. 

 

 План за управление на риска от наводнения /ПУРН/  
Планът се изготвя от БД, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС и Закона за 

водите – Глава девета „Защита от вредното въздействие на водите“. И представя 

предварителна оценка на риска от наводнения /ПОРН/ и определя райони със значителен 

потенциален риск от наводнения /РЗПРН/. Освен това включва и програма от мерки за 

управление на риска от наводнения. Със заповед на министъра на МОСВ са утвърдени 

РЗПРН. Задачата, която е взета под внимание при изготвянето на ОУП на Община 

Каспичан, е на база на ПОРН на база наличните наводнения да се извърши оценка на 

потенциалния бъдещ риск от наводнения по отношение на човешкото здраве, стопанската 

дейност, околната среда и културно-историческото наследство. 

 

 Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и 

канализацията на Република България, приета от Министерски съвет през 

месец април 2014 г.  

В стратегията са актуализирани и представени основните цели и приоритети на отрасъл 

ВиК в Република България, като същевременно в него са включени и предложения за 

изпълнението и финансирането на политиките за постигане на тези цели за период от десет 

години. 

Формулираната Визия залага постигане на финансово, технически и екологично устойчив 

отрасъл, който предоставя ВИК услуги с високо качество  на социално поносими на 

потребителите цени. Националните стратегически цели в отрасъл ВИК са насочени към 

съответствие с националните иевропейските изисквания, устойчивост, социална 

поносимост  и качество на услугите в съответствие с добрите европейски практики.  

Стратегията включва конкретни цели, свързани с изпълнение на изискванията към ВиК 

отрасъла по отношение на:  

- Съответствие с Директива 98/83ЕО за качеството на водата предназначена за 

консумация от човек  

- Съответствие с Директива 91/271/ЕО за пречистване на градски отпадъчни води, 

както е изменена;  

- Съответствие с Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на 

Общността в областта на политиката за водите;  

- Осигуряване на финансиране за разширяване на ВиК системата съгласно 

изискванията за съответствие;  

- Избягване на забавяния в изпълнението на проекти 

 

 Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в 

Република България /ДВ, бр. 96/2012 г./ 

Стратегията залага следните стратегически цели: 

Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени 

на климата, водещи до засушаване 
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Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води 

Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като 

стопански ресурс 

Цел 4. Намаляване на риска от щети при наводнения 

Разработен е краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за действие по изпълнението 

на стратегическите цели. 

 

 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. 

Оперативните цели на Националния план са както следва: 

- Намаляване количеството отпадъци; 

- Намаляване вредното въздействие на отпадъците; 

- Намаляване съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите. 

Мерките, които Националния план предвижда за предотвратяване образуването на 

отпадъците са общо 16, като в пряка или косвена връзка с ОУПО са следните: 

Мярка 4.1. Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти за 

насърчаване на ефикасното използване на ресурсите 

Същност на мярката – съдържанието на тази мярка може да се раздели на две групи 

дейности: 

- разработване на планове и програми за управление на отпадъците от държавни и 

общински органи и 

- прилагане на икономически мерки, също с две подгрупи: 

- въвеждане на допълнителни плащания за ползване на ресурси; 

- условия за предоставяне на субсидии. 

Предвижданията на плана трябва да включват в себе си и заложените мерки и цели на 

общинската програма за управление на дейностите по отпадъците. 

Мярка 4.8. Използване на разяснителни кампании или оказване на подкрепа на бизнеса - 

финансова, за вземане на решение или друг вид подкрепа. 

Същност на мярката – поради това, че не всички предприятия имат потенциал да 

идентифицират адекватни мерки за ПО се предвижда за тях да се предвидят разяснителни 

кампании относно ползите от прилагане на мерки по ПО или внедряването на НДНТ. 

Подходящи изпълнители на тези обучения могат да бъдат от една страна регионалните 

органи, отговарящи за управление на отпадъците и/или организации на бизнеса като 

браншови камери, търговско-промишлени палати и др. 

В по-голямата си част мерките, съдържащи се в този национален план имат отношение 

към т.н. секторни програми, в разглеждания случай към Програмите за управление на 

отпадъците на общините и последващи действия от техните предвиждания. 

 

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от 

строителство и разрушаване на територията на Р България за периода 

2011-2020 г. 

Основната цел на плана е да се допринесе за устойчивото развитие на Р България чрез 

интегрирана рамка за управление на строителните отпадъци, която да доведе до 

намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните им, 

подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на 

замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците. 

Стратегическият план е разработен в съответствие с изискванията на Рамковата директива 

2008/98/ЕС за отпадъците и Тематичната стратегия за предотвратяване образуването на 

отпадъци и рециклиране. Формулираните цели и приоритети за всички сфери следва да 

осигурят прилагането на интегрирана и ефективна система за управление на отпадъци на 

всички нива. 
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 Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. и Национален план 

за действие 

Основен документ на национално ниво, с който е съобразен ОУП на Община Каспичан е 

Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. и планът за действие към нея, 

разработени в отговор на съвременните предизвикателства пред света: устойчиво развитие 

по начин, който „задоволява нуждите на сегашното поколение, без да прави компромис с 

възможностите на бъдещите поколения да посрещнат своите нужди“. В противен случай 

са твърде възможни не само екологични последици, но и икономически, социални, здравни 

и демографски. В този дух е насочен и фокусът на двата нови законодателни пакета – 

„Климат-енергетика” и „Устойчиво потребление и производство” на Европейската 

комисия, насочени към развитие на нови производствени системи и модели и 

възстановяване и опазване на ресурсите. 

Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. отчита, че процесите и 

предизвикателствата, свързани с околната среда рефлектират във всички сектори на 

икономиката и сфери на живота и обратно, и това изисква нови по-интегрирани и 

комплексни подходи за тяхното решаване.  

Стратегията очертава цели и действия, насочени към опазването, възстановяването и 

възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на 

живата природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в 

контекста на устойчивото развитие. Акцентът се поставя върху развитието на нови 

производствени и потребителски системи и модели и въвеждането на добри практики.  

Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. е съобразена с основните 

стратегически документи на Европейския съюз и ООН, имащи отношение към 

устойчивата околна среда - Лисабонската стратегия за развитие на Европейския съюз, 

Стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз, Стратегията за околна среда и 

тематичните стратегии към нея на Европейския съюз”, Целите на хилядолетието за 

развитие и др. 

Стратегията се основава на следните основни принципи: устойчиво развитие, опазване на 

природните ресурси, принцип на превенцията и предпазливостта, интегриране на 

политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики, 

субсидираност на политиките, замърсителят плаща за причинените вреди, прилагане на 

чисти технологии, използване на икономически инструменти за опазване и подобряване 

състоянието на околната среда, потребителят плаща, споделена отговорност, достъп до 

информация за околната среда, участие на обществеността във вземането на решения и 

достъп до правосъдие по въпроси на околната среда. 

Стратегията очертава основните предизвикателства за постигането на устойчива околна 

среда в страната – намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на 

климата, както и адаптирането на страната към тях, достатъчно по количество и по-добро 

качество на водите, ограничаване на загубата на биоразнообразие, осигуряване на 

по-здравословна околна среда, по-устойчиво производство и потребление, промяна на 

нагласите, отношението и поведението на обществото към околната среда и устойчивото 

развитие, по-качествен мониторинг и информация за околната среда. 

За посрещането на тези предизвикателства са формулирани 6 национални цели. 

- Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата и чиста 

енергия 

- Осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода 

- По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот 

- Насърчаване на устойчивото потребление и производство 

- Ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие 
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- Формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната среда и 

съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-качествена 

информация и мониторинг за околната среда 

 

 Национална приоритетна рамка за развитие /НПРД/ за Натура 2000; 

Националната приоритетна рамка за развитие /НПРД/ за Натура 2000 е инструмент за 

планиране, насочен към засилване на хоризонталната интеграция на НАТУРА 2000 в 

останалите секторни политики, чрез: признаване на неделимите връзки; стратегически 

фокус върху най-важните приоритети; интегриран преглед на начина на изпълнение на 

дейностите в рамките на специфичните финансиращи инструменти. 

 

 Стратегически план за биологично разнообразие 2011-2020 г. 

Стратегическият план включва постигането на 20 водещи цели до 2015 или 2020 г. 

(„Целите от Аичи за биоразнообразието“), групирани в пет стратегически цели. Целите и 

задачите предвиждат както стремеж за постигане в глобален мащаб, така и гъвкава рамка 

за определяне на национални или регионални цели. 

Планът залага реализацията на 5 стратегически цели: 

- Стратегическа цел А – Справяне с основните причини за намаляване на 

биоразнообразието, чрез интегриране на биоразнообразието в работата на 

правителството и обществото. 

- Стратегическа цел В – Да се намали прекият натиск върху биоразнообразието и да 

се насърчава устойчивото ползване. 

- Стратегическа цел С – Да се подобри състоянието на биоразнообразието, чрез 

опазване  на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие. 

- Стратегическа цел D – Да се увеличат ползите от биоразнообразието и 

екосистемните услуги за всички. 

- Стратегическа цел Е – Подобряване на прилагането чрез обществено планиране, 

управление на знанията и укрепване на капацитета. 

 

 Стратегия на европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 г. 

и Глобална стратегия за опазване на растенията 2020 г. 

Стратегията се основава на шест взаимно свързани цели за въздействие върху основните 

причини на загуба на биоразнообразие и насочени към намаляване на ключовите видове 

отрицателни дейности върху природата и екосистемните ползи. За всяка от целите е 

формулиран и набор от насрочени във времето дейности, както и други съпътстващи 

мерки. В стратегията са формулирани следните цели, с които ОУПО се съобразява: 

Цел 1: Цялостно прилагане на директивата за птиците и директивата за местообитанията  

Цел 2: Запазване и възстановяване на екосистемите и на услугите и ползите, които 

предоставят  

Цел 3: Повишаване на приноса на селското и горското стопанство за съхраняване и 

подобряване на биоразнообразието 

Цел 4: Осигуряване на устойчиво използване на рибните ресурси 

Цел 5: Борба с инвазивните чужди биологични видове 

Цел 6: Съдействие за предотвратяване на загубата на биоразнообразие в световен мащаб 

 

 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.  

Съгласно Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., възобновяемите 

източници на енергия като важни местни неизчерпаеми ресурси ще бъдат приоритет на 

националната енергийна политика. За постигане на повече от 16%-ов дял на ЕВИ в 
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брутното крайно потребление на енергия в страната след 2020 г. ще бъдат използвани 

максимално както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия (вятър, 

слънце, геотермални води, биомаса). Развитието на сектора на възобновяемата енергия 

придобива все по-важна роля за достигане политическите цели на ЕС. Използването на 

ЕВИ се разглежда като един от основните фактори за преминаване към нисковъглеродни 

икономики, за развитие на нови високотехнологични производства и осигуряване на т. нар. 

„зелен“ растеж и „зелени“ работни места. 

 

 Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 

до 2020 г.  

Връзката на ОУПО с Националния план за действие за енергията от възобновяеми 

източници до 2020 г., наричан по-нататък за краткост НПДЕВИ, е по линията на 

ограниченията за използване на местните възобновяеми източници за производство на 

електроенергия. 

Тези ограничения се съдържат в Становището № 1-2/2012 г. на МОСВ по Екологична 

оценка на НПДЕВИ, обхващат целия период на действието му и се отнасят до 

използването на потенциалите на водните течения, слънчевата и вятърната енергии. 

Същността на ограниченията е следната: 

- по отношение на водноелектрическите централи се забранява провеждането на нови 

съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за руслови и деривационни ВЕЦ и 

МВЕЦ в границите на защитените зони, опазващи водо-зависимите видове и 

местообитания: 3260, 6420, 6430, 91ЕО, 91FO, 92AO, 92CO, 92DO, видра, распер, черна 

мряна, маришка мряна, белопера кротушка, балкански кротушки, сабица, щипок, виюн, 

балкански щипок, високотел бибан, ивичест бибан, малка и голяма вретенарка, главоч, 

ручеен рак и бисерна мида; 

- по отношение на фотоволтаиците се забранява провеждането на нови съгласувателни 

процедури по реда на ЗООС и ЗБР за изграждането им в земеделския и горския фонд, в 

границите на всички защитени зони от мрежата Натура 2000, с изключение на такива за 

самостоятелно захранване на обекти или в нарушени терени; 

- по отношение на вятърните генератори се забранява провеждането на нови съ- 

гласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за изграждането им на територията на 

земеделския и горския фонд в границите на всички защитени зони от мрежата Натура 

2000, с изключение на такива за самостоятелно захранване на обекти или в нарушени 

терени. 

 „Иновационната стратегия за интелигентна специализация на 

Република България“ 2014-2020 

Една от основните цели на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация на 

Република България“ 2014-2020 е „Въвеждане на иновативни методи и идеи, базирани на 

възобновяемите, а не на изчерпаеми природни ресурси, така че всеки регион да извлече 

полза от своя природен капитал.“ 

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Няколко от мерките към съответните приоритети на ПРСР са в състояние да подкрепят 

финансово предвиждания на ОУПО, респ. да инспирират устройствени решения. 

Към Приоритет 2 – Повишаване на жизнеспособността на стопанствата и 

конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност, както и насърчаване 

на новаторските технологии в селското стопанство – респ. приоритетна област 2Б: 

Улесняване на навлизането на квалифицирани земеделски стопани в селскостопанския 

сектор, и по-специално приемствеността между поколенията в селскостопанския сектор, 

това е: 
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- мярката по член 20, код 6.4 „Помощ за инвестиции в неселскостопански дейности в 

селските райони“. 

Към Приоритет 3 - Насърчаване на организацията на хранителната верига, хуманното 

отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство – респ. 

приоритетна област 3А: Подобряване на конкурентоспособността на първичните 

производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на 

производителите и междубраншови организации, такива са мерките по: 

- член 20, код 6.4 „Помощ за инвестиции в неселскостопански дейности в селските 

райони“; 

- член 21, код 7.2 „Помощ за инвестиции в дребна инфраструктура, включително 

инфраструктура за енергия от възобновяеми източници“ (инфраструктура за пазари за 

продажба на първична земеделска продукция). 

Към Приоритет 4 - Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство – респ. приоритетна област 4Б: Подобряване управлението 

на водите, включително управлението на торовете и пестицидите и приоритетна област 

4В: Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им, мерки със 

значение за ОУПО са тези по: 

- член 18, код 4.3. „Помощ за инвестиции в земеделска (разбирай хидромелиорации) и 

горска инфраструктура; 

- член 21, код 7.2 „Помощ за инвестиции в дребна инфраструктура, вкл. инфраструктура за 

енергия от възобновяеми източници“. 

Към Приоритет 5 - Насърчаване на ефективността на използване на ресурсите и подкрепа 

на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в 

секторите земеделие, храни и гори – съответно към приоритетна област 5А: Увеличаване 

на ефективността на потреблението на водата в земеделието и приоритетна област 5Б: 

Увеличаване на ефективността на потреблението на енергията в земеделието и 

обработката на храни, мерки, които ОУПО би следвало да отчита са тези по: 

- член 18, код 4.3 „Помощ за инвестиции в земеделска и горска инфраструктура“; 

- член 18, код 4.2 „Помощ за инвестиции в преработка/търговия на селскостопански 

продукти“. 

Към Приоритет 6 - Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и 

икономическото развитие в селските райони – респ. приоритетна област 6Б: Стимулиране 

на местното развитие в селските райони, мерките от значение за ОУПО са тези по: 

- член 21, код 7.4 „Помощи за инвестиции за местни основни услуги за селското 

население“; 

- член 21, код 7.5 „Помощ за инвестиции за инфраструктура за отдих/туризъм“; 

- член 21, код 7.6 „Помощ за изследвания/инвестиции в културното и природното 

наследство в селските райони, вкл. райони с ВПС (земи с висока природна стойност) 

 

 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/ 

Регионалният план за развитие на Североизточен район за планиране е съобразен, от една 

страна, с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие на 
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Република България за периода 2012- 2022 г. От друга страна е потърсена взаимна 

допълняемост между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие в 

района и целите и приоритетите на секторните стратегии и политики, които спомагат за 

балансираното развитие на района. 

За ОУПО целеполагащи са следните приоритети, специфични цели и част от свързаните с 

тях подприоритети и мерки към отделните стратегически цели: 

 От Стратегическа цел 1: „Повишаване конкурентоспособността на 

района чрез активиране на специфичния му потенциал, съчетано с опазване 

на околната среда": 

- Специфична цел 1.1.2. Изграждане на инфраструктура в индустриални зони 

и бизнес паркове и поддържане на активна и привлекателна бизнес среда;  

- Приоритет 1.4. Разнообразяване на регионалния туристически продукт и 

активно включване на природното и културно богатство на хинтерланда: 

Създаване на интегри-ран туристически продукт за Североизточен район - Варна, 

Добрич, Шумен, Търговище; 

- Специфична цел 1.5.2. Превантивни мерки за справяне с климатични 

промени и природни бедствия 

 От стратегическа цел 2: „Повишаване на социалния капитал на района 

чрез подобряване стандарта на живот и качеството на жизнената среда": 

- Специфична цел 2.2.2. Подобряване качеството на публичните услуги в 

образователни, здравни, социални и културни заведения - Модернизиране на 

спортната инфраструктура за професионален и любителски спорт в района; 

- Специфична цел 2.3.2. Подобряване на водоснабдителните услуги и 

внедряване на съвременни технологии за екологизация на жизнената среда:  

 От Стратегическа цел 3: "Балансирано териториално развитие и 

сътрудничество чрез подобряване на свързаността и функционалната 

интегрираност на система от урбанизационни центрове": 

- Приоритет 3.1. Подобряване на вътрешно регионалната свързаност и 

достъпност до обекти за услуги, туризъм, рекреация, култура 

 

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

2014-2020 г. 

Областната стратегия за развитие очертава рамката на Общинския план за развитие. ОСР 

на Област Шумен за периода 2014-2020 г.се основава на приемствеността в 

стратегическото планиране, формулирани са и необходимите нови цели и приоритети в 

синхрон с националните действия по приложението на стратегията „Европа 2020“.  

Стратегията определя средносрочните цели и приоритети за развитие на област Шумен и 

е в съответствие с Националната стратегия за развитие и РПР на СИР. При 

разработването са взети предвид целите, приоритетите и финансовите условия на 

политиката за сближаване на ЕС през периода 2014‐2020 г., както и предвижданията на 

Оперативните програми. Стратегията на област Шумен е тясно свързана и с Общинските 

планове за развитие, за които е основен ориентир, източник на идеи и стратегически 

документ за разработване на конкретни мерки в тях.  

За ОУПО целеполагащи са следните стратегически цели: 

 Стратегическа цел 1: Постигане на интелигентен икономически растеж 

чрез развитие на собствения потенциал и акцентиране върху иновации и 

икономика на знанието, съчетано с ефективно опазване на околната среда. 

- Специфична цел 1.1.3: Поддържане на активна и привлекателна бизнес 

среда, изграждане на инфраструктура в индустриалните зони и бизнес паркове:  
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- Приоритет 1.2: Развитие на конкурентоспособен аграрен сектор и жизнени 

селски райони: 

- Приоритет 1.3: Разнообразяване на туристическото предлагане и 

включване на природното и богатство в цялата територия на областта: 

Към стратегическа цел 3: Устойчиво и интегрирано териториално развитие:  

- Приоритет 3.1: Подобряване на техническата инфраструктура, 

териториалната свърза-ност и достъпността до обектите за публични услуги: 

- Специфична цел 3.1.1: Подобряване на транспортната свързаност и 

времето за достъп до публични услуги чрез обновяване на пътната 

инфраструктура с регионално и местно значение 

- Специфична цел 3.1.3: Подобряване на водопроводната и канализационна 

инфраструктура и пречистването на отпадъчните води с изграждане и 

разширяване на пречиствателни съоръжения; 

- Приоритет 3.3: Укрепване на градовете-центрове, интегрирано градско 

развитие и благоустрояване на селищната среда: 

- Специфична цел 3.3.2: Разработване и прилагане на стратегически планове 

за интегрирано градско развитие в градовете-центрове с разширено гражданско 

участие. 

 

 Областен план за защита при бедствия на област Шумен 

Целите на плана са: 

1. Поддържане на постоянна готовност от органите за управление и силите за реагиране и 

създаване на условия за организирано нарастване на способността им за изпълнение на 

задачите по защитата при бедствия. 

2. Да представи обща структура на реакцията и реда за координация на дейностите с 

участващите областни и общински структури.  

Основните задачи са:  

Анализиране на възможните бедствия и прогнозиране на последиците от тях. 

- Планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от 

бедствията. 3.3. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за 

изпълнение на предвидените мерки.  

- Осигуряване на средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на 

дейностите Провеждане на мероприятия осигуряващи поддържането на постоянна 

готовност за действия при бедствия.  

- Създаване на условия за своевременно оповестяване, непрекъснато 

управление, организация и координация в дейността на звената, службите и 

оперативните структури от Единната спасителна система на областта.  

- Определяне на състава, възможностите и задачите на силите на Единната 

спасителна система в областта и създаване на организация за всестранното им 

осигуряване. 

В ОУП на Община Каспичан е направен анализ на възможните бедствия и прогнозните 

последици от тях и са предвидени мерки за свеждане до минимум негативните 

въздействия. 

 

 Регионален генерален план за развитие на водния сектор на В и К 

Шумен 
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ОУП на Община Каспичан е съобразен с програмите за развитие на Водния сектор на ВиК 

Шумен и предвидените мерки за реализация в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен 

аспект за осигуряване на населението и промишлеността на достатъчно вода с добри 

качества. 

 

 

 Общински стратегически документи:  

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

Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на община Каспичан 

през следващите седем години. Той конкретизира местната специфика и предлага решения 

за социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските 

предизвикателства по пътя към устойчивото интегрирано и пространствено развитие на 

общината. Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за 

развитие с отчитане на специфичните характеристики и потенциала на общината. 

Документът се фокусира върху създаване на благоприятна бизнес среда с цел стимулиране 

на инвестиционната активност, възстановяване и развитие на традиционните 

селскостопански производства, технологично и структурно обновяване на икономиката и 

повишаване на нейната ефективност, развитие на техническата и социалната 

инфраструктура, създаване на устойчива жизнена среда, гарантираща здравето, 

безопасността и удобството на всички граждани и гости на общината. 

За ОУПО целеполагащи са следните приоритет на плана: 

- Приоритет 1: Икономическо развитие на района, насърчаване на 

предприемачеството и инвестициите с приоритети туризъм, селско стопанство, 

промишленост и логистика.  

- Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, 

опазване на околната среда и природното богатство 

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

програми. 

 

4. АНОТАЦИЯ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 

Предварителният проект за ОУПО определя планово-пространствената структура на 

общината и насоките за пространственото и развитие. 

Предварителният проект за ОУПО е представен на картен материал както следва:  

 Опорен план в мащаб - 1:25 000, изработен върху топографска карта с отразени 

кадастрални и други данни, в който се отразяват всички приети до момента 

частични разработки, действащата регулация и разработки в процедура. 

 Общ устройствен план на общината в мащаб 1:25 000, в който са отразени 

бъдещото развитие и устройството на територията (съгласно изискванията на 

Закона за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за 

обема и съдържанието на устройствените планове); 

 Схема: Недвижимо културно наследство 

 Схема: Транспортна мрежа 

 Схема: Газоснабдяване 

 Схема: Електрификация 

 Схема: Водоснабдяване 

Според основното им предназначение, определено от общия устройствен план, 

териториите в общината са: урбанизирани територии (населени места и селищни 

образувания), земеделски територии, горски територии, защитени територии, нарушени 
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територии за възстановяване, територии, заети от води и водни обекти и територии на 

транспорта. 

 Урбанизираните територии са структурирани като населени места, най голямото от 

които е град Каспичан с площ от 278,72 ха. Град Каспичан е административен 

център на община Каспичан. Локализиран е в в североизточната част на общината. 

През него  преминават Автомагистрала „Хемус“, Републикански пътища I-2 и 

III-2006 и общински пътища SHU1080 и SHU2081.  

Останалите населени места в общината са: 

 Град Плиска - площ от 191,36 ха, разположено на север от общинският център. През 

града преминават Републикански път III-2007 и общински пътища SHU1082, 

SHU1083 и SHU1111; 

 Село Върбяне - площ от 92,72 ха, разположено в най-северната част на община 

Каспичан. През селото преминават Републикански път III-7003 и общински път 

SHU1082; 

 Село Златна Нива - площ от 100,58 ха, разположено на северозапад от 

аминистративният център в общината. През селото преминават Републикански 

пътища III-7003 и III-2007; 

 Село Каспичан - площ от 90,91 ха, разположено на юг от град Каспичан. През 

селото преминава общински път SHU2081; 

 Село Косово - площ от 80,60 ха, разположено на югоизток от общинския център. 

През селото преминава Републикански път III-2082; 

 Село Кюлевча - площ от 177,02 ха, разположено на югозапад от административният 

център в общината. През селото преминава Републикански път III-2082; 

 Село Марково - площ от 193,85 ха, разположено на югоизток от град Каспичан. 

През селото преминават Републикански път III-2082 и общински път SHU2081; 

 Село Могила - площ от 105,89 ха, разположено на юг от общинският център. През 

селото преминава общински път SHU2081; 

На територията на община Каспичан се намират части от три защитени територии, 

включени в "Натура 2000"  

 Защитена зона "Провадийско-роякско плато" за опазване на дивите 

птици, BG0002038, обявена със Заповед № РД- 134/14.02.2012г. на Министъра на 

околната среда и водите 

 Защитена зона "Провадийско-роякско плато" за опазване на 

природните местообитания, BG000104, приет с Решение на МС 

№661/16.10.2007г.  

 Защитена зона "Каменица" за опазване на природните местообитания, 

BG000138, приет с Решение на МС №122/02.03.2007г. 

На територията на община Каспичан попадат и следните защитени местности:  

 Защитената местност "Каньона" за опазване на растителния вид 

„Нарязанолистен тъжник” /Spiraea crenata L/  

 Защитена местност „Мадарски скални венци” за опазване на карстови 

скални венци, местообитания на изявени петрофилни и защитени животински 

видове. 

 Съществуващите земеделски територии заемат площ от 19446,1 ха или около 70,5% 

от територията на община Каспичан и се намират преимуществено в северната част 

на общината. Най-голям е делът на земеделските територии в землищата на село 

Марково (3976,8 ха или около 20,2% от всички земеделски територии на общината), 

село Кюлевча (3420,9 ха или около 17,5% от всички земеделски територии на 

общината), град Плиска (3192,9 ха или около 16,1% от всички земеделски 
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територии на общината) и град Каспичан (2742,5 ха или около 13,8% от всички 

земеделски територии на общината). 

 Горските територии заемат площ от 6147,5 ха ха или около 22% от територията на 

община Каспичан и се намират преимуществено в южната част на общината. 

Най-голям е делът на горските територии в землищата на село Марково (1946,6 ха 

или около 31,6% от всички горски територии на общината), село Кюлевча (1566,2 

ха или около 25,5% от всички горски територии на общината) и село Могила (1360 

ха или около 22,1% от всички горски територии на общината). 

 Териториите, заети от води и водни обекти в рамките на община Каспичан са с 

площ от 253,45 ха. В територията на общината попадат следните по-големи водни 

тела: 

- Река „Провдийска“; Река “Крива”; “Стара” река; Река “Главница”; Река 

“Аннадере”; 

 Териториите на транспорта заемат площ от 311,01 ха и включват Републикански и 

Общински пътища.  

Републиканските пътища на територията на общината са следните: 

- Републикански път A-2 (Автомагистрала „Хемус“) - преминава през землището на 

град Каспичан; 

- Републикански път I-2 - преминава през землището на град Каспичан; 

- Републикански път III-2082 - преминава през землищата на село Кюлевча и село 

Марково; 

- Републикански път III-2006 - преминава през землището на град Каспичан 

- Републикански път III-2007 - преминава през землищата на град Плиска, село 

Златна Нива; 

- Републикански път III-7003 - преминава през землищата на град Брезово, село Чоба 

и село Тюркмен; 

Общинските пътища, преминаващи през територията на община Каспичан са: 

- Общински път SHU1080 - преминава през землището на град Каспичан; 

- Общински път SHU1082 - преминава през землищата на град Плиска и село 

Върбяне; 

- Общински път SHU1083 - преминава през землището на град Плиска; 

- Общински път SHU1111 - преминава през землището на град Плиска; 

- Общински път SHU2081 - преминава през землищата на град Каспичан, село 

Каспичан, село Могила и село Марково; 

 

С ОУПО се определят проектните граници на урбанизираните територии съгласно 

Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените планове. 

 град Каспичан: 

- Жилищните територии на града са 198 ха, като 175,4 ха от тях са съществуващи. 

- Предвиденото разширение на жилищните територии е с 22,6 ха и е както следва: 

- На юг териториите се разширяват с 4,1 ха; 

- На запад териториите се разширяват с 18,5 ха. 

- Производствените територии на града са 87,8 ха, като 50,1 ха от тях са 

съществуващи. 

- Предвиденото разширение на производствените територии е с 37,7 ха и е на север. 

- Обособява се смесена производствено-обслужваща територия на северозапад от 

град Каспичан с площ от 39,94 ха. 
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Номер на 

територия 

Тип Локализация 

Територия 15 Жилищни 

функции 

Землище на град Каспичан с ЕКАTTE 36587, 

включва имоти от 10 до 23, от 36 до 

43,45,46,50,51,95,97 и 130 от масив 31 

Територия 18 Жилищни 

функции 

Землище на град Каспичан с ЕКАTTE 36587, 

включва имоти 223,225,226,227,228, 

297,298,299,300,302,303,315 и от 317 до 321 от масив 

36, имоти 1 и 61 от масив 122 и имоти 1237 и 1244 

от масив 502 

Територия 16 Смесена 

производствено-

обслужваща 

територия 

Землище на град Каспичан с ЕКАTTE 36587, 

включва имоти от 6 до 28 от масив 11 и имоти от 1 

до 21, от 23 до 40 и от 42 до 57 от масив 14 

Територия 17 Производствени 

дейности 

Землище на град Каспичан с ЕКАTTE 36587, 

включва имоти от 1 до 13, от 15 до 22 и 48 от масив 

15 и имоти 4, от 6 до 19,21,22, от 31 до 44, от 46 до 

75, от 77 до 92, 100, 102, 103, 204, 351 и 453 от масив 

503 

 град Плиска: 

Жилищните територии на селото са 169,99 като 138,3 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 31,7 ха и е на северозапад. 

Съществуващите производствени територии са 27,3 ха, като не е предвидено разширение. 

Номер на 

територия 

Тип Локализация 

Територия 9 Производствени 

дейности 

Землище на град Плиска с EКАТТЕ 56770, включва 

имоти 111,112,256,257 и 334 от масив 0, имоти 202 и 

309 от масив 1, имоти 8,10 и 13 от масив 8, имот 

11.68, имоти от 27 до 36 от масив 40 и имот 97.2 

 село Върбяне: 

- Жилищните територии на селото са 87,8 ха, като 77,1 ха от тях са съществуващи. 

- Предвиденото разширение на жилищните територии е с 10,7 ха и е както следва: 

- На изток териториите се разширяват с 2,9ха; 

- На юг териториите се разширяват с 1 ха; 

- На запад териториите се разширяват с 6,8 ха. 

- Производствените територии на селото са 8,6 ха, като 2,5 от тях са съществуващи. 

- Предвиденото разширение на производствените територии е с 6,1 ха и е на юг. 

Номер на 

територия 

Тип Локализация 

Територия 2 Жилищни 

функции/ 

Производствени 

дейности 

Землище на село Върбяне с EКАТТЕ 12838, включва 

имоти 16 и 19 от масив 0, имоти от 1 до 4 от масив 

15, имоти 247, 248 и 249 от масив 18, имоти 240, 

242, 243, 244 и 245 от масив 20 и имот и  от 1 до 6 
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от масив 101 

Територия 4 Производствени 

дейности 

Землище на село Върбяне с ЕКАТТЕ 12838, включва 

имоти 74 и 77 от масив 0 и имот 103.1 

Територия 6 Жилищни 

функции 

Землище на село Върбяне с EКАТТЕ 12838, включва 

имоти от 146 до 150, от 152, от 154 до 160, от 202 до 

205 и от 207 до 211 от масив 113 

 село Кюлевча: 

Жилищните територии на селото са 156,5 ха, като 151,5 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е на юг с 5,01 ха. 

Съществуващите производствени територии са 10,4 ха, като не е предвидено разширение. 

Номер на 

територия 

Тип Локализация 

Територия 39 Жилищни 

функции/ 

Производствени 

дейности 

Землище на село Кюлевча с ЕКАТТЕ 41109, 

включва имоти 311,317,332,333,335,356,360 и 363 от 

масив 0, имоти от 63 до 69 от масив 18, имоти 

43,44,47,51,54 и 55 от масив 42 и имоти от 3 до 6 от 

масив 70 

 село Косово: 

Жилищните територии на селото са 81,03 ха, като 78,03 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е на север и е с 3 ха. 

Номер на 

територия 

Тип Локализация 

Територия 30 Жилищни 

функции 

Землище на село Косово с EКАТТЕ 38804, включва 

имоти 206 и 214 от масив 0, имоти 36, 37 и 38 от 

масив 20 и имот 30.29 

Територия 31 Производствени 

дейности 

Землище на село Косово с EКАТТЕ 38804, включва 

имоти 1 и 3 от масив 101 

 село Марково: 

Жилищните територии на селото са 170,9 ха, като 169,8 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е на юг и е  с 1,1 ха. 

Производствените територии на селото са 27,1 ха, като 24,1 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на производствените територии е с 3 ха и е на югоизток. 

Номер на 

територия 

Тип Локализация 

Територия 33 Жилищни 

функции/ 

Производствени 

дейности 

Землище на село Марково с EКАТТЕ 47319, 

включва имоти 232,282 и 284 от масив 0, имоти от 

101 до 111, от 113 до 129,132,133, от 135 до 140 и 

145 от масив 48 и имоти 1,2 и 10 от масив 490 

 

 село Могила: 

Жилищните територии на селото са 107,5 ха, като 105,8 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е на юг и е  с 1,6 ха. 
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Номер на територия Тип Локализация 

Територия 23 Жилищни функции Землище на село Могила с ЕКАТТЕ 48773, 

включва имоти 1, от 3 до 12,312,318,319,320,323 

и 324 от масив 49 

 село Каспичан: 

Жилищните територии на селото са 133,87 ха, като всички са съществуващи. 

Не се предвижда разширение на жилищните територии. 

 

 село Златна нива: 

Жилищните територии на селото са 98,36 ха, като всички са съществуващи. 

Не се предвижда разширение на жилищните територии. 

Съществуващите производствени територии са 2,24 ха, като не е предвидено разширение. 

Предвижда се обособяване на производствена територия, разположена на юг от село 

Златна нива. Общата площ на територията е 3,3 ха. 

Номер на територия Тип Локализация 

Територия 41 Производствени 

дейноти 

Землище на село Златна нива с ЕКАТТЕ 31084, 

включва имоти 13,14 и 15 от масив 52 

 

 Режими на устройство и параметри за натоварване  

 Режима на устройство на урбанизираните територии се определя от устройствените 

показатели, както следва: 

- за жилищните територии се прилага режим на устройство с преобладаващо 

застрояване с малка височина (до 10м); 

- в отделни структурни части - промишлени зони и бивши селскостопански дворове 

се прилага режим на устройство предвиден за производствени територии.  

 Допустимо натоварване се определя от интензивността на застрояването и 

допустимите дейности, в зависимост от вида на обекта и неговото предназначение: 

- В жилищните територии се допускат следните нежилищни обслужващи обекти: 

1.сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни и религиозни 

дейности; 

2.магазини и заведения за хранене; 

3.сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; 

4.обществени озеленени площи; 

5.надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили; 

6.административни и делови сгради; 

7.хотелски сгради; 

8.Занаятчийски работилници; 

9.сгради за безвредни производствени дейности; 

10.бензиностанции, газостанции и автосервизи. 

- В производствените територии се застрояват предимно с производствени, складови, 

административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения; 

- В териториите за рекреационни дейности и вилни зони, освен вилни сгради може да 

се разполагат и: 

1.магазини и заведения за хранене; 

2.сгради за социални, здравни, културни, спортни и други обслужващи дейности; 

3.малки хотели с до 40 легла; 
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4.сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; 

5.бензиностанции и газостанции. 

 Интензитета на застрояване се определя от съответния коефицент на интензивност, в 

зависимост от вида на обекта и неговото предназначение: 

- За жилищните територии - максимален коефицен на интензивност - 1,2 

- За производствените територии - максимален коефицент на интензивност - 2,5 

- За териториите за рекреационни дейности и вилни зони - максимален коефицент на 

интензивност - 0,8 

 Територии с жилищни функции  

Населените места в Община Каспичан попадат в няколко категории според броя на 

населението: много малък град до 10 000 жители (гр. Каспичан  - 2350 души и град 

Плиска – 595 души); средно село от 1000 до 2000 души ( с.Каспичан – 1248 души); малки 

села от 200 до 1000 души ( с.Върбяне - 203 души; с.Златна нива - 583 души; с.Марково - 

583 души; с.Могила - 211 души) и много малки села до 200 души ( с.Косово - 182 души и  

с.Кюлевча - 160 души).  

Съгласно прогнозното демографско развитие на общината към 2035 г, в реалистичния 

вариант, град Каспичан и град Плиска запазват своята категория на много малък град, а 

селата Косово и Кюлевча преминават от малки села в много малки. Според 

предвижданията на ОУПО във всички населени места в общината е спазен нормативът за 

бруто жилищни територии, Във всички населени места, в които има възможност, са 

предвидени минимум 5% резервни територии. 

В прогнозно положение, в категория много малък град, бруто жилищни територии в кв.м/ 

жител е 1478 кв.м/жител, което надхвърля норматива за много малки градове – 100-200 

кв.м/ жител. Спазен нормативът за бруто жилищни територии по отношение на различните 

категории села. В категорията средни села бруто жилищни територии са 504 кв.м/ жител, 

което надхвърля определения норматив за средни села 350 кв.м/ жител. В категорията 

малки села бруто жилищни територии са 3494 кв.м/ жител, което надхвърля многократно 

определения норматив за малки села 300-370 кв.м/ жител. В категория много малки села 

бруто жилищни територии са 7107 кв.м/ жител, което надхвърля многократно норматива 

над 350 кв. м/ жител. С проекта на ОУП прогнозното развитие на териториите за жилищни 

функции предвижда пространствено развитие съобразено с прогнозния вариант на 

населението към 2035 г, в реалистичния вариант: 

 

Таблица 1: Показатели за площи на жилищните територии в населените места в 

Община Каспичан /кв.м./ 

Населени 

места 

Прогнозно 

население 

–(2035) – 

реалистиче

н вариант 

Категория 

на 

населенит

е места 

Необход

има 

площ 

бруто 

жилищн

и 

територи

и 

Площ на 

бруто 

жилищн

и 

територи

и - /кв.м./ 

Бруто 

жилищни 

територии 

в кв.м/ 

жител - 

проект 

Норматив 

за Бруто 

жилищни 

територии 

в кв.м/ 

жител 

гр.Каспичан 2350 
много 

малък 
470000 1497422 637 200 

гр. Плиска 595 
много 

малък 
119000 1380281 2320 200 

с.Върбяне 203 малко 75110 886452 4367 370 

с.Златна нива 583 малко 215710 983621 1687 370 
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с.Каспичан 1248 средно 436800 629156 504 350 

с.Косово 182 
много 

малко 
63700 806065 4429 над 350 

с.Кюлевча 160 
много 

малко 
56000 1565810 9786 над 350 

с.Марково 583 малко 215710 1694006 2906 370 

с.Могила 211 малко 78070 1058991 5019 370 

 

 Територии за озеленяване 

Към териториите за озеленяване спадат паркове, градини, улично озеленяване и 

гробищни паркове. По голямата част от тези територии са в границите на урбанизираните 

територии с изключение на някои гробищни паркове.  

Нормативите за необходима площ на територии за озеленяване и гробища са: 

- Норматив за площ на територии за озеленяване в много малки градове - 8 кв,м,/жител 

- Норматив за площ на територии за озеленяване във всички села - 4 кв,м,/жител 

- Норматив за площ на територии за гробища - много малки градове - 1,30 кв,м,/жител 

- Норматив за площ на територии за гробища - големи села - 1,40 кв,м,/жител 

- Норматив за площ на територии за гробища - средни села - 2,90 кв,м,/жител 

- Норматив за площ на територии за гробища - малки и много малки села - 4,00 кв,м,/жител 

В таблицата е представена площта на териториите за гробища по проект, като е направена 

съпоставка с необходимите територии за покриване на нормативите в отделните населени 

места на база на демографската прогноза към края на прогнозния период – 2035 г. 

 

Таблица 2: Показатели за площ на територии за озеленяване и площ на територии за 

гробища в населените места в Община Каспичан /кв.м./ 

Населени 

места 

Прогнозно 

население 

–(2035) – 

реалистиче

н вариант 

Площ на 

територии 

за 

озеленяван

е /проектна/ 

Необходима 

площ на 

територии за 

озеленяване 

по норматив 

към 2035 г. 

Площ на 

територии 

за гробища 

/проектна/ 

Необходима 

площ на 

територии 

за гробища 

по норматив 

към 2035 г. 

гр.Каспичан 2350 117532 18800 43025 3055 

гр. Плиска 595 29261 4760 29261 774 

с.Върбяне 203 18748 812 18748 812 

с.Златна нива 583 23067 2332 23067 2332 

с.Каспичан 1248 41414 4992 32151 4992 

с.Косово 182 9773 728 9773 728 

с.Кюлевча 160 - 640 - 640 

с.Марково 583 20151 2332 20151 2332 

с.Могила 211 - 844 - 844 

гр. Плиска 595 117532 18800 43025 3055 

с.Върбяне 203 29261 4760 29261 774 

с.Златна нива 583 18748 812 18748 812 

 

ОУПО предвижда териториите за озеленяване да запазят своята площ от 25,99 ха, като 

всички населени места покриват необходимия норматив за озеленена и гробищна площ на 

жител с изключение на селата Кюлеча и Могила, за които площта на териториите за 

озеленяване попада в строителните граници на населените места и съответно няма как да 

бъде изчислена.  



27 

Гробищни паркове, които са извън строителните граници на населените места са: 

- Южно от град Каспичан - 2,92 ха 

- Северозападно от кв. Калугерица - 1,33 ха 

- Югозападно от град Плиска - 0,68 ха 

- Северно от град Плиска - 2,23 ха 

- Северозападно от село Върбяне, в местност “Алчак” - 1,51 ха 

- Югоизточно от село Върбяне, в местност „Саламан“ - 0,35 ха 

- Югоизточно от село Златна нива, в местност „Долен Екинлик“ - 2,11 ха 

- Източно от село Златна нива, в местност „Юртлук“ - 0,18 ха 

- Северно от село Каспичан - 2,44 ха 

- Южно от село Каспичан - 0,76 ха 

- Южно от село Косово - 0,97 ха 

- Югоизточно от село Марково - 2,01 ха 

 

 Резервни територии 

ОУПО предвижда резервни територии за далекоперспективно развитие, Във всички 

населени места, в които има възможност, са предвидени минимум 5% резервни територии, 

За резервни територии се използват Земеделски земи с допустима промяна на 

предназначението, които са в близост до строителните граници на населените места.  

 

 Земеделски територии 

В проектно отношение земеделските територии заемат площ от 19266,15 ха или около 70% 

от територията на община Каспичан, като около 40% от тях са плодородни земи с висока 

бонитетна катрегория - от I до IV, Поради това и с оглед на запазване на условията за 

развитие на селскостопанските дейности като един от фундаментите на общинската 

икономика, проекта за ОУПО предвижда 20037,5 или 98,6% от земедеслките територии да 

бъдат с режим със забрана промяна на предназначението, Земеделските територии с режим 

за допустима промяна на предназначението са 184,9 ха или 1,4 % от общата земеделска 

площ, Също така в ОУПО се предвижда намаляване на земеделските територии с 21,6 ха, 

които променят своето предназначение за жилищни функции, производствени дейности и 

смесена производствено-обслужваща територия. 

ОУПО предвижда намаляване площта на обработваемите земи – ниви от 14079,3 ха на 

13920,6 ха , обработваемите земи – трайни насаждения от 508,53 ха на 505,99 ха и  на 

необработваемите земи – от 4858,4 ха на 4839,6 ха, Земеделските земи с допустима 

промяна на предназначението са локализирани в териториите: 

Номер на 

територия 

Тип Локализация 

Територия 3 Необработваеми земи 

Землище на село Златна нива с ЕКАТТЕ 31084, включва 

имоти 160,161,162,163,169, 

174,175,176,187 и 197 от масив 0 

Територия 5 

Обработваеми земи 

(ниви)/ 

Необработваеми земи 

Землище на село Върбяне с ЕКАTTE 12838, включва 

имоти 58,59,61,65,78 и 79 от масив 0 и имоти от 1 до 4 

от масив 15 

Територия 7 

Необработваеми земи/ 

Обработваеми земи 

(ниви и трайни 

насаждения) 

Землище на село Върбяне с EКАТТЕ 12838, включва 

имот 0.125, имоти 32 и 33 от масив 123 и имоти от 44 до 

48 от масив 126 
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Територия 10 Необработваеми земи 

Землище на град Плиска с EКАТТЕ 56770, включва 

имоти 254, 258 и 268 от масив 0 и имоти 19, 21, 23, 24, 

25, 26, 64 и 65 от масив 40 

Територия 11 

Обработваеми земи 

(ниви)/ 

Необработваеми земи 

Землище на град Плиска с ЕКАTTE 56770, 

включва имоти 0.326, 40.1, имоти 27,28, от 33 до 

41,43,46,48,49,53,54,55,60,70,71,73,74, 

77,78,81,85,103,112 и 113 от масив 22, имоти 

1,11,12,13,15 и 16 от масив 23,имоти 16,19, 

22,24,25,28,33,34,37,41,42, от 44 до 53,от 56 до 

72,76,77,78,79, от 84 до 92 и от 97 до 113 от масив 24, 

имоти 1,2,5,6,92,93,94,135,136, 

139,140 и от 154 до 158 от  масив 25, имоти от 1 до 3, 

от 7 до 9,13,14,15,17,19,24,28, от 31 до 34,80,87,88, от 91 

до 100, от 102 до 106, от 110 до 114,от 121 до 123,от 133 

до 135,147, 

148,от 151 до 153,173,174,175,186,187,194, 

195, от 201 до 203,207,208,209,212 и 213 от масив 34 и 

имоти 6,7,46 и от 68 до 83 от масив 40 

Територия 19 
Обработваеми земи 

(ниви) 

Землище на Каспичан с ЕКАTTE 36590, включва имоти 

от 1 до 13, от 18 до 23, от 26 до 48, от 50 до 64,77,79,801 

до 804 от масив 26,имоти от 1 до 12 от масив 27, имоти 

от 13 до 49, 60, от 62 до 66,196,197,198,261,262 и 

280 от масив 28,имоти от 3 до 9,30,32,33,34, от 27 до 

40,42, от 48 до 56,58,61,62,298,302, 

309,311,312,316,318,319,342 и 343 от масив 29, имот 

32.11, имоти от 1 до 17 от масив 49,имоти от 4 до 119,от 

121 до 127,150,188, 

189,190,195,360 от масив 71,имоти 1,2,189 и 214 от 

масив 99, имоти от 2 до 9 и от 11 до 22 от масив 

100,имоти 2,3,от 5 до 22 и 40 от масив 101,имоти от 2 до 

5,191,241,242, 310 и 311 от масив 102, имоти от 1 до 7 и 

12 от масив 103, имоти от 1 до 3,36 и 143 от масив 

104,имоти 1,2 и 155 от масив 105, имоти 2,3, 

6,8,9,10,от 12 до 21 и 240 от масив 107,имоти 2,3,5,6,7,от 

20 до 24 и 164 от масив 108, имоти 9,12,47,48,49,363 от 

масив 119, имот 122.254, имоти от 1 до 3,6,7,9,10,11,от 

15 до 30,156,157 от масив 123 и имот 124.66 

Територия 20 
Необработваеми земи/ 

Обработваеми земи 

Землище на Каспичан с ЕКАTTE 36590, включва имоти 

от 11 до 109,461,от 463 до 469, с изключение на имоти 
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(ниви) 44,58,63,75,76 и 85 от масив 16, имоти от 1 до 96, с 

изключение на имоти 22,28,40,53 и 93 от масив 17, 

имоти от 1 до 18 и 307 от масив 19,имоти от 3 

до12,35,48,316,318,319,349 

от масив 29 и имоти от 39 до 70,97,99 и 102 от масив 124 

Територия 22 
Обработваеми земи 

(ниви) 

Землище на село Могила с ЕКАТТЕ 48773, включва 

имоти 67 и 68 от масив 0, имот 25.2 и имоти от 1 до 6 и 

от 10 до 14 от масив 47 

Територия 23 
Обработваеми земи 

(ниви) 

Землище на Каспичан с ЕКАТТЕ 36590, включва имоти  

от 27 до 37, от 86 до 108, от 111 до 119, от 150 до 

163,172,173,182,183, 193,194,203 и 204 от масив 21, 

имоти от 1 до 161 и 405, с изключение на имоти 121 и 

140 от масив 22, имоти от 1 до 61 и 424 от масив 37 и 

имот 38.438 и землище на село Могила с ЕКАТТЕ 

48773, включва имоти 16,319 и 572 от масив 0, имоти 

32,40,46,49,55,56,66, 

117,121,122,136,137,138,139,150,151 и152 от масив 

20,имоти от 1 до 7, от 10 до 16 и 24 от масив 33,имоти от 

2 до 13,24,52,53,54 и 57 от масив 34,имоти от 1 

до5,9,11,12,14,16,17,18, 

21,23,25,26,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39 и от 43 до 79 от 

масив 35 и имот 80.19 

Територия 25 

Обработваеми земи 

(ниви и трайни 

насаждения) 

Землище на село Могила с ЕКАТТЕ 48773, включва 

имоти 214,215 и 577 от масив 0, имоти от 33 до 

92,264,268,283,284,287,369, 

370,372,375,376 и 377, с изключение на имоти 40,63,67 и 

84 от масив 30 и имоти 268 и 284 от масив 80 

Територия 29 
Обработваеми земи 

(ниви) 

Землище на село Косово с EКАТТЕ 38804, включва 

имоти 3,4,5,7,8,9,11,12,34,39, 43,44, 

45,от 48 до 51 и от 54 до 57 от масив 20 

Територия 34 

Необработваеми земи/ 

Обработваеми земи 

(ниви) 

Землище на село Марково с EКАТТЕ 47319, включва 

имоти от 21 до 28 от масив 28 

Територия 38 

Обработваеми земи 

(ниви и трайни 

насаждения) 

Землище на село Кюлевча с ЕКАТТЕ 41109, включва 

имоти 222,238,248,252,255,257,258, 

260,278,280,293и 336 от масив 0, имоти от 2 до 7,9,10, от 

12 до 14 и от 16 до 30 от масив 20, имоти от 1 до 26, от 

30 до 32, от 34 до 42,45,46, от 48 до 50,52 и 53 от масив 

42 и  имоти 81,86, 117 и 118 от масив 45, имоти 106, 
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110 и 185 от масив 61, имоти 3,4,5,7,8, от 10 до 15, от 18 

до 20,26,28,29, от 33 до 41 и 100 от массив 101, имоти от 

2 до 4 и от 100 до 103 от масив 102, имот 104.1, имоти 

117 и 917 от масив 180 и имот 268.1 

 

По отношение на земеделските земи ОУПО предвижда: 

 опазване на земеделски земи I - IV категория 

 въвеждане режим без право на промяна на предназначението за някои 

оброботваеми и необработваеми земи и ценни ландшафти 

 режим на устройство без право на промяна на предназначението за 

най-плодородните земеделски земи с най-висок бонитетен бал 

 

 Режими на устройство и параметри на натоварване 

Предвидените режими на устройство на земеделските територии са: 

 Земеделски територии със забрана за промяна на предназначението 

В територии без промяна на предназначението на земеделските земи се разрешава 

застрояване с обекти, свързано с ползването им, чиито функции са съвместими с 

предназначението на земята, както следва: 

1. при имоти с площ до 10 дка - на едноетажни селскостопански постройки за 

съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за 

обитаване в тях; 

2. при имоти с площ над 10 дка - на селскостопански сгради, постройки и 

съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на 

животни съгласно приложението, включително инженерни мрежи и съоръжения за 

благоустрояване на имотите и на помещения за обитаване от домакинствата на 

собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция 

от съответните земеделски земи. 

Интензивността на застрояването в земеделските територии със забрана за промяна на 

предназначението се определя от коефицент на интензивност на застрояването не по-голям 

от 0,4. 

 Земеделски територии с допустима промяна на предназначението 

В землищата извън границите на населените места е възможно да се изграждат: 

1. селскостопански обекти; 

2. горскостопански обекти; 

3. промишлени и складови обекти; 

4. транспортни обекти и съоръжения; 

5. обекти и съоръжения на техническата инфраструктура; 

6. рекреационни и туристически обекти; 

7. спортни обекти и съоръжения; 

8. търговски и обслужващи обекти; 

9. здравни обекти; 

10. обекти със специално предназначение; 

11. историко-мемориални обекти. 

В земеделски територии с допустима промяна на предназначението за изграждането на 

обектите  е необходима промяна на предназначението на земеделската земя за 

неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи. 

Интензивността на застрояването се определя със съответния коефицент на интензивност, 

съответстващ на предназначението на обектите. 
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 Горски територии 

Горските територии заемат площ от 6147,5 ха ха или около 22% от територията на 

общината.  

 Площта на горите в землищата на община Каспичан е разпределена по следния начин: 

 Землището на град Каспичан - 790,3 ха ( 12,8% от горските територии в община 

Каспичан); 

 Землището на град Плиска - 11,1 ха ( 0,18% от горските територии в община 

Каспичан); 

 Землището на село Златна нива - без горскостопански територии; 

 Землището на село Върбяне - без горскостопански територии; 

 Землището на село Кюлевча  - 1566,2 ха ( 25,47% от горските територии в община 

Каспичан) 

 Землището на село Косово - 473,3 ха ( 7,70% от горските територии в община 

Каспичан) 

 Землището на село Марково - 1946,6 ха ( 31,66% от горските територии в община 

Каспичан) 

 Землището на село Могила - 1360 ха ( 22,12% от горските територии в община 

Каспичан) 

 

Номер на 

територия 
Локализация Площ/ха 

Територия 24 

Землище на село Могила с ЕКАТТЕ 48773, включва 

имоти 166, от 783 до 810 и 812 от масив 0 и имот 

15.21 

202,7 

Територия 25 

Землище на село Косово с ЕКАТТЕ 38804, включва 

имоти 31, 32, 33, 35, 50, 52, 53, 54, 127 и 131 от масив 

0, землище на село Кюлевча с ЕКАТТЕ 41109, 

включва имоти 453, 457, 475, 479, 507, 515, 530, 536, 

540, 555, 566, 568, 577, 591, 592, 596, 610, 620, 623, 

629, 645, 652, 653 и 755 от масив 0,землище на село 

Марково с ЕКАТТЕ 47319, включва имоти от 1 до 10, 

от 13 до 15, 17, 18, от 20 до 31, от 33 до 35, от 37 до 

46, от 49 до 53, от 57 до 60, от 62 до 65,от 68 до 72, 74, 

90, 93, 97, от 99 до 104, от 106 до 116, 136, от 142 до 

144, от 153 до 158, 170, 173, 180, от 183 до 186, 427, 

533, 535, 536, от 540 до 544, от 546 до 551, от 571 до 

574, 576, от 578 до 592, 616, от 619 до 623, 627, 631, 

632 и 634 от масив 0, имоти 5,11,12 и 13 от масив 13, 

имоти 14.37, 16.23, имоти 1 и 134 от масив 17 и имот 

3727,1 



32 

29.7 и землище на село Могила с ЕКАТТЕ 48773 

включва имоти 1, 259, 262, 282, 315, 316, 318, 333, 

336, 575, 777, 778, 780, 781, 782, от 815 до 821, от 823 

до 843, от 845 до 848, от 850 до 855, от 857 до 877, 

880, 881, 882, 884, 886, от 888 до 890, 892, от 895 до 

897, 900, 901, от 905 до 908, от 911 до 919,от 922 до 

932, от 934 до 936, 938, 939, 941, 942, 948 и 949 от 

масив 0, имот 37.3 и имоти 71 и 72 от масив 40 

Територия 26 

Землище на село Косово с EКАТТЕ 38804, включва 

имоти 77,90, от 93 до 96,103, от 105 до 110, от 112 до 

115, от 117 до 119, 121, 672, 673 и от 676 до 680 от 

масив 0 и имоти 10 и 12 от масив 30 

279,8 

Територия 41 

Землище на село Кюлевча с ЕКАТТЕ 41109, включва 

имоти 666, 668, 709, 720, 725 и 750 от масив 0 и 

землище на град Каспичан с ЕКАТТЕ 36587, включва 

имот 40.147, имоти от 219 до 222, 337 и 810 от масив 

41, имоти от 214 до 218, 247, 335, 336 и от 807 до 809 

от масив 42, имот 44.227, имоти 1 и 2 от масив 47, 

имоти 154,162 и 163 от масив 57, имот 61.806 и имоти 

269 и 838 от масив 126 

382,4 

 

По отношение на горските територии ОУПО предвижда: 

 опазване и многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от общинските 

горски територии 

 

 Режими на устройство и параметри на натоварване 

За всички горски територии е предвиден устройствен режим за забрана на промяна на 

предназначението.  

Без промяна на предназначението на горските територии са допустимо изграждане на: 

1. стълбове за въздушни електропроводи; 

2. стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно разпространение, 

съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на техническата 

инфраструктура; 

3. сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и 

опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост: 

а) автомобилни горски пътища; 

б) заслони за обществено ползване; 

в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници; 
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г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за постоянно 

или временно обитаване; 

д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или временно 

обитаване; 

е) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно 

обитаване, както и съоръжения за опазване на горите от пожари; 

ж) зооветеринарни и биотехнически съоръжения; 

4. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и 

подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа 

енергия; 

5.  надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и 

канализации с диаметър над 1500 мм; 

6. станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи 

по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на основен ремонт, 

реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 години; 

7.  съоръжения и обекти за реставрация и адаптация на недвижими археологически 

културни ценности. 

 

 Защитени територии и зони 

В териториалния обхват на Община Каспичан попадат следните защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии: 

 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 ; 

Площ: 17.58 хектара 

Цели на обявяване:  

Опазване на растителен вид нарязанолистен тъжник (Spirea crenata L.) и неговото 

местообитание 

Режим на дейности: 

1. Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята; 

2. Забранява се строителство; 

3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства; 

4. Забранява се внасяне на неместни растителни видове; 

5. Забранява се паша на домашни животни; 

6. Забранява се пръскане с пестициди; 

7. Забранява се палене на огън. 

 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  

Площ: 319.13 хектара 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на карстови скални венци, местообитания на изявени петрофилни и защитени 

животински видове (лешников и горски сънливец, белогръд таралеж, подковоноси и 

гладконоси прилепи, гарван, белоопашат мишелов, скален орел; 

2. Опазване на защитени животински видове: малък лешояд, бухал, черен и белогръд 

бързолет, скална лястовица, ливаден дърдавец, шипоопашата и шипобедрена костенурка, 

стенен гущер, дъждовник и др. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135721295&dbId=0&refId=2814295
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3. Опазване на находища на редки и защитени растителни видове (гризебахова кутявка, 

румелийско подрумиче, източен равнец, ленолистен целолист, източен микс, кавказка 

копривка, туфест игловръх и др.  

Режим на дейности: 

1. Забранява се практикуване на парапланеризъм и делтапланеризъм; 

2. Забранява се скално катерене, с изключение на обозначените за това места; 

3. Забранява се спелеологични и друг тип прониквания на местата с прилепни колонии; 

4. Забранява се провеждане на състезания от типа ?Off Road? с високо проходими моторни 

превозни средства; 

5. Забранява се палене на огън и бивакуване, с изключение на регламентираните, 

обозначените и обезопасените за това места; 

6. Забранява се паша на домашни животни; 

7. Забранява се ловуване; 

8. Забранява се добив на полезни изкопаеми и инертни материали; 

9. Забранява се извършване на профилактични дейности на скалния масив през месеците 

април, май и юни, с изключение на дейности, предизвикани от непредвидени аварийни 

ситуации, дължащи се на лабилното състояние на скалния венец; 

10. Забранява се увреждане и унищожаване, както и друго третиране на скалните венци, с 

изключение провеждане на дейности, предвидени по реда на Закона за паметниците на 

културата и музеите, Постановление № 161 от 5.08.1958 г. на Министерския съвет (ДВ, 

бр.70 от 1958 г.) и Наредба № 22 на Комитета за култура и Комитета по архитектура и 

благоустройство (ДВ, бр. 14 от 1981 г.), отнасящи се за Национален 

историко-археологически резерват ?Мадара?; 

11. Забранява се строителство и поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, с 

изключение на такива, предвидени по реда на Закона за паметниците на културата и 

музеите, Постановление № 161 от 5.08.1958 г. на Министерския съвет (ДВ, бр.70 от 1958 

г.) и Наредба № 22 на Комитета за култура и Комитета по архитектура и благоустройство 

(ДВ, бр. 14 от 1981 г.), отнасящи се за Национален историко-археологически резерват 

“Мадара”; 

12. Забранява се провеждането на масови мероприятия от всякакъв характер, включително 

концерти и събори. 

 

 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 

Зоната попада на територията на Североизточен район за планиране от ниво NUTS 2 и 

засяга териториите на областите Варна и Шумен. 

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.  

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата.  
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 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.  

 

- 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 

Зоната попада на територията на Североизточен район за планиране от ниво NUTS 2 и 

засяга територията на област Шумен. 

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.  

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата.  

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.  

 

 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 

Зоната попада на територията на Североизточен район за планиране от ниво NUTS 2 и 

засяга територията на област Шумен. 

Цели на обявяване: 
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за 

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо 

подобряване на природозащитното им състояние. 

Цели на опазване: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.  

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата.  

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.  

Предмет на опазване (видове и местообитания): 
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Нощна чапла 

(Nycticorax nycticorax), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Черен щъркел (Ciconia nigra), 

Бял щъркел (Ciconia ciconia), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Осояд (Pernis apivorus), 



36 

Черна каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus milvus), Египетски лешояд (Neophron 

percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), 

Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus 

pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Голям креслив орел (Aquila clanga), 

Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Орел рибар (Pandion 

haliaetus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол (Falco columbarius), Сoкол 

скитник (Falco peregrinus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Сив жерав (Grus grus), Турилик 

(Burhinus oedicnemus), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно 

рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен 

кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Дебелоклюна 

чучулига (Melanocorypha calandra), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица 

(Anthus campestris), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius 

collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел 

(Aquila heliaca), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Черногърбо каменарче 

(Oenanthe pleschanka); 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям корморан 

(Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Малък ястреб (Accipiter nisus), 

Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), 

Сoкол орко (Falco subbuteo), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена 

калугерица (Vanellus vanellus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Пчелояд (Merops 

apiaster), Брегова лястовица (Riparia riparia), Степен орел (Aquila nipalensis). 

Режим на дейности: 
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (единични и групи дървета) 

при ползването на земеделските земи като такива; 

2. Забранява се залесяването на пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми 

земи и трайни насаждения; 

3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища; 

4. Забранява се разкриването на нови и разширяването на площта на съществуващи 

кариери, рудници и мини с изключение на тези, за които към датата на обнародване на 

заповедта в Държавен вестник 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. 

5. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското 

стопанство; 

6. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се 

техника и преди 15 юли. 

 Защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство 

Защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство се устройват 

съгласно: 

 Имоти, в които попадат културни ценности се предвиждат с устройствен режим „Б“ 

– не се допускат изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на 

дървета и култури с дълбока коренова система, като се допуска плитка обработка на 

почвата (оран) до 0,25 м; 

 Имоти попадащи в охранителната зона на културната ценност (съседни имоти) се 

предвиждат с устройствен режим „Г“, при който се допускат всички дейности, като 

такива свързани с изкопни работи се съгласуват с Националния институт за 

недвижимо културно наследство и, ако при извършване на строителни и 

благоустройствени или селскостопански работи се открият находки, които имат 

признаци на културни ценности, работата временно се спира. Собствениците и 
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ръководителите на строежа са длъжни да вземат мерки за запазване на откритата 

находка и да уведомят незабавно общината или най-близкия музей. 

По отношение на защитените територии ОУП на Община Каспичан предвижда: 

 запазване на биологичното разнообразие и свързаните с него ценности, водни 

ресурси и почви, уникални и крехки екосистеми и ландшафти 

 въвеждане режим без право на промяна на предназначението за ценни ландшафти 

 Нарушени територии за възстановяване и рекултивация 

В нарушени територии се предвиждат мероприятия за ландшафтно възстановяване и 

рекултивация на средата въз основа на подробни ландшафтноустройствени планове и 

технико-устройствени проекти.  

След приключване на предвидените мероприятия и промяна на предназначението на 

земята е възможно изграждане на обекти както следва: 

 селскостопански обекти; 

 горскостопански обекти; 

 промишлени и складови обекти; 

 транспортни обекти и съоръжения; 

 обекти и съоръжения на техническата инфраструктура; 

 рекреационни и туристически обекти; 

 спортни обекти и съоръжения; 

 търговски и обслужващи обекти; 

 здравни обекти; 

 обекти със специално предназначение; 

 историко-мемориални обекти. 

 обекти за постоянно обитаване и обекти за рекреационни дейности  

 

 Територии, заети от води и водни обекти 

В изпълнение на разпоредбите на чл.30, ал.2 и ал.3, т.1,2 и 6 от Закона за биологичното 

разнообразие, планът осигурява устройствени условия за опазване на водните течения, в 

т.ч. суходолията, водните площи и за съхраняване на средовите характеристики на 

непосредствените им крайбрежия като: 

 Запазване на посочените обекти като елемент на физическата структура на 

общинската територия 

 Отразява защитните режими за онези от тях, които са обхванати в екологичната 

мрежа Натура 2000, като не предвижда строителна намеса в прилежащата им 

територия. 

ОУПО предвижда запазване площта на водните площи - 253,45 ха. 

 

 Територии на транспорта 

Тези територии са заети от пътища на републиканската пътна мрежа, общински пътища и 

ЖП линия. 

ОУПО предвижда запазване на териториите на транспорта – 311,01 ха. 

Прогнозата по отношение на развитието на транспортната инфраструктура преди всичко се 

касае до повишаване на транспортната достъпност чрез реконструкция и модернизация на 

съществуващата пътна инфраструктура. 

В проекта за ОУПО също така се предвиждат обходни пътища около Републиканските 

пътища, минаващи през населени места на територията на община Каспичан, посредством 

които да се изнесе транзитно преминаващото движение. 
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5. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ТЯХНОТО 

ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА 

Община Каспичан се намира в североизточната част на България и е включена в 

административно - териториалните на област Шумен. Граничи с общините Шумен, Нови 

пазар и Провадия. 

Върху територията на общината са разположени землищата на девет населени места: два 

града - Каспичан и Плиска и седем села - Косово, Каспичан, Кюлевча, Марково, Могила, 

Върбяне и Златна нива. Административен център е град Каспичан. 

Релефът е равнинно-платовиден, като най-високата точка - могилата "Етемовите" на 

Мадарското плато има надморска височина 431 м., а надморската височина на 

административния център е 120 м. В средната част на района се намира 

Провадийско-Роякското плато, което представлява остатъчно карстово плато. 

Равнинно-хълмистият релеф на територията предлага разнообразие на ландшафта. 

Територията на общината попада в Източната подобласт на физико- географската област 

на Дунавската равнина. Преобладава хълмисто равнинен и платовиден релеф. Средната 

надморска височина на територията на общината е 212 м, на гр. Каспичан - 120 м., а на 

град Плиска е 140 м. Най-високата точка е могилата “Етемовите” на Мадарското плато – 

431 м. Средните стойности на разчленението на релефа са относителни ниски, което е 

типично за Дунавската равнина - средното вертикално разчленение е 85 м/км , а средното 

хоризонтално разчленение - под 1м/км. В зависимост от особеностите на релефа 

територията на общината може да се подели на две части - южна (висока) част и северна 

(ниска) част. Южната част има платовиден релеф и включва северозападната част на 

Провадийското плато, по което минава източната граница на общината с общините 

Ветрино и Провадия (от Варненска област). На юг (извън територията на общината) р. 

Главница разделя Провадийското от Роякското плато.  

Провадийското и Роякското плата се намират в Източна България, между градовете 

Шумен и Провадия. На север и юг граничат съответно с река Провадийска и река Голяма 

Камчия, като в границите на мястото се включват и скалните масиви Невша - Венчан и 

Комунари. На запад достигат до селата Мадара и Благово, а на изток - до път с. Гроздьово 

- с. Бързица.  

Широко циркум денудиално плато между реките Провадийска /средното течение/ Девня, 

Провадийска /долното течение/, Голяма Камчия, Стара река /приток на Голяма Камчия/ и 

Мадара /приток на Провадийска река/. Съставено е от варовикови натрупвания, 

едрозърнести пясъчници, варовити мергели и пясъчници и варовик. Провадийска река и 

нейният приток Главница разделят платото на три по-малки плата Мадарско, Добринско 

/високо 320 м./ и Роякско /389 м./. Височината на платото намалява от северозапад към 

югоизток. Южните склонове са полегати докато северните и западните са стръмни, на 

места дори вертикални. По северните и южните склонове на платото в устойчиви на ерозия 

конгломерати са образувани стъпала и корнизи. Платото е дълбоко нарязано от 

Провадийският пролом по чиито склонове има свличане на почвата и наносни коноси. Има 

широко разгърнат карст с карстови извори и пещери. По долината на река Каменица се 

откриват варовикови стръмни скали. 

Между гр. Каспичан и с. Кюлевча е разположено Мадарското плато, което представлява 

най- северозападното разклонение на Провадийското плато. На платото се намира 

най-високата точка на релефа в общината (431 м). Платата заемат по-голямата част от 

землищата на селата Марково, Косово и Могила, а също така и южната част от землището 

на с.Каспичан. Средните наклони на терена по най-високите части на платата са между 8° 

до 15°. Те са силно разчленени от многобройни малки реки и сухи дерета. Склоновете на 

платата са стръмни и на повечето места завършват в горната си част с отвесни скални 



39 

венци. Северните склонове на платото в района на селата Мадара и Кюлевча 

представляват внушителни почти отвесни скални венци. Средните наклони на терените по 

склоновете на платата варират в широк диапазон - между 16 и 72 °. Подножията на платата 

представляват широка от 0,5 до 3 км ивица, до която опират долините на реките 

Провадийска и Мадара. Поради наличието на карбонатни скали, изграждащи платата, 

повърхността им е силно окарстена. Северната част има равнинно-хълмист релеф. Тя заема 

северните и средните части на общината, като в обхвата й попада малко повече от 

половината й площ. В нея изцяло се включват землищата на с. Върбяне, с. Златна нива и 

гр. Плиска, а също така и по-ниските части от землищата на селата Кюлевча и Каспичан. 

Преобладават наклони на терените от 0 до 3°, които слабо се увеличават (до 5-8 °) по 

склоновете на долините на р. Провадийска и р. Мадара. Река Провадийска е главна 

отводнителна артерия и местен ерозионен базис за всички реки в общината. Тя води 

началото си от южните склонове на Самуиловските височини (на 2 км северно от с. Добри 

Войниково, община Хитрино) и тече в посока от северозапад към югоизток. В същото 

направление по долината на реката е построен участъкът на ж.п. линията Русе-Варна от 

гара Хитрино през Каспичан за Провадия и Синдел. 

Реката е образувала три речни тераси - една заливна и две надзаливни. Най-голяма площ 

заема ниската заливна тераса с височина 2-3 метра. Над нея са разположени две 

надзаливни тераси с височина съответно 7-10 и 30-35 м. На територията на общината в 

река Провадийска се вливат десният й приток р. Мадара (извираща от Шуменското плато) 

и левият й приток Крива река (извираща от северните склонове на Самуиловските 

височини). 

Територията й възлиза на 275,033 км2, което представлява 8% от площта на област 

Шумен. 

 

5.1. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И КЛИМАТ  

5.1.1. КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Климатът на община Каспичан е ясно изразен умерено-континентален. Разположението в 

югоизточната част на Дунавската равнина позволява безпрепятственото нахлуване на 

северозападни, северни и североизточни въздушни маси.  

Годишната сумарна слънчева радиация е 133-140 ккал/см2. Сумарната слънчева радиация 

през юли 19-19,5 ккал/см2, а през декември – 3-3,5 ккал/см2. 

Температурният режим се отличава с горещо лято и студена зима. Средната годишна 

температура за високите места е 8-10 градуса по Целзий, а за по-ниските - 11-12 градуса. 

Средномесечната температура за най-студения месец - януари е -1,1 градуса, а за 

най-топлия - юли - +22 градуса. 

 

Таблица 3. Средна месечна и годишна температура на въздуха, отчетена в община 

Каспичан 

Средна денонощна температура 

Средна месечна и годишна температура на въздуха 

станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годишна 

Шумен -1,1 1 4,4 10,7 
15,

6 
19,4 22 21,6 17,4 12 6,8 1,8 11 

Царев 

брод 
-1,1 0,8 4,2 10,4 

15,

5 
19,2 21,5 21,4 17,4 

12,

1 
7 1,7 10,8 

Източник: „Климатичен справочник за България – Том III. Температура на въздуха, 

температура на почвата, слана“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, 

София, 1983 г. 
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Средната минимална температура е 5,7-5,9°С, а средната максимална – 16,7-16,9°С.  

 

Таблица 4. Екстремни температури, отчетени от станция Шумен и станция Царев 

брод 

Екстремни температури 

Средна месечна максимална температура на въздуха 

станция 
месе

ц 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

годишн

а 

Шумен t° 2,7 5,7 10,3 17,4 22,4 26,1 28,9 29 25 
18,

6 

11,

6 
5,6 16,9 

Царев 

брод 
t° 2,5 5,3 10,1 17,2 22,3 16,1 28,9 28,8 

24,

8 

18,

3 

11,

3 
5,3 16,7 

Средна месечна минимална температура на въздуха 

станция 
месе

ц 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

годишн

а 

Шумен t° -4,8 -2,8 0 5 9,8 13,4 15,4 15 
11,

4 
6,9 3,2 

-1,

7 
5,9 

Царев 

Брод 
t° -4,8 -2,9 -0,3 4,7 9,6 13,1 15,1 14,8 

11,

3 
6,8 3,1 

-1,

7 
5,7 

Източник: „Климатичен справочник за България – Том III. Температура на въздуха, 

температура на почвата, слана“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, 

София, 1983 г. 

 

Преобладаващите ветрове в района на общината са западните, северните и 

североизточните. Северозападните ветрове са силни със скорост около 16 м/сек.  

 

Таблица 5: Ветрови режим 

Честота на силите на ветрове по посока 

станция N NE E SE S SW W NW 

Шумен 9,5 4,2 0,7 1,6 5,1 8,1 54,1 16,8 

Източник: „Климатичен справочник за България – Том IV. „Вятър““, Институт по 

метеорология и хидрология към БАН, София, 1982 г. 

 

Скоростта на вятъра през зимата и пролетта е по-голяма – 3 м/сек., а през лятото - около 2 

м/сек.  

Таблица 6: Средна месечна и годишна скорост на вятъра м/сек 

Средна месечна и годишна скорост на вятъра м/сек 

станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годишна 

Шумен 3,0 3,3 
3,

1 
2,6 2,3 2,0 2,0 2,0 1,9 2,2 2,4 2,4 2,4 

Царев брод 3,0 2,9 
2,

6 
2,5 2,2 1,6 1,7 1,6 1,3 1,5 2,2 2, 2,1 

Източник: „Климатичен справочник за България – Том IV. „Вятър““, Институт по 

метеорология и хидрология към БАН, София, 1982 г. 

 

Фиг. 1. Роза на ветровете 
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Таблица 7: Средна скорост на вятъра по посока м/сек 

Средна скорост на вятъра по посока м/сек 

Шумен 

посока I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

N 4,5 4,6 4,9 4,2 4,0 3,9 3,6 3,4 3,9 3,8 4,3 4,4 

NE 3,7 3,8 4,4 3,7 3,5 3,3 3,2 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 

E 2,5 3,0 3,4 3,3 3,4 2,6 2,4 2,6 2,6 2,9 3,1 2,4 

SE 2,6 3,2 3,4 3,5 3,7 2,6 2,4 2,5 2,6 3,0 3,0 2,9 

S 3,2 4,1 3,8 3,7 3,1 2,5 2,7 2,6 2,5 3,2 3,2 4,0 

SW 4,1 4,7 4,7 4,4 4,0 3,8 3,9 4,2 3,5 4,0 4,1 4,0 

W 6,3 7,4 6,4 6,2 5,6 5,6 5,9 5,4 5,4 5,3 6,0 5,7 

NW 4,7 5,9 4,9 4,9 4,3 5,0 4,4 4,2 4,7 4,2 4,6 4,2 

Източник: „Климатичен справочник за България – Том IV. „Вятър““, Институт по 

метеорология и хидрология към БАН, София, 1982 г. 

 

Средната височина на снежната покривка през януари е от 10 см в най-ниските места до 

20-40 см. 

 

Таблица 8. Месечна височина на снежната покривка /см/  

Месец Стойност- височина /см/ Шумен Нови Пазар 

X 

Средна    

max   

min   

XI средна . . 
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max 30 35 

min - - 

XII 

средна 15 11 

max 60 52 

min - - 

I 

средна 20 14 

max 56 68 

min - - 

II 

средна 18 12 

max 145 68 

min - - 

III 

средна 10 5 

max 100 48 

min - - 

IV 

средна . . 

max 10 2 

min - - 

V 

средна   

max   

min   

Източник: „Климатичен справочник за България – Том II. Влажност на въздуха, 

мъгла, хоризонтална видимост, облачност, снежна покривка“, Институт по 

метеорология и хидрология към БАН, София, 1979 г. 

Средния отчетен брой на дните със снежна покривка е 37, отчетено от метеорологична 

станция Шумен. Снежна покривка се отчита предимно през месеците декември и януари. 

Таблица 9. Отчетени дни със снежна покривка 

Станция Шумен 

Месец XII I II III 

Брой дни със снежна покривка 4 5 5 7 6 5 5 . . . . . 

Станция Нови Пазар 

Месец XII I II III 

Брой дни със снежна покривка    2         

Източник: „Климатичен справочник за България – Том II. Влажност на въздуха, 

мъгла, хоризонтална видимост, облачност, снежна покривка“, Институт по 

метеорология и хидрология към БАН, София, 1979 г. 

 

Годишно от метеостанция Нови Пазар се отчитат около 30 дни с мъгла, а от станции 

Шумен и Царев брод – по 25-26 дни. Най-много дни с мъгла са отчетени през месеците в 

периода октомври – март. 

 

 

 

Таблица 10. Брой на дни с мъгла по месеци, полугодия и годишно 

Брой на дни с мъгла по месеци, полугодия и годишно 

Станция I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI XII IV-I

X 

X-III годишн

о 

Шумен 4,0 2,3 2,0 1,4 1,2 1,0 0,5 0,7 0,9 2,

7 

3,8 4,8 5,8 19,

6 

25,4 
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Нови 

Пазар 

4,9 3,7 2,5 1,7 1,3 1,0 0,5 1,2 1,6 2,

9 

3,8 4,7 7,2 22,

6 

29,8 

Царев 

брод 

4,2 2,6 2,9 1,6 1,0 0,5 0,3 0,7 1,0 3,

7 

4,2 3,1 5,0 20,

7 

25,8 

Източник: „Климатичен справочник за България – Том II. Влажност на въздуха, 

мъгла, хоризонтална видимост, облачност, снежна покривка“, Институт по 

метеорология и хидрология към БАН, София, 1979 г. 

 

Облачността е по-малка от средната за страната, което обуславя по-големия среден брой 

слънчеви часове за годината - 2204 часа. Средната относителна влажност през януари е 

70-80%, а през юли 50-60 в северните части и 60-70% в южните. Средният годишен валеж 

е от под 500мм до около 800мм. Характерни са летните засушавания и зимните снежни 

бури. 

 

Таблица 11. Средномесечна и годишна относителна влажност, % 

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

. 

Шумен 82 80 74 69 71 70 65 64 68 75 82 84 74 

Царев брод 86 82 76 71 73 71 67 67 71 74 82 84 75 

Източник: „Климатичен справочник за България – Том II. Влажност на въздуха, 

мъгла, хоризонтална видимост, облачност, снежна покривка“, Институт по 

метеорология и хидрология към БАН, София, 1979 г. 

 

Количеството на валежите слабо се увеличава от север на юг към Провадийското плато, 

поради орографския ефект върху валежите, предизвикан от нарастването на надморската 

височина и преобладаващия въздушен пренос от север. В режима на валежите се 

регистрира максимум през юни и минимум през септември. 

Средната относителна влажност през януари е 70-80%, а през юли 50-60 в северните части 

и 60- 70% в южните. Средният годишен валеж е от под 500 мм до около 800 мм. През 

зимата най-малко валежи падат в крайните северни части, а най-много в югозападните, 

където достигат 150 и повече мм. 

През пролетта валежите са от под 100 мм. Лятото е с най-обилни валежи 150-200 мм.  

Средният брой на дните със снежна покривка в средната част на общината е 20-25 дни, а в 

северната част и по планините на юг – 50-80 дни. 

 

5.1.2. 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.  
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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 

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. 

 Битово отопление 

Община Каспичан включва девет населени места: два града - Каспичан и Плиска и седем 

села - Косово, Каспичан, Кюлевча, Марково, Могила, Върбяне и Златна нива.. Очакваният 

годишен разход на дърва за отопление (за целия отоплителен сезон) в съответствие с 

данните на Националния статистически институт (НСИ) за разход на горива и енергия от 

населението за 2016 г., е представен в таблица 12. 

Емисионният фактор за ФПЧ-10 при условията на изгаряне на дърва в домашни печки е 

заимстван от US ЕРА (U.S. ЕРА. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. 

(AP-42), Vol I: Stationary Point and Area Sources. 1.10 Residential Wood Stoves. Research 

Triangle Park, North Carolina: U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air Quality 

Planning and Standards, October 1998.). Той e разработен специално за тази цел (изгаряне 

на дърва в въглища) и му е присвоен висок рейтинг (EMISSION FACTOR RATING В), 
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поради което е предпочетен пред подобни емисионни фактори от други източници. В 

конкретния случай емисионният фактор за дърва е 15.3 кг/тон. 

 

 
Таблица 12. Средностатистически разход на дърва за отопление на населените места в 
Община Каспичан 
 

Населени места 
Разстояние 

км 

Надморска 

височина /м/ 

Жители 

брои 

Домакинств

а 

брои 

Дърва 

т/год 

Въглища 

т/год 

с.Върбяне 13.34 км 235 258 122,9 166,5 29,2 

с.Златна нива 10.15 км 206 607 209,3 283,7 49,7 

гр.Каспичан 0 км 108 2833 1180,4 
1600,

2 
280,5 

с.Каспичан 1.49 км 141 1403 467,7 634,0 111,1 

с.Косово 27.57 км 905 259 80,9 109,7 19,2 

с.Кюлевча 11.71 км 198 308 181,2 245,6 43,0 

с.Марково 24.55 км 266 714 238,0 322,6 56,5 

с.Могила 6.34 км 113 315 150,0 203,3 35,6 

гр.Плиска 7.88 км 147 853 370,9 502,8 88,1 

Емисионният фактор за ФПЧ-10 при условията на изгаряне на въглища в домашни печки е 

заимстван от ЕАОС (European Environmental Agency. The third edition of the 

EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventory Guidebook. SOURCE ACTIVITY TITLE: 

SMALL COMBUSTION INSTALLATIONS Residential SNAP CODE: 020202; 020205. Update 

December 2007.). Неговата неопределеност е свързана с факта, че отразява средните 

емисии за въглища с различни качества и различна топлотворна способност. Но от друга 

страна, той отразява процеса на горене в домашни печки (US ЕРА не предлага подобен 

емисионен фактор). 

Очакваните годишни и моментни емисии на вредни вещества от битовото отопление по 

населени места са представени в таблица 13.  

Моментните емисии в г/сек са изчислени на базата на шестмесечен отоплителен сезон с 

интензивност 12 часа в денонощието 

Таблица 13: Очаквани годишни и моменти нива на емисиите от битовото отопление 

по населени местa 

Емисии 
с.Върбяне с.Златна нива гр.Каспич

ан тон/г

од 

г/сек тон/го

д 

г/сек тон/год г/сек 

Серни оксиди (SОx) 0,069 0,004 0,162 0,011 0,76 0,049 

Азотни оксиди (NОx) 0,165 0,011 0,389 0,025 1,82 0,117 

Въгл. оксид (СО) 13,475 0,866 31,703 2,038 147,97 9,513 

ФПЧ-10(РМ-10) 1,829 0,118 4,303 0,277 20,08 1,294 
ЛОС (VOC) 3,093 0,199 7,278 0,468 33,97 2,186 

Бензен 0,113 0,007 0,266 0,017 1,24 0,079 
 

Емисии 
с.Косово с.Кюлевча с.Марково 

тон/г

од 

г/сек тон/го

д 

г/се

к 

тон/год г/сек 

Серни оксиди (SОx) 0,069 0,004 0,08

2 

0,00

5 

0,19 0,01 
Азотни оксиди (NОx) 0,166 0,011 0,19

7 

0,01

3 

0,46 0,03 

Въгл. оксид (СО) 13,527 0,870 16,0

87 

1,03

4 

37,29 2,40 
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ФПЧ-10(РМ-10) 1,836 0,118 2,18

4 

0,14

1 

5,06 0,33 

ЛОС (VOC) 3,105 0,200 3,69

3 

0,23

8 

8,56 0,55 

Бензен 0,113 0,007 0,13

5 

0,00

9 

0,31 0,02 

 

 

Емисии 
с.Могила гр.Плиска с.Каспичан 

тон/го

д 
г/сек тон/го

д 

г/се

к 
тон/год г/сек 

Серни оксиди (SОx) 0,084 0,005 0,228 0,015 0,37 0,02 
Азотни оксиди (NОx) 0,202 0,013 0,547 0,035 0,90 0,06 

Въгл. оксид (СО) 16,452 1,058 44,552 2,864 73,28 4,71 
ФПЧ-10(РМ-10) 2,233 0,144 6,047 0,389 9,95 0,64 

ЛОС (VOC) 3,777 0,243 10,227 0,658 16,82 1,08 

Бензен 0,138 0,009 0,374 0,024 0,61 0,04 

 

От таблица 13 се вижда, 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.  

Очевидно е, че емисиите на останалите вредни вещества са на нива, които не могат да 

доведат до превишаване на нормите за опазване на човешкото здраве. 

 

 Промишленост 

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. 

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;. 

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. 

Търговията е добре развита, като мрежата от търговски обекти обхваща всички населени 

места. „Августамел” ООД е основен представител в търговия на едро със зърно. 

В изпълнение на утвърден график през 2014 г. са извършени измервания за определяне 

качеството на атмосферния въздух по контролираните параметри в гр. Каспичан от 

мобилна станция на РЛ гр. Варна към ИАОС гр. София. Продължителността на контрола е 

51 денонощия и обхваща основните показатели характеризиращи качеството на 

атмосферния въздух /О3, СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ10/. Съгласно резултатите отразени в 

Протоколите от изпитване на 16.10.2014 г. е констатирано само едно превишаване на 

средноденонощната норма /СДН/ на ФПЧ10,  
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При изпълнение на графика за ЗИК по смисъла на чл. 69 от ЗООС за превишаване на 

нормите за допустими емисии регламентирани с Наредба № 1 за норми за допустими 

емисии на вредни вещества изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005г.) са наложени текущи месечни санкция на “Крис 

ойл 97" ООД, гр. Каспичан. 

Относно регистрираните превишения са дадени предписания във връзка с работата на 

пречиствателни съоръжения към източници на емисии,като е отчетено тяхното изпълнени. 

Таблица 14. Водещи предприятия в Община Каспичан 

 

 Като обект с регистрирани превишения на НДЕ в резултат на извършения контрол през 

2014 г. е отчетена парова централа на "Крис ойл 97" ООД – ПКМ 6,5 с предна камера, 

регистрирано превишаване на НДЕ по показател прах и СО. Към изпускащото устройство 

има инсталирано прахоуловително съоръжение - батерия циклони. Ефективността на 

съоръжението не осигурява спазване на НДЕ за прахообразни вещества при използваното 

гориво – слънчогледова люспа. На дружеството е наложена текуща месечна санкция. 

Представените по-горе данни за производствената дейност водят до заключението, че 

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. 

 Транспорт 

Пътната мрежа е добре развита, като общината има добра връзка със съседните общини и 

Предприятие Сектор Местоположение 

“Рока България” АД преработваща промишленост гр. Каспичан 

„Цинкови покрития” АД преработваща промишленост гр. Каспичан 

“Керамат” АД – преработваща промишленост гр. Каспичан 

“Ринг” ООД преработваща промишленост гр. Каспичан 

“Айсис” ООД преработваща промишленост гр. Каспичан 

“Крис ойл 97” ООД преработваща промишленост гр. Каспичан 

Консерв 96” ООД преработваща промишленост гр. Каспичан 

Петролна база  гр. Каспичан 

„Керамик техно сервиз” ООД строителство гр. Каспичан 

“Бакхус 4” ООД преработваща промишленост гр. Каспичан 

ЕТ“ Живко Грозев” преработваща промишленост гр. Нови Пазар 

„Ив Мес” ЕООД преработваща промишленост с.Златна нива 

„Бразда” ООД преработваща промишленост с.Златна нива 

„Феникс Мел” преработваща промишленост с.Златна нива 

„РАФ” ООД преработваща промишленост с.Златна нива 

“Янан – Янкул” ЕООД преработваща промишленост гр. Нови Пазар 

”Велпа” ООД; преработваща промишленост гр. Каспичан 

“ Херти “ АД; „ преработваща промишленост гр. Плиска 

Леков и синове ЕООД преработваща промишленост гр. Каспичан 

ЕТ” Пламен Станев” преработваща промишленост Ветрен 

Августамел” ООД преработваща промишленост гр. Каспичан 

ЕТ”Симеон Дянков”, преработваща промишленост гр. Плиска 

ПК „Хан Аспарух”  гр. Плиска 

Кооперация „ВККЧЗС Надежда 

96” 
 

гр. Плиска 

“Плантабул”ООД преработваща промишленост с.Каспичан 
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големите центрове в североизточна България. На територията на общината са изградени 

общо 100,740 км пътна мрежа, които първи клас 10,5 км, 53,32 - третокласна пътна мрежа и 

останалите общински пътища. 

 

Таблица 15. Републиканска пътна мрежа на територията на Община Каспичан 

Наименоваие 

на 

показателите 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПЪТИЩА Пътни вр. 

при възли 

на крс. 

ОБЩО 
АМ I клас II клас III клас IV клас 

Степен на 

изграждане на 

пътищата 

       0,0000 

пътища с 

настилка 
км 6,603 4,754 0,000 47,283 0,000 0,100 58,740 

пътища без 

настилка 
км       0,000 

Всичко 

пътища : 
км 6,603 4,754  47,283  0,100 58,740 

Състояние на 

настилката 
       0,000 

добро км 6,603 4,400  21,270   26,063 

средно км  0,354  24,013  0,100 22,277 

лошо км    2,000   10,400 

Всичко: км 6,603 4,754 0,000 47,283 0,000 0,100 58,740 

Пътища по вид 

настилка 
       0,000 

асфалтобетон на км 6,603 4,754 0,000 47,283  0,100 58,740 

Всичко : км 6,603 4,754 0,000 47,283  0,100 58,740 

 

 

Таблица 16. Състояние на Републиканската пътна мрежа на територията на Община 

Каспичан 

Път № 
Наименование на Републикански 

път 
от км. до км. Добро Средно Лошо 

А-2 
"София - Ботевград - Шумен - Девня - 

Варна" 

357+177 362+600 5,423   

362+600 363+100 0,500   

363+320 364+000 0,680   

За АМ 6,603 0,000 0,000 

I - 2  
"Граница Румъния - Русе - Цар Калоян 

- о.п.Разград - о.п.Шумен- Девня - 

Варна" 

130+046   0,354  

130+400 134+800 4,400   

  4,400 0,354 0,000 

пътни връзки  0,100   0,100   

За пътища I-ви клас   4,400 0,100 0,000 

III-200

6 

(о.п.Шумен - Девня) Мътница - 
Мадара - Каспичан(о.п.Шумен - 

Девня) 

84000,000 13+843 5,843   

13+843 14+500  0,657  

  5,843 0,657 0,000 

III-200

7 

(о.п.Шумен-Девня) Каспичан - Плиска 

- Златна нива 

0+000 6+427 6,427   

6+427 10+747  4,320  

  6,427 4,320 0,000 

III-208

2 

Провадия - Кривия - Равна- Неново - 

Косово - Марково - Кюлевча - Мадара 

17+500 27+000  9,500  

27+000 29+000   2,000 
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29+000 38+536  9,536   

  0,000 19,036 2,000 

III-700

3 

(о.п. Дулово-о.п. Шумен)- Приетое - 

Каолиново - Лятно - Долина - п,к. 

Лиси връх - Войвода - Избул - 
Върбяне - Златна нива - Царев брод - 

о.п. Шумен 

30+600 39+600 9,000   

  9,000 0,000 0,000 

За пътища III-ти клас   21,270 24,013 2,000 

 

Таблица 17. Населени места и улици, по които преминават републиканска пътна 

мрежа на територията на Община Каспичан 

Път 

№ 
Наименование на пътя 

Населено 

място 
от км. до км. 

дт.лж

. 

Наименование на 

улипата 

III-200

6 

(о.п.Шумен - Девня) 
Мътни ца -Мадара – 

Каспичан (о.п. Шумен 

-Девня) 

гр. Каспичан 11+632 13+843 2,211 

ул. "Георги 

Димитров" 

ул. "Ал. 
Стамболийски" 

гр. Каспичан 0+000 0+508 0,508 ул. "Плиска" 

III-200

7 

(о.н.Шумем-Девня) 
Каспичан -Плиска - Злата 

пипа 

гр. Плиска 5+007 6+427 1 420 

ул. "Хан Омуртаг" 

ул."Георги Ванков" 

ул."Пейо К. Яворов" 

ул. "Цар Симеон" 

ул. "Тодор Петков" 

III-208

2 

Провадия - Кривия - Раина 

-Неново - Косово - 

Марково -Кюлевча - 
Мадара 

с Кюлевча 34+498 36+046 1,548 ум. "Васил Коларов" 

III-700
3 

(о.п. Дулово- о.п.Шумен) - 

Пристос - Каолиново - 

Лятно -Долина - п.к. Лиен 
връх-Войвода-Избул-Върб

яне-Златна нива-Царев 

брод-о.п.Шумен 

с. Върбяне 33+855 34+559 0,704 
ул."Георги 

Димитров" 

с. Златна 

нива 
35+700 36+942 1,242 

ул. "Хан Омуртаг" 

ул. "Петър Герои" 

 

На територията на общината са изградени общо 100,74 км. пътна мрежа, от които първи 

клас 10,5 км., третокласна пътна мрежа 53,32 км. и 36,92 км. общински пътища. 

Общинските пътища на територията на община Каспичан са: 

- SHU1080  20056 /I-2/ Каспичан - Граница общ (Каспичан - Нови пазар) - Енево - Нови 

пазар 

- SHU1082 20059 /III-2007 / Плиска - Върбяне - Граница общ.(Каспичан - Нови пазар ) – 

Правенци 

- SHU1083 20063 /III-2007/ Плиска - археол.резерват Плиска 

- SHU1111 20061 (1) /III-701 /Нови пазар - Граница общ.(Нови пазар - Каспичан) - Плиска / 

III - 2007/ 

- VAR1210 20054 /III-731, Черноок - Блъсково /Градинарово - Снежина -1 раница общ. 

(Провадия - Каспичан) - Марково /III - 2082/ 

- SHU2081 20058 / SHU1080/ Каспичан - жп гара Каспичан - Могила-/III-2082/ 

Справка от АПИ за средноденонощната годишна интензивност е представена в таблица 

18. За останалите пътища липсват данни от преброителни пунктове. 
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Таблица 18: Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение 

през 2015 г. и прогноза до 2035 г. 
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2015 A-2 Д 56 359.598 349.820 360.600 7695 157 1053 611 387 1324 3375 11227 16824 2694 

2020       8272 173 1106 657 416 1423 3602 12047 18043 2898 

2025       9099 195 1189 723 458 1565 3935 13229 19804 3190 

2030       10236 224 1308 813 515 1761 4397 14857 22232 3591 

2035       11771 263 1472 935 592 2025 5024 17058 25514 4132 

2015 2 Д 322 124.024 123.814 133.230 2006 72 364 173 125 285 947 3025 4508 636 

2020       2207 79 400 190 138 314 1042 3328 4960 700 

2025       2428 87 440 209 152 345 1146 3661 5455 770 

2030       2732 98 495 235 171 388 1289 4119 6137 866 

2035       3074 110 557 264 192 437 1450 4634 6905 975 

2015 7003 Д 2221 32.880 13.540 35.940 631 13 88 19 36 108 251 895 1328 161 

2020       663 14 92 20 40 119 271 948 1419 177 

2025       713 15 99 22 45 134 300 1028 1552 198 

2030       784 17 109 24 52 154 339 1140 1736 228 

2035       882 19 123 27 61 181 392 1293 1985 266 

Източник: АПИ, Институт по пътища и мостове, 2017 г. 

 

По пътищата от общинската пътна мрежа няма преброителни пунктове и няма данни за 

реалния трафик. 

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 
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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 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. 

 

Използван модел за оценка на КАВ 

За комплексна оценка на разсейването на емисиите от различни типове източници на 

територията на Община Каспичан е използван модела на Американската агенция за 

опазване на околната среда (ЕРА) ISC-AERMOD (Industrial Source Complex) c интерфейс на 

канадската софтуерна фирма Lakes Environmental за работа в операционна система 

Windows. Това е Гаусов модел за оценка на разсейването от комплексни източници за 

краткосрочни и дългосрочни периоди, включително многогодишни периоди. Крайните 

резултати се представят във вид на концентрации на замърсителя в мрежа от предварително 

избрани рецептори или чрез изчисляване на отлаганията (сухи, мокри или общо сухи и 

мокри). За изчислителните процедури са използвани множество модификации на гаусовото 

уравнение, включително с отчитане на релефа на терена (равнинен и пресечен) и 

обтичането на прилежащите към източника сгради. Осредняването на резултатите 

(концентрациите) може да се осъществява за различни периоди от време, в това число за 1, 

2, 3, 6, 8, 12 и 24 часа. Дълговременните осреднявания могат да се изчисляват месечно, 

годишно и за целия изследван период (включително няколко години). Всеки източник може 

да се дефинира като точков, открита площ с неправилен периметър, площ с форма на кръг, 

площ с форма на квадрат, правоъгълник или многоъгълник, обемен, открит пламък, факел, 

линеен източник. Броят на едновременно изследваните източници от всички типове е 

практически неограничен и зависи от възможностите на използваната компюгьрна система. 

Те могат да се групират по определени признаци и по този начин да се проследява 

влиянието на отделни групи източници. За всеки източник е необходимо да се въведе 

надморска височина, височина на източника над земята, масова емисия на замърсителя, 

температура на газа на изход от източника и други, в зависимост от типа на източника (в 

зависимост от типа на източника част от входните данни се модифицират). Към основните 

данни се включва стойността на масовата емисия, отразяваща максималното натоварване на 

източника по време на изследвания период. Отчитането на неравномерността на емисията 

става чрез въвеждане на система от коефициенти, характеризиращи почасовото (по часове в 

денонощието), седмичното (по дни от седмицата), месечното (за всеки месец от годината) 

сезонното (пролет, лято, есен, зима) и годишното натоварване на източника (ако 

изследвания период е по-дълъг от една година). За целта е необходимо да се разполага е 

детайлна информация за интензивността на работа на източниците (при линейни източници 

- интензивността на движението на МПС за всеки източник). За да се отчете влиянието на 

прилежащите сгради върху разсейването е необходимо да се знаят техните габаритни 

размери (ширина, дължина и височина) и ориентацията им спрямо използваната система 

координати. Ако се изследва разсейването и утаяването на частици към основните данни 

трябва да се добави средния диаметър за всяка фракция, относителния й дял в масови части 
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и плътността. За оценка на разсейването на ФПЧ-10 има разработени отделни процедури. 

Първата стъпка при подготовката на системата за работа е да се въведе електронна карта на 

изследваната територия в определен мащаб. За целта се използва картографската система 

на програмния комплекс, позволяваща въвеждането на картов материал в подходящ мащаб 

в неограничен брой слоеве. В конкретния случай като базова карта е използвана сателитна 

снимка на района на град Каспичан във формат .png. Тя обхваща територия с размер 7000 

метра в направление X (запад-изток) и 5000 метра в направление Y (юг-север). Илюстрация 

на базовата карта с нанесена топография е показана на фигура 2. 
 

 

Фигура 2.Базова карта на град Каспичан. 

Следващата стъпка при подготовката на програмната система за работа е въвеждането на 

мрежа от рецептори (въображаеми точки, за които се изчисляват концентрациите). В 

случая е използвана правоъгьлна координатна система с ориентация изток (ос X), север (ос 

У), запад (ос -X) и юг (ос-У). Броят на рецепторите е практически неограничен и се избира 

от потребителя. Рецепторите се разполагат в различни рецепторни координатни системи, в 

това число равномерни и неравномерни картезиански координати, равномерни и 

неравномерни полярни координати, дискретни картезиански и полярни координати, 

координати с неравномерни граници и т.н. Възможно е да се разполагат няколко мрежи от 

рецептори, всяка в отделен вид координати. В конкретния случай е използвана декартова 

координатна система със 72 рецептора, разположени на разстояние 500 метра един от друг. 

В основата на изчисленията на разсейването стои метеорологичният файл. Той е с честота 

на данните един час и обхваща пълна календарна година. Той съдържа данни за годината, 

месеца, деня и часа, направлението и силата на вятъра, температура на въздуха, височина 

на слоя на смесване (за извънградски и градски район), категория на устойчивост на 

атмосферата и др. Той е разработен чрез сервизните програми на модела на базата на 

първични данни от метеорологичната станция Шумен. 
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Изменението на интензивността на всеки източник в рамките на годината се определя от 

коефициентите на часово, дневно и сезонно натоварване. Стойностите на тези 

коефициенти за всички източници се въвеждат в отделен файл. Те служат за коригиране на 

максималната интензивност на източниците за период от една година. 

Видът и обемът на крайните резултати може да се задава със специални опции. За всеки от 

зададените периоди на осредняване (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 часа, месец, година, зададен 

период) могат да се съставят таблици (файлове) с първи, втори, трети, четвърти, пети и 

шести по стойност концентрации за всеки рецептор. Мах-файловете съдържат всички 

концентрации, чиято стойност превишава зададена граница с информация за координатите 

на рецептора, час, дата, месец и година. При изследване на разсейването на токсични 

вещества се създават т.н. ТОХ-файлове, съдържащи информация за точките, в които се 

надвишава токсикологичната граница. TresHold-файловете съдържат информация за 

превишаване на друга предварително зададена концентрационна граница (определя броя 

на превишаванията на дадена норма в продължение на една година). Дневните файлове 

съдържат информация за разпределението на концентрациите поотделно за всички дни от 

изследвания период. 

Контурните графики представляват серия от неправилни линии, свързващи рецептори с 

еднаква концентрация и нанесени с различни цветове върху информационната карта на 

изследвания район. Доколкото в случай се изследва разсейването на ФПЧ-10, от многото 

възможности, които предоставя симулиращата система бяха подбрани: 

Първи и шести по стойност 24 часови осреднения - представляват контурни карти на 

най-високите средноденонощни концентрации за всички рецептори; средни концентрации 

за изследвания период. 

Горните контурни карти се получават както за едновременната работа на всички 

източници, така и за всяка дефинирана отделно група източници. За настоящата оценка са 

използвани две групи източници: 

 Група 1 - „Битово отопление” - включва всички източници на емисии от домашни 

печки на територията на град Каспичан в рамките на отоплителния сезон; 

 Група 2 - “Транспорт”, включваща всички източници на емисии от транспорта по 

републикански пътища А-2 и I-2 в границите на изследваната територия за период 

от една година; 

Официални изследвания на точността на модела при подобни условия показват (Coupling 

of the Weather Research and Forecasting Model with AERMOD for pollutant dispersion 

modeling. A case study for PM10 dispersion over Pune, India. Amit P. Kesarkara, Mohit Dal via, 

Akshara Kaginalkara and Ajay Ojhab, Atmospheric Environment, Volume 41, Issue 9, March 

2007, Pages 1976-1988), че оценката на 24-часовите концентрации е със средна грешка 

19.7%, а на средногодишните 2.9%. 

Въведените в модела изходни данни за източниците са както следва: 

 Площни източници на емисии от ФПЧ-10 

В модела е въведен един площен източник. Той включва цялата територия на град 

Каспичан, който се отоплява основно чрез изгаряне на твърдо гориво. Емисиите са на 

базата на данните за разхода на горива от населението, представени в таблица 13. 

Допълнително са преизчислени в г/м2 сек. За целите на моделирането е прието, че 

битовото отопление работи средно 12 часа в денонощието през отоплителния сезон. Както 

и в предходния случай, за тези 12 часа коефициента на интензивност на емисиите е приет 

за единица. За останалите часове от денонощието е приет коефициент нула (източника не 

излъчва емисии). 

Параметрите на площния източник са представени в таблица 19. 
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Таблица 19. Моделни данни за битовото отопление на град Каспичан 

Код 
Източник 

на емисии 

Емисия 

г/сек 

Дължина 

kм 

Широчин

а 

kм 

Площ 

м2 

Емисия 

г/м2, сек 

AREA1 Каспичан 1,29 2,000 1,500 3000000 4,31191E-07 

 

 Линейни източници на емисии от ФПЧ-10 

За линейни източници са въведени републикански пътища А-2 и I-2, които преминават в 

непосредствена близост до град Каспичан.  

 

 

 

Таблица 20. Моделни данни за линейни източници на емисии от ФПЧ-10 

Код Източник 
Дължина Трафик ЕФ база ЕФ изч 

км МПС/час g/km g/s 
SLINE1 A-2 10,78 1135 1,164 1,29 
SLINE2 I-2 9,42 306 1,164 1,29 

 
Оценката на емисиите на общ суспендиран прах и ФПЧ-10 в резултата на движението на 

транспортните средства по пътните настилки е значително по-сложно и зависи основно от 

вида и качеството на пътните настилки. Към момента МОСВ не предоставя методика за 

изчисляване на суспендирания от автомобилите прах. По тази причина, за оценка на 

емисиите на общ суспендиран прах ( в това число и ФПЧ) от автотрафика е използвана 

методика на US ЕРА (Compilаtion of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed, (AP-42), Vol I: 

Stationary Point and Area Sources. 13,2.1 Paved Roads. Research Triangle Park, North 

Carolina: U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air Quality Planning and Standards, 

October 1998, Update 2006), основаващ се на математическото моделиране. 

Ако се приеме, че частиците, които се задържат по-дълго време в атмосферата, са с размер 

до 30 микрона и тяхното количество се оцени на 100%, то фракциите с по-малки размери 

ще бъдат значително по-малко. По данни на US ЕРА, относителният дял на ФПЧ-10 се 

очаква да бъде около 20% от общото количество прах. Най-малък е относителният дял на 

ФПЧ-2,5, чийто относителен дял е под 5% (фиг. 3). 
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Фиг.3: Разпределение на суспендирания от автомобилите прах по фракции % 

 

Доколкото условията по пътищата не могат да бъдат еднозначно определени, 

Американската агенция по опазване на околната среда (ЕРА) е стигнала до извода, че 

моделите за оценка на емисиите от прах следва да се правят при т.н. равновесни условия. 

Това са условия, при които количеството на постъпващите върху пътната настилка 

отлагания са равни на суспендираните в атмосферния въздух. Това автоматически 

означава че се елиминират условията, при които процесът на отлагане е нарушен: лед, 

сняг, дъжд, ветрова ерозия и др. Равновесната стойност на отлаганията върху пътното 

платно се нарича „пътен нанос” и зависи от много фактори. Най-важните от тях са средна 

скорост на движение на МПС, средно дневен трафик, брой пътни платна, средно дневен 

трафик на платно, дял на тежкотоварните превозни средства, наличие или отсъствие на 

бордюри, канавки и платна за паркиране. 
Повърхностният нанос по пътната настилка (sL) се определя опитно чрез измерване 

съотношението на разпръснатия прах, който преминава през 200-мрежов филтър. По време 

на експеримента всички МПС следва да са в движение с постоянна скорост. Такива 

измервания в България за сега не са правени. 
Когато специфичните стойности на sL не могат да бъдат определени експериментално, US 

ЕРА предлага критерии за избор на таблични стойности. За целта пътищата се разделят на 

две групи: силен трафик (над 5000 МПС на 24 часа) и слаб трафик (под 5000 МПС на 24 

часа,) За първият случай се предлагат стойности на sL в границите от 0.4 до 3 г/м2, а за 

втория случай от 0.1 до 0.5 г/м2. Ниските стойности предполагат отлично състояние на 

асфалтовото покритие, докато високите стойности отговарят на лошо състояние. При 

неасфалтирани пътища пътният нанос може да има много по-високи стойности и се 

подбира от помощни таблици. За изчисляване на конкретните емисионни фактори на 

включените в модела линейни източници са използвани следните данни: 

 SLINE1 – магистрала А-2 с обща дължина (в границите на моделната карта) 

10,78 км. Пътен нанос - 2 г/м2; средно тегло на автомобилите 1.5 тона; средна 

скорост 100 км/час; По данни на АПИ средният трафик по този път е 1135 

МПС/час, което отговаря на средноденонощен трафик 11229 МПС за 
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денонощие. Изменението на интензивността на движение по часове в 

денонощието е на базата на осреднени измервания на извънградски трафик. 
 SLINE2 - първокласен път I-2 с обща дължина (в границите на моделната карта) 

9,42 км. Пътен нанос - 2 г/м2; средно тегло на автомобилите 1.5 тона; средна 

скорост 80 км/час; По данни на АПИ средният трафик по този път е 306 

МПС/час, което отговаря на средноденонощен трафик 3025 МПС за денонощие. 

Изменението на интензивността на движение по часове в денонощието е на 

базата на осреднени измервания на извънградски трафик. 
 

Фиг. 4 Относителни коефициенти на часово натоварване на типичен извънградски 

трафик по основната републиканска пътна мрежа 

 

Очаквани максимални 24-часови концентрации на ФПЧ-10 

Представените по-долу концентрационни карти отразяват влиянието на битовото 

отопление и транспорта за пълна календарна година (2015 г.) с отчитане на сезонността на 

отоплението и променливия трафик по пътната мрежа, в това число с отчитане на дневната 

интензивност (фиг. Х – горната графика) и сезонната изменчивост чрез следните 

коефициенти: Зима - 0,695; Пролет - 0,808; Лято - 1.00; Есен - 0.820. В транспортните 

източници не е включен градския трафик по вътрешните улици на Каспичан поради липса 

на конкретни данни. 

Разпределението на максималните средноденонощни концентрации на ФПЧ-10 е показано 

на фиг. Х. На нея със син цвят са нанесени линиите с постоянни концентрации 

(изоконцентрационните линии) на ФПЧ-10 в μg/m3. Моделът позволява, зоните в които 

концентрацията на ФПЧ-10 превишава СД НОЧЗ по Наредба № 12/2010 г. от 50 μg/m3 да 

се маркират в червена щриховка (в случая такива няма). Графиката е генерирана чрез 

“филтруване” на масива от средноденонощни концентрации за всеки рецептор за всеки час 

от календарния период и извеждане на максималните стойности. Следователно, тя не 

отразява замърсяването на атмосферата в конкретен момент от време, а обединява 
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най-неблагоприятните за разсейване условия за всички рецептори, които най-често не 

съвпадат по време.  

 

Фиг. 5 Максимални средноденонощни /24-часови концентрации/ на ФПЧ-10 с 

отчитане на битовото отопление и транспорта 

 

 

 

 

 

Графиката позволява да се направят следните изводи: 

 Липсата на щрихована в червено зона показва, че даже при особено 

неблагоприятни условия през отоплителния сезон, СД НОЧЗ по Наредба № 

12/2010 г. от 50 μg/m3 не се очаква да бъде превишена. Абсолютният максимум е 

в пресечната тчка на двата републикански пътя А-2 и I-2 и достига 46 μg/m3. 

 Специфичен фактор за изследваната територия е денивилацията на терена, която 

позволява натрупване към по-високи части; 

 Върху цялата територия на град Каспичан максималните 24-часови 

концентрации не се очаква да превишават СД НОЧЗ от 50 μg/m3, те са в 

границите до 46 μg/m3. 

 Шестите по стойност максимални 24-часови концентрации на ФПЧ-10 показват, 

че превишаване на СД НОЧЗ от 50 μg/m3 не се очаква. В този случай 

абсолютният максимум се понижава до 30 μg/m3. 

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. 



58 

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 

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 
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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 

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. 
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Таблица 21: Мониторингови пунктове /БД Черноморски район/ 
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1,2,6 4 - - - - - - - - 

BG2PR

24913M

S435 

р. 

Главни

ца - с. 

Комаре

во 

река 

Провад

ийска 

р. 

Главни

ца 

BG2PR34

5R1007 

1-3

,6-

14,

17-

19 

1-4,6

,8 
4 - - - 

20,2

1 
- 4 - - 
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BG2PR

O0413

MS004 

р. 

Главни

ца - 

устие 

река 

Провад

ийска 

р. 

Главни

ца 

BG2PR40

0R1009 

1,2

,6-

8,1

2-1

4,1

7 

- 4 - - - - - - - - 

 BG2K

A0474

MS022 

р. Стара 

река – 

м/у 

с.Вехто

во и 

с.Ветри

ще1 

река 

Камчия 

р. Стара 

река 

BG2KA7

00R016 

1-3

,6-

19 

1-4,6

,8 
4 1-33 12 - 

1,2,1

3,20,

21 

- 4 3 1 

Основни физико-химични показатели: 

I група – активна реакция /pH/, температура, неразтворени вещества, елекропроводимост, 

разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, азот амониев, азот нитритен, 

фосфати, хлориди, сулфати. 

II група – азот общ, фосфор общ, калций, магнезий, обща твърдост, желязо общо, манган 

Специфични вещества: вещества, включени в Приложение 7 на Наредба Н-4, като 

индустриални замърсители, пестициди, разтворители, метали и металоиди, свободни 

цианиди и др. 

Приоритетни вещества /ПВ/ - група вещества, включени в Приложение 1 на 

Директива 2008/105/ на ЕК, включени в програмата за контролен или оперативен 

мониторинг 

 

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 

 Изграждане или модернизиране на пречиствателни станции за отпадъчни 

води  

 Ефективност на ползването на вода, технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и домакинства  

 Мерки за опазване на питейната вода  

 Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.  

 Мерки за недопускане или контрол на замърсяването от урбанизирани зони, 

транспорт и изградена инфраструктура  

 Мерки насочени към намаляване на замърсяването от индустриални 

източници 

 Мерки за поетапно прекратяване на емисиите, заустванията изагубите от 

приоритетни опасни вещества или за намаляване на емисиите, заустваниятаи 

загубите от приоритетни вещества 

 Модернизиране или подобрения на пречиствателни станции за промишлени 

отпадъчни води 

 Мерки за недопускане или контрол на замърсяването от урбанизирани зони, 

транспорт и изградена инфраструктура 

 Мерки насочени към намаляване на замърсяването от селското стопанство 

 Намаляване на замърсяването с хранителни елементи от земеделието 
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 Намаляване на замърсяването с пестициди от земеделието 

 Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността 

 Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността 

 Мерки насочени към намаляване на хидроморфологичния натиск 

 Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен отток 

 Подобряване на надлъжната непрекъснатост 

 Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен отток. 

 Подобряване на хидроморфологичните условия на водните тела 

 

 Мерки насочени към опазване на зоните за защита 

- Мерки за опазване на питейната вода 

- Мерки за недопускане или контрол на неблагоприятните въздействия от почивни 

дейности, включително любителски риболов 

- Мерки за недопускане или контрол на неблагоприятните въздействия от риболова и 

други видове експлоатация/отстраняване на животни и растения 

- Подобряване на хидроморфологичните условия на водните тела (напр. 

възстановяване на реки, подобряване на крайбрежни райони, премахване на твърди 

насипи, възстановяване на връзката между реки и заливни равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние на преходни и крайбрежни води и т.н.) 

- Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен отток 

- Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания за намаляване на 

несигурността 

- Намаляване на замърсяването с хранителни елементи от земеделието 

- Намаляване на замърсяването с пестициди от земеделието 

- Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните 

води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около 

водовземните съоръжения/системи“ 

 

В план за управление на речните басейни в Черноморски район 2016-2021 г. са предвидени 

следните конкретни мерки по отношение на повърхностните водни тела: 

- За Повърхностно водно тяло, категория река, с име р.Провадийска - от преди 

с.Каменяк до гр.Каспичан и код BG2PR900R015 –  
- Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

Действия за изпълнение на мярката: Прилагане на приетите правила за добра 

земеделска практика извън нитратно уязвими зони; Контрол на изпълнението 

на програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници; Прилагане на приетите програми от мерки 

за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски 

източници в нитратно уязвими зони; Контрол за спазване на изискванията за 

торене и съхранение на  торове 

- Мярка: Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и 

подземни води; Действия за изпълнение на мярката: Провеждане на 

проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при 

установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен 

източник на този натиск 

- Мярка: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от повърхностни води; Действия за изпълнение 
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на мярката: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от повърхностни води 

- Мярка: Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с 

отглеждане на аквакултури; Действия за изпълнение на мярката: Поставяне на 

условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за 

водовземане с цел отглеждане на аквакултури  за провеждане на собствен 

мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на 

сладководно рибовъдство. 

- За Повърхностно водно тяло, категория река, с име р.Провадийска - от гр. 

Каспичан до с. Невша и код BG2PR567R011  
- Мярка: Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни 

води на населените места; Действия за изпълнение на мярката: Изпълнение на 

проекти за изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна 

система вкл. ГПСОВ, определени за конкретните агломерации с над 2000 е ж., 

съгласно приложение № 5 към Националния каталог от мерки 

- Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

Действия за изпълнение на мярката: Прилагане на приетите правила за добра 

земеделска практика извън нитратно уязвими зони; Контрол на  

изпълнението на програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на 

замърсяването с нитрати от земеделски източници; Прилагане на приетите 

програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони; Контрол за 

спазване на изискванията за торене и съхранение на торове;  

- Мярка: Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; 

Действия за изпълнение на мярката: Закриване и рекултивация на депа за 

производствени отпадъци 

- Мярка: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за заустване на отпадъчни води;  

- За Повърхностно водно тяло, категория река, с име р.Мадара - от  кв. Макак, 

гр.Шумен до вливане в р.Провадийска и код BG2PR800R016  
- Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

Действия за изпълнение на мярката: Прилагане на приетите правила за добра 

земеделска практика извън нитратно уязвими зони; Контрол на  

изпълнението на програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на 

замърсяването с нитрати от земеделски източници; Прилагане на приетите 

програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони; Контрол за 

спазване на изискванията за торене и съхранение на торове 

- Мярка: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от повърхностни води; Действия за изпълнение 

на мярката: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от повърхностни води; Изпълнение на 

процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане 

от повърхностни води 

- Мярка: Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с 

отглеждане на аквакултури; Действия за изпълнение на мярката: Поставяне на 

условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за 

водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен 

мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на 

сладководно рибовъдство. 
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- За Повърхностно водно тяло, категория река, с име р.Крива - от Нови Пазар до 

вливане в р.Провадийска и код BG2PR600R1012  
- Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

Действия за изпълнение на мярката: Прилагане на приетите правила за добра 

земеделска практика извън нитратно уязвими зони; Контрол на изпълнението 

на програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници; Прилагане на приетите програми от мерки 

за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски 

източници в нитратно уязвими зони; Контрол за спазване на изискванията за 

торене и съхранение на  торове 

- Мярка: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за заустване на отпадъчни води 

- Мярка: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от повърхностни води; Действия за изпълнение 

на мярката: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от повърхностни води 

- За Повърхностно водно тяло, категория река, с име р.Провадийска - от с. 

Невша до преди гр. Провадия“ и код BG2PR500R006  
- Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

Действия за изпълнение на мярката: Контрол на изпълнението на програми от 

мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от 

земеделски източници; Прилагане на приетите програми от мерки за 

ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски 

източници в нитратно уязвими зони; Прилагане на приетите правила за добра 

земеделска практика извън нитратно уязвими зони; Контрол за спазване на 

изискванията за торене и съхранение на торове 

- Мярка: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от повърхностни води; Действия за изпълнение 

на мярката: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от повърхностни води; Изпълнение на 

процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане 

от повърхностни води 

- За Повърхностно водно тяло, категория река, с име р. Главница - от извора до 

вливане на р. Аннадере“ и код BG2PR345R1007 - Мярка: Намаляване на 

замърсяването с нитрати от земеделски източници; Действия за изпълнение на 

мярката: Контрол на изпълнението на програми от мерки за ограничаване и 

предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; Прилагане 

на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на 

замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони; 

Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика извън нитратно 

уязвими зони; Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на 

торове 
- За Повърхностно водно тяло, категория река, с име р.Аннадере - от извора до 

вливане в р.Главница и р.Главница до вливане в р. Провадийска“ и код 

BG2PR400R1009 - Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски 

източници; Действия за изпълнение на мярката: Прилагане на приетите програми от 

мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски 

източници в нитратно уязвими зони; Контрол на изпълнението на програми от 

мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски 

източници; Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика извън 
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нитратно уязвими зони; Контрол за спазване на изискванията за торене и 

съхранение на  торове 
- За Повърхностно водно тяло, категория река, с име р. Стара река (Текедере) - 

от извор до вливане в р. Камчия“ и код BG2KA700R016  
- Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

Действия за изпълнение на мярката: Прилагане на приетите правила за добра 

земеделска практика извън нитратно уязвими зони; Прилагане на приетите 

програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони; Контрол на  

изпълнението на програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на 

замърсяването с нитрати от земеделски източници; Контрол за спазване на 

изискванията за торене и съхранение на торове 

- Мярка: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за заустване на отпадъчни води 

- Мярка: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от повърхностни води; Действия за изпълнение 

на мярката: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от повърхностни води 

- Мярка: Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с 

отглеждане на аквакултури; Действия за изпълнение на мярката: Поставяне на 

условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за 

водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен 

мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на 

сладководно рибовъдство. 

 

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 за опазване на питейната вода 

- Мерки за недопускане или контрол на замърсяването от урбанизирани зони, 

транспорт и изградена инфраструктура 

- Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания за намаляване на 

несигурността 

 Мерки, насочени към индустрията 
- Мерки от ценовата политика за прилагане на възстановяването на разходите за 

водни услуги от промишлеността 

- Модернизиране или подобрения на пречиствателни станции за промишлени 

отпадъчни води 

 Мерки, насочени към селското стопанство 

- Намаляване на замърсяването с хранителни елементи от земеделието 

- Намаляване на замърсяването с пестициди от земеделието 

- Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания за намаляване на 

несигурността 

 Други 

- Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания за намаляване на 

несигурността 

С цел опазване и подобряване на количественото състояние на подземните води са 

планирани следните мерки: 

 Мерки, насочени към урбанизираните територии 

- Ефективност на ползването на вода, технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и домакинства 

- Мерки за опазване на питейната вода 

 Мерки, насочени към индустрията 

- Ефективност на ползването на вода, технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и домакинства 

 Други 

- Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания за намаляване на 

несигурността 

С цел подобряване на управлението допълнително са планирани следните мерки: 
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- Извършване на ежегоден контрол на разрешителните за водовземане от подземни 

води с разрешено количество над 150 000 куб. м год 

- Извършване на контрол един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните 

за водовземане от подземни води с разрешено количество под 30 000 куб.м.год. 

- Извършване на контрол един път на 3 години на разрешителните за водовземане от 

подземни води с разрешено количество от 30 000 до 150 000 куб.м.год 

- Ежегодно определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела 

- Ежемесечно съставяне на баланс "разполагаеми ресурси- разрешено черпене" 

- Завършване и публикуване на регистрите на кладенците за задоволяване на 

собствените потребности на гражданите 

- Съставяне и публикуване на регистри на разрешителните за водовземане по 

подземни водни тела 

- Отнемане на разрешителни за водовземане от подземни води в случаите на 

неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него 

срок. 

- Отнемане на част от разрешеното водовземане по разрешителни за водовземане от 

подземни води в случаите на неупражняване на права в определените в 

разрешителното параметри на използването. 

- Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато понижението на 

водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в 

подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени 

води 

- Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения 

са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на 

съоръженията за водовземане 

- Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от 

понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на 

количественото състояние на подземните водни тела 

- Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане 

надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално 

допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава 

определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво  

- Контрол за спазване на изискванията за измерване на водното ниво и черпените 

количества подземни води 

- Ограничаване на водовземането в района на интрузии на морски води 

- Преразглеждане на издадените разрешителни с цел постигане на целите за водното 

тяло 

Мерки за водна ефективност и въвеждане на принципа за възстановяване на 

разходите за водни услуги 

 Мерки, насочени към урбанизираните територии 
- Ефективност на ползването на вода, технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и домакинства 

- Мерки от ценовата политика за прилагане на възстановяването на разходите за 

водни услуги от домакинствата 

 Мерки, насочени към индустрия 

- Мерки от ценовата политика за прилагане на възстановяването на разходите за 

водни услуги от промишлеността 

- Ефективност на ползването на вода, технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и домакинства 
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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 

- Биологично укрепване 

 Смекчаване на натиска от климатичните промени 

- Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност във водосбора на притоци, 

вливащи се в райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН), с 

изключение на случаи, когато е доказана необходимост за осигуряване на 

проводимост на реките  

- Изпълнение на проекти свързани с увеличаване лесистостта и възстановяване на 

горския потенциал; Увеличаване на горските територии; Възстановяване, опазване 

и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство 

 Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките 

- Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим (причинени 

от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, новиводовземания и др.) във 

водните тела определени като или попадащи в зони за защитана водите  

- Забрана за нови корекции на участъци от реките, попадащи в границите на 

защитени територии и защитени зони от НЕМ Натура 2000  

 Подобряване на естественото задържане на водата 

- Повишаване на водното ниво с цел разширяване на съществуващи или 

възстановени влажни зони (блата, езера и др.)  

- Възстановяване на меандри и ръкави  

 Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите 

- Разработване на програма и премахване на нефункциониращите миграционни 

бариери  

- Въвеждане на условие в разрешителните за водовземане и/или ползване на ВТ на 

задължителен мониторинг от титуляра на разрешителните, за оценка осигуряването 

на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие  

- Забрана за изграждане на прагове, баражи, водовземания и др. съоръжения 

препречващи изцяло речното корито  

- Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на 

Наредбата за изискванията към рибните проходи, а до издаването и ръководството 

на ФАО  

- Разрушаване на бентове и прагове за осигуряване миграцията на рибите  

 Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници 

- Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско 

и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по 

ПРСР  

- Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на 

замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони 

- Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика извън нитратно 

уязвими зони  

 Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности 

- Закриване и рекултивация на депа за производствени отпадъци  

 Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита 

- Забрана за складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци в 

крайбрежните заливаеми ивици  

- Забрана за складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци в 

принадлежащите земи на водохранилищата  
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 Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на 

населените места 

- Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние 

- Изпълнение на проекти за изграждане, доизграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна система за агломерации с под 2000 е.ж, вкл. 

доизграждане на канализация когато има изградена ПСОВ или осигуряване на 

подходящо пречистване (чрез изграждане на ПСОВ или отвеждане към друга 

ПСОВ), когато има изградена канализация  

- Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за 

агломерации с над 2 000 е.ж 

 

В ПУРБ 2016-2021 в Черноморски район са предвидени следните конкретни мерки за 

опазване на подземни водни тела:  

- “Подземно водно тяло с име „Порови води в кватернер в терасата на р. 

Провадийска“ с код BG2G000000Q003  
- Мярка: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита 

на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и 

буферните зони около водовземните съоръжения/системи; Действия за 

изпълнение на мярката: Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ 

съгласно действащото законодателство; Контрол на ограниченията и 

забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води 
- Мярка: Подобряване на мониторинга на количественото състояние на 

подземните води; Действия за изпълнение на мярката: Изграждане на нови 

пунктове за мониторинг на подземни води в райони с устоновен риск от 

въздействие върху рецептори, определящи за състоянието на подземните 

водни тела (свързани повърхностни водни тела, сухоземни екосистеми, 

привличане на солени или замърсени повърхностни води, и др.) 

- Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

Действия за изпълнение на мярката: Прилагане на приетите правила за добра 

земеделска практика извън нитратно уязвими зони 

- Мярка: Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; 

Действия за изпълнение на мярката: Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата 

на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната 

разрешена доза на единица площ 

- Мярка: Подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от 

подземни води; Действия за изпълнение на мярката: Ежегоден контрол на 

разрешителните с разрешено водовземане с количество над 150 000 куб.м.год; 

един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните за водовземане от 

подземни води с разрешено количество под 30 000 куб.м.год.; един път на 3 

години на разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено 

количество от 30 000 до 150 000 куб.м.год; Провеждане на проучвателен 

мониторинг за установяване източниците на натиск при установено влошаване 

на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този натиск 

- Мярка: Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в района на депа за отпадъци; Действия за 

изпълнение на мярката: Изпълнение на собствен мониторинг на 

повърхностните, подземните и отпадъчните води в района на общинските депа 

за битови отпадъци и осигуряване на информация за натиска върху водите 
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- Мярка: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за заустване на отпадъчни води 

- Мярка: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от подземни води с цел постигане на целите за 

водното тяло; Действия за изпълнение на мярката: Преразглеждане на 

издадените разрешителни с цел постигане на целите за водното тяло 

- “Подземно водно тяло с име „Порови води в кватернера на р. Врана“ с код 

ВG2G000000Q004  
- Мярка: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита 

на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и 

буферните зони около водовземните съоръжения/системи; Действия за 

изпълнение на мярката: Контрол на ограниченията и забраните в границите на 

СОЗ и зоните за защита на питейни води 

- Мярка: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от подземни води с цел постигане на целите за 

водното тяло; Действия за изпълнение на мярката: Преразглеждане на 

издадените разрешителни с цел постигане на целите за водното тяло 

- Мярка: Подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от 

подземни води; Действия за изпълнение на мярката: един път на 3 години на 

разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество от 

30 000 до 150 000 куб.м.год 

- “Подземно водно тяло с име „Карстови води в К2t-m - Горна креда турон - 

мастрихт- Провадийска синклинал“ с код ВG2G00000К2032 –  
- Мярка: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита 

на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и 

буферните зони около водовземните съоръжения/системи; Действия за 

изпълнение на мярката: Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ 

съгласно действащото законодателство 

- Мярка: Подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от 

подземни води; Действия за изпълнение на мярката: един път в срока на 

действие на ПУРБ на разрешителните за водовземане от подземни води с 

разрешено количество под 30 000 куб.м.год. 

- Мярка: Подобряване на мониторинга на количественото състояние на 

подземните води; Действия за изпълнение на мярката: Изграждане на нови 

пунктове за мониторинг на подземни води в райони с устоновен риск от 

въздействие върху рецептори, определящи за състоянието на подземните 

водни тела (свързани повърхностни водни тела, сухоземни екосистеми, 

привличане на солени или замърсени повърхностни води, и др.) 

- “Подземно водно тяло с име „Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен 

Провадия“с код ВG2G00000РG027  
- Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

Действия за изпълнение на мярката: Контрол за спазване на изискванията за 

торене и съхранение на  торове 

- Мярка: Подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от 

подземни води; Действия за изпълнение на мярката: един път на 3 години на 

разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество от 

30 000 до 150 000 куб.м.год 

- Мярка: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от подземни води с цел постигане на целите за 
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водното тяло; Действия за изпълнение на мярката: Преразглеждане на 

издадените разрешителни с цел постигане на целите за водното тяло  

- Мярка: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита 

на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и 

буферните зони около водовземните съоръжения/системи; Действия за 

изпълнение на мярката: Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ 

съгласно действащото законодателство 

- “Подземно водно тяло с име „Карстови води в малм-валанж“ с код 

ВG2G000J3K1040 - Мярка: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в 

зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони 

(СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи; Действия за 

изпълнение на мярката: Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ съгласно 

действащото законодателство 
- “Подземно водно тяло с име „Карстови води в малм-валанж“ с код 

BG2G000J3К1041  
- Мярка: Подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от 

подземни води; Действия за изпълнение на мярката:Ежегоден контрол на 

разрешителните с разрешено водовземане с количество над 150 000 куб.м.год; 

един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните за водовземане от 

подземни води с разрешено количество под 30 000 куб.м.год.; един път на 3 

години на разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено 

количество от 30 000 до 150 000 куб.м.год 

- Мярка: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита 

на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и 

буферните зони около водовземните съоръжения/системи; Действия за 

изпълнение на мярката: Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ 

съгласно действащото законодателство 

- Мярка: Подобряване на мониторинга на количественото състояние на 

подземните води; Действия за изпълнение на мярката: Изграждане на нови 

пунктове за мониторинг на подземни води в райони с устоновен риск от 

въздействие върху рецептори, определящи за състоянието на подземните 

водни тела (свързани повърхностни водни тела, сухоземни екосистеми, 

привличане на солени или замърсени повърхностни води, и др.) 

- “Подземно водно тяло с име „Пукнатинни води в хотрив - барем - апт 

Каспичан, Тервел, Крушари“ с код BG2G000К1Hb036  
- Мярка: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита 

на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и 

буферните зони около водовземните съоръжения/системи; Действия за 

изпълнение на мярката: Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ 

съгласно действащото законодателство 

- Мярка: Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; 

Действия за изпълнение на мярката: Контрол на използването на пестициди в 

райони на подземни водни тела, формирани в карстови водни хоризонти, 

разкриващи се на повърхността 

- Мярка: Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и 

подземни води; Действия за изпълнение на мярката: Провеждане на 

проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при 

установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен 

източник на този натиск 
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- Мярка: Подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от 

подземни води; Действия за изпълнение на мярката: един път на 3 години на 

разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество от 

30 000 до 150 000 куб.м.год 

- Мярка: Подобряване на мониторинга на количественото състояние на 

подземните води; Действия за изпълнение на мярката: Изграждане на нови 

пунктове за мониторинг на подземни води в райони с устоновен риск от 

въздействие върху рецептори, определящи за състоянието на подземните 

водни тела (свързани повърхностни водни тела, сухоземни екосистеми, 

привличане на солени или замърсени повърхностни води, и др.) 

- Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

Действия за изпълнение на мярката: един път в срока на действие на ПУРБ на 

разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество под 

30 000 куб.м.год. 

- Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

Действия за изпълнение на мярката: Контрол за спазване на изискванията за 

торене и съхранение на  торове 

- Подземно водно тяло с име „Пукнатинни води във Валанж- Хотрив - апт 

Шумен - Търговище“ с код ВG2G000К1НВ037  
- Мярка: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита 

на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и 

буферните зони около водовземните съоръжения/системи; одобряване на 

контрола на разрешителните за водовземане от подземни води; Действия за 

изпълнение на мярката: Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ 

съгласно действащото законодателство 

- Мярка: Подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от 

подземни води; Действия за изпълнение на мярката: Ежегоден контрол на 

разрешителните с разрешено водовземане с количество над 150 000 куб.м.год; 

един път на 3 години на разрешителните за водовземане от подземни води с 

разрешено количество от 30 000 до 150 000 куб.м.год; един път в срока на 

действие на ПУРБ на разрешителните за водовземане от подземни води с 

разрешено количество под 30 000 куб.м.год. 

- Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

Действия за изпълнение на мярката: Контрол за спазване на изискванията за 

торене и съхранение на торове 

 

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, 

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.  

В Регистъра на подземни водни тела определени като зони за защита за питейни нужди 

(съгл. чл. 119а от Закона за водите) съгласно ПУРБ в Черноморски район на територията 

на Община Каспичан попадат следните водни тела: 
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Таблица 22: Зона за защита на питейните води съгласно ПУРБ в Черноморски район 

на територията на Община Каспичан 

№ 

по 

ре

д 

Код на зоната за 

защита за 

питейно 

водоснабдяване 

Код на 

водното тяло 
Име на водното тяло 

Площ 

на 

водното 

тяло, 

кв.км. 

1 
BG2DGW000000Q

003 

BG2G000000Q

003 

Порови води в кватернера на р. 

Провадийска 
156,88 

2 
BG2DGW000000Q

004 

BG2G000000Q

004 
Порови води в кватернера на р. Врана 165,31 

20 
BG2DGW00000К2

032 

BG2G00000К2

032 

Карстови води в Горна креда 

турон-мастрихт- Провадийска 

синклинала 

959,92 

16 
BG2DGW00000PG

027 

BG2G00000PG

027 

Порови води в 

палеоген-еоцен,олигоцен Провадия 
898,29 

28 
BG2DGW000J3K1

040 

BG2G000J3K1

040 
Карстови води в малм-валанж 3090,7 

29 
BG2DGW000J3К1

041 

BG2G000K1J3

041 
Карстови води в малм-валанж 2622,05 

24 
BG2DGW000K1H

B036 

BG2G000K1hb

036 

Пукнатинни води в хотрив-барем-апт 

Каспичан 
1228,46 

25 
BG2DGW000K1H

B037 

BG2G000K1hb

037 

Пукнатинни води в валанж-хотрив-апт 

Шумен -Търговища 
1038,6 

 

 

 

 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 
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Таблица 23: Повърхностни водни тела, които попадат в защитени зони за опазване на 

типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни (без 

птици) в ЧРБУ, ПУРБ в Черноморски район  

Европейски 

индификационен код на 

защитената зона 

Наименование на 

защитената зона 

Площ на 

цялата 

защитена 

зона, km2 

Площ на  

защитената зона 

на територията на 

БДЧР, km2 

BG0000104 
Провадийско - Роякско 

плато 
501,5 501,5 

BG0000138 Каменица 14,54 14,54 

 

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 до 2015 г. 

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.;  

 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.;  
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 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, 

включително: 

- изискванията на чл. 143 от Закона за водите, съгласно които с цел защита от 

вредното въздействие на водите се забранява нарушаване на естественото 

състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, 

намаляването на проводимостта на речните легла, използване на речните легла 

като депа за отпадъци, земни и скални маси, както и извършване на строежи над 

покрити речни участъци; 

- забраните на чл. 134 от Закона за водите за забрана на строителство на стопански и 

жилищни постройки и изхвърлянето, складиране, депониране, и третиране на 

отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на 

водохранилищата; 

- забраните на чл. 146 от Закона за водите за застрояване в заливаемите тераси на 

реките и сервитута на хидротехническите съоръжения; 

- изискванията на чл. 132 от Закона за водите, съгласно които лицата, от стопанската 

дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да изграждат 

необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за 

заустване във водния обект, когато на съответната територия няма изградена 

канализационна система. 

- изискванията на чл. 44 и чл. 46 от ЗВ, в случай на водовземане и/или ползване на 

воден обект, включително чл. 46, ал. 4 по отношение на заустването на 

битово-фекални води; 

- изискванията на чл. 125 от Закона за водите, че включването на нови количества 

отпадъчни води, следва да се съобрази с капацитета и ефективността на 

съществуващата канализационна система; 

- изискванията на чл. 198о от Закона за водите, предоставянето на ВиК услуги на 

потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на Закона за водите 

и Закона за устройство на територията. 

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 
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на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район за басейново управление на водите с 

период на действие 2016-2021г., касаещи територията на Община Каспичан, а именно:  

 Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните 

води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около 

водовземните съоръжения/системи  

 Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на 

аквакултури  

 Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за 

заустване на отпадъчни води  

 Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности  

 Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници  

 Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита 

 Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на 

населените места  

 Подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от подземни води  

 Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води  

 Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни води 

 

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  Експлоатационен район - Нови пазар към “ВиК – 

Шумен” ООД. 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. Част от трасетата на 

довеждащите водопроводи са: 

- 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%. 

 

Таблица 24. Подавани водни количества към населените места община Каспичан за 

периода 2001-2016г. 

Годин

а 

Населен

ие 

Подадена 

вода 

Полезно - използвана 

вода (куб.м.) 

Водопотребление  

л/ж/д 

бр. (куб.м.) общо население 
промиш

л. 
общо 

населен

ие 

промиш

л. 

2001 10921 811000 411000 351000 60000 103 88 15 
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2002 10921 749000 369000 312000 57000 93 78 14 

2003 10921 778000 392000 335000 57000 98 84 14 

2004 9546 577000 289000 242000 47000 83 69 13 

2005 9546 570000 286000 231000 55000 82 66 16 

2006 9546 629000 324000 262000 62000 93 75 18 

2007 9546 649000 326000 261000 65000 94 75 19 

2008 9156 572000 315000 243000 72000 94 73 21 

2009 8735 488000 265000 216000 49000 83 68 15 

2010 8735 488000 265000 216000 49000 83 68 15 

2011 8681 520000 277000 221000 56000 87 70 18 

2012 8627 541257 286598 235031 51567 91 74 16 

2013 8548 536242 296608 239786 56822 95 77 18 

2014 8444 517527 266065 214499 51566 86 70 17 

2015 8441 614805 276326 216875 59451 90 70 19 

2016 8373 653206 276206 216390 59816 90 71 20 

 

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%. 

 

Таблица 25. Подавани водни количества към населените места за 2016 г. 

Територия 

Населен

ие 

Подаден

а вода   

Полезно - използвана 

вода (куб.м.) 

Водопотребление  

л/ж/д 

бр. (куб.м.) общо население 
промиш

л. 
общо 

населен

ие 

промиш

л. 

Община 

Каспичан 
8373 653206 276206 216390 59816 90 71 20 

с. Върбяне 252 15368 7720 7652 68 84 83 1 

с. Златна 

нива 
617 33256 16629 12453 4176 74 55 19 

гр.Каспича

н 
3102 

299706 
118062 82222 35840 104 73 32 

с. Каспичан 1680 76426 30570 25518 5052 50 42 8 

с. Косово 334 14571 4756 4571 185 39 37 2 

с. Кюлевча 363 57567 29346 23290 6056 221 176 46 

с. Марково 701 53066 17498 16522 976 68 65 4 

с. Могила 337 30138 15074 14928 146 123 121 1 

гр.Плиска 987 73108 36551 29234 7317 101 81 20 

 

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. 
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В общия устройствен план на община Каспичан са нанесени учредените 

санитарно-охранителни зпни на водоисточници 

 В съответствие с изискванията на ..Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за 

проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно- охранителните зони 

около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди, около подземните вододобивни съоръжения се организират три зони 

(пояси) за санитарна защита (СОЗ): 

пояс I - той има за цел защита на самите водовземни съоръжения като предотврати 

външния достъп до тях. чрез затваряне и ограждане на сьоръженията и началните 

водопроводи около последнит;: 

пояс II - срещу биологични, бързоразвиващи се и силносорбируеми химически 

замърсители; 

пояс III - срещу стабилни химически замърсители. 

Границите на пояси II и III най-общо се оразмеряват в съответствие с хидрогеоложките 

условия в района на вододобивните съоръжения и в зависимост от режима на тяхната 

експлоатация. Техните размери сс определят чрез математическо моделиране. 

Пояс I от СОЗ се огражда с трайна ограда с височина не по-малка от 1.40 м, която се 

сигнализира с предупредителни надписи върху табели. 

Границата на пояс II се сигнализира с ясно водими предупредителни надписи и табели, 

поставени на добре видимо разстояние едни от други, поставени на колове или 

съществуващи дървета или огради. 

Пояс III се сигнализира аналогично на пояс II. 

Собствениците па земи в границите на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани 

за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, са длъжни да спазват забраните и 

ограниченията, определени от СОЗ. в който попада имотът, съгласно Приложения № 1 и 2 

към чл 10. ал. 1 от Наредба 3/16.10.2000 г. 

Осъществяването на дейност в границите на пояси II и III. за която е регламентирано 

ограничение (О) или ограничение при доказана необоходимост (ОДН), сс разрешава само, 

ако инициаторите на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху 

околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последствия за 

водоизточника. 

Площите около съществуващите водоизточници, водоеми, помпени станции и др. 

съоръжения по водопроводните мрежи, които са публична общинска собственост са 

приблизителни и са както следва: 

 Площи за предстоящи обособяване /включват пояс I на съоръженията и 

водоизточниците, които не са отразени в КВС в самостоятелни имоти, на които 

предстои обособяване като такива/ - 1,81 ха; 

 Приблизителни площи за обособяване /включват пояс II и пояс III на СОЗ за 

водоизточници, за които предстои да бъде учредена СОЗ по Наредба №3 от 

15.10.2000г. за условията, реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване - 986,4 ха; 

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. 
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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, под контрола на Басейновите дирекции по райони. 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. 

В периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. на територията на община Каспичан са съставени 

7бр. АУАН, от които: 

-1бр. на “Голдън Фийлд” ООД за нарушение по чл.29 от ЗУО. По акта е издадено 

наказателно постановление за налагане на имуществена санкция в размер на 2000лв.; 

-1бр. на физическо лице по чл.166, т.3 във връзка с чл.155, ал.2 от ЗООС. По акта са 

издадени наказателни постановления за налагане на глоба в размер на 2000лв; 

-2бр. на физически лица за нарушения на Закона за лечебните растения. По актовете са 

издадени наказателни постановления за налагане на глоба в размер на 250лв. всяка; 

2бр. на “ВиК-Шумен” за изхвърляне и заустване на отпадъчни води, посредством 

канализационна система на гр.Каспичан по Закона за водите. По актовете са издадени 

наказателни постановления за налагане на имуществени санкции в размер на 1000 лв. всяка; 

-1бр. на “Плиска-1” ЕООД за неизпълнение на дадено предписание. Преписката е 

прекратена с резолюция поради изпълнение на предписанието.  
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В периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. на територията на община Каспичан са наложени 

3бр. текущи имуществени санкции по чл.69 от Закона за опазване на околната среда, както 

следва: 

- на “Крис ойл 97” ООД - за превишаване на нормите за допустимите емисии 

регламентирани с Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества 

изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, 

бр.64/2005г.) в размер на 289 лв. месечно; 

- на “Рока България” АД - 2 бр. текущи месечни санкции за минимални превишения на 

заложените емисионни ограничения по показатели заложени за качествата на отпадъчните 

води в размери 32,00 лв. и 8,50 лв.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.6. Нитрати в МП ТК при ПС Провадия 
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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. 

 

Фиг.7. Нитрати в МП ШК Новосел 

 
 

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. 
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Фиг.8. Нитрати в ПВТ с код BG2G00000PG027 

 
 

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. 

 

Фиг.9. Резултати от мониторинг в пункт Невша Дренаж „Синякус“ и 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 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 
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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. 

 

Фиг.10. Резултати от мониторингови пунктове за ПВТ с код BG2G000K1HB036 

 
 

- 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. 

 

 

Фиг.11. Резултати от мониторингови пунктове за ПВТ с код 

 

 
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 
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- 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 зависимост от генезиса и географското разпространение на почвите, територията на 

общината условно може да се подели на два района - северен и южен. Северният район 

обхваща ниската равнинно-хълмиста част от територията на общината. Преобладаващият 

почвен тип тук са карбонатните черноземи. Те се отличават със средно мощен хумусен 

хоризонт (55-65 ст) и мощен профил (80-100 ст). По механичен състав са тежко 

песъкливо-глинести, със съдържание на физична глина между 50 и 55 %. Съдържанието на 

хумус е 2,2-2,5 %, а почвената им реакция е алкална (рН=8,3). Част от площите с 

карбонатни черноземи са засегнати от ерозия. По долното течение на р. Провадийска (след 

гр.Каспичан) реката е образувала обширно поле, в което преобладават алувиални и 

алувиално-ливадни песъкливи и песъкливо-глинести почви. Тези почви са наситени с 

карбонати от стичащи се по северните склонове на Провадийското плато води. • Южният 

район обхваща платата в южната част на общината и прилежащите им подножия. В 

землищата на селата Могила, Марково и Косово в условията на пресечен релеф са 

формирани сиви горски, средно и тежко песъкливо-глинести почви. На запад от тези 

землища, в района на Мадарското плато и неговите подкожни части, почвената покривка е 

разнообразна. Представена е от ерозирани черноземи, ерозирани сиви горски почви и 

плитки рендзини. В обезлесените терени с по-големи наклони, поради интензивните 

ерозионни процеси почвената покрива е представена във вид на фрагментарни почвени 

ареали с плитки каменисти (скелетни) почви, като на места тя напълно отсъства и на 

повърхността се разкриват почвообразуващи материали и голи скали. Най- благоприятни 

за развитие на ефективно земеделско производство в общината са алувиално-ливадните и 

черноземните почви. Те се отличават с най-добри водно- физични характеристики, тъй 

като при години с валежи около нормата зимните валежи осигуряват пролетен воден запас 

в почвения профил, който почти достига пределната полска влагоемкост. Продуктивната 

влага от този пролетен воден запас (усвоимата от растенията почвена влага) в излужените 

и карбонатните черноземи възлиза средно на 1727л /ха, в алувиално-ливадните почви - 

1694 л /ха, а в типичните черноземи - 1506 л /ха. За посочените почвени типове тази 

продуктивна влага от пролетния воден запас създава условия за отглеждане на житните 

култури без напояване. Разликата между добива при тях, получен при поливни и 

неполивни условия е от порядъка на 90 кг/дка, което при съществуващите цени на  водите 

за напояване не носи допълнително печалба. За повечето от останалите земеделски 

култури обаче, напояването, дори в години с валежи около нормата, гарантира значително 

увеличение на добивите. 

В геоложко отношение територията на общината попада в обхвата на Мизийската плоча, 

върху която е формирана Дунавската равнина. В района на Провадийското плато земната 

кора е изградена от структурата на Провадийската синклинала. Източно от меридиана на с. 

Марково на повърхността се разкриват палеогенски седименти с разнообразен скален 

състав от ядрото на синклиналата. Периферията на синклиналата е изградена от 

горнокредни скали (предимно варовици, пясъчници, мергели и конгломерати), като 

най-високите й части са изградени от напукани и окарстени варовици. В северната и 

средната част на общината кредните седименти са покрити от кватернерни отложения. Те 

са представени от слабо споени льосови и льосовидни отложения и алувиални наноси 

(глини, пясъци и чакъли) на река Провадийска и нейните притоци. Също с кватернерна 

възраст са делувиалните и пролувиалните материали, припокриващи по-старите скални 

формации по склоновете на Провадийското плато. 
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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 

 

Таблица 26. Разпределение на общата площ по дълбочина на почвите в Община 

Каспичан 

Дълбочина на 

почвата 

тв.плитка 

0-15 см 

плитка 

16-30 см 

ср.дълбока 

31-60 см 

дълбока 

61-120 см 

мн.дълбок

а над 120 

см 

общо 

хектари 0.0 1466.0 1320.8 1093.0 2216.1 6095.9 

проценти 0.0 24.1 21.7 17.9 36.3 100.0 

Източник: ДГС Нови Пазар, 2011 

 

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: 
 Земетресения 

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.  

Силните земетресения бихамогли да причинят и вторични явления и деформации в 

земната среда – свлачища, срутища, пропадане, втечняване, водонаситени седименти, 

предизвикващи допълнителни разрушения. 

 Свлачище  

За района са характерни най опасните свлачища – III група, които представляват дълбоки 

свлачища с периодично активизиране на отделни части. Те са големи, сложно устроени 

свлачища с дълбочина на основната хлъзгателна повърхнина до 50-60 м ис площ няколко 

десетки дка. Склоновете, където те са проеявени се намират в състояние близко до 

граничното равновесие. За активизиране на свлачищния процес са достатъчни малки по 

размер допълнителни дестабилизиращи фактори - абразия, ерозия, интензивни валежи и 

снеготопене, сеизмично и техногенно въздействие. На фона на бавното движение по 
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най-дълбоко разположената хлъзгателна повърхнина се проявяват съвременни 

активизации на горни етажи в телата н съществуващи стари свлачища. Рядко се достига 

дод съвременно активизиране, достигащо до основната свлачищна повърхнина или зона. 

Последствията от тази група свлячища са най-тежки, а противодействието – най-трудно, 

скъпо и не винаги с успеваемост. 

Социално-икономическото значение на свлачищата е голямо и се изразява в разрушения и 

деформации на населени места, сгради, пътища и други инженерни съоръжения и 

комуникации. 

Геоложкият риск е свързан с последващи ендогенни естествени процеси: първични ефекти 

и вторични ефекти – свлачища, срутища, пропадане, втечняване и водни прориви. 

Свлачищата имат ниска степен на предсказуемост. Могат да предизвикат катастрофа с 

дълготрайно локално въздействие с бърза скорост в линеен план.  

 Разрушителни ефекти от наводнения 

Две населени места от община Каспичан, попадат в райони със значителен потенциален 

риск от наводнения (РЗПРН) на територията на Басейнова дирекция „Черноморски район“, 

утвърдени със Заповед №РД-745/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, а 

именно с.Мадара, което попада в РЗПРН с наименование „Мадара - Мадара“и гр.Каспичан, 

в РЗПРН с наименование „Провадийска - Каспичан“. 

РЗПРН в поречието на р Провадийска които попадат на територията на Община Каспичан: 

- BG2_APSFR_PR_05 - МАДАРА – МАДАРА - участък от река Мадара и приток с 

обща дължина 8 км обхваща населеното място с. Мадара 

- BG2_APSFR_PR_07 - ПРОВАДИЙСКА – КАСПИЧАН - участък от река 

Провадийска и притоци с обща дължина 8 км обхваща населеното място гр. 

Каспичан 

Съгласно Програмата от мерки към утвърдения с Решение № 1103/29.12.2016 г. на 

Министерски съвет План за управление на риска от наводнения в Черноморски район, за 

двата РЗПРН са предвидени както конкретни мерки, които следва да бъдат изпълнени, така 

и мерки на ниво район за басейново управление, целящи намаляване на вредното 

въздействие на водите. 

Мерки на ниво район за басейново управление: 

- Изготвяне на указания за разработването и готовността за изпълнението на 

плановете за защита при бедствия, включително при наводнения 

- Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на 

язовирните стени и съоръженията към тях 

- Инициативи за разработване на наредби за определяне на превантивните нормативи, 

строително – техническите норми за устройственото планиране на територията, 

проектирането, изпълнението и поддържането на строежите 

- Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с 

наводненията 

Конкретни мерки за РЗПРН BG2_APSFR_PR_05 - МАДАРА – МАДАРА: 

- Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока 

вълна - Почистване от участък от р. Мадарска с дължина 3000 m от с.Мадара до 

начало корекция (вливане в р. Провадийска) при установяване на влошена 

проводимост (осигурена проводимост към есен 2015 г.). 

- Реконструкция и поддържане на корекциите - L = 600 m с. Мадара 

- Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана 

територия - Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на 

висока вълна - L=600 m с. Мадара, приета средна ширина 3,0 m 

- извън РЗПРН (BG2_APSFR_PR_05) - Разширяване на "тесните места" като мостове 
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и др, които водят до подприщване на речния отток - Реконструкция на мост в кв. 

Макак, гр Шумен за предотвратяване на подприщването на р. Стражка 

Конкретни мерки за РЗПРН BG2_APSFR_PR_07 - ПРОВАДИЙСКА – КАСПИЧАН: 

- Възстановяване на компрометирани диги - участък L=1000 m и височина 1,5 m 

- Реконструкция и поддържане на корекциите - L=1500m гр. Каспичан - изграждане 

на стена с височина до 5 м, L=1500 m по десния бряг на реката 

- Разширяване на „тесните места” като мостове и др., които водят до подприщване на 

речния отток - 4бр. 

- Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия, вкл. биологично 

укрепване - Ограничаване на ерозията на уязвимите участъци от брега и на 

заливаемите тераси на уязвими речни участъци чрез залесяване с храстовидна и 

дървесна растителност и други строителни методи, разсаждане на издънки и 

преплитане на клони, и други биологични методи 

- Изкуствено оформяне на речните корита с цел забавяне на оттичането - Забавяне на 

скоростта на водата и създаване на повишеното съпротивление чрез изкуствен 

релеф на речното дъно и/или брегове 

- Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана 

територия - Удълбочаване на участъци от дере - удълбочаване на участъци от 

съществуващата корекция L=1500m гр. Каспичан с 1,5 m 

- Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана 

територия - Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на 

висока вълна - в река Провадийска в района на гр. Каспичан - участък L=1300 m и 

приета ширина 2,5 m 

 процеси с непрекъснато действие 

 Активен разлом  

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 

400 км и имат голям рисков потенциал за възникването на силни земетресения и други 

разрушителни процеси. От съществено значение при определянето на геоложкия риск са и 

дълбочината на проникване на различните разломи и ширината на съпътствуващите ги 

разломни зони.  

Тектонските вертикални и хоризонтални движения по разломи имат висока степен на 

предсказуемост. Могат да предизвикат катастрофа с постоянно зонално въздействие с 

бавна скорост в линеен план.  

 Скален венец около платовидна заравненост с повишена опастност от 

склонови процеси 

Съвременният релеф на Дунавската равнина е предопределен от седиментната надстройка 

на Мизийската плоча, като има подчертано хълмисто-платовиден облик. Незначителни 

различия в орографския план на равнината се наблюдават източно от долината на р. Янтра. 

Тук широко разпространение имат циркумденудационните плата, каквото е и Шуменското 

плато. 

На фона на съседните ерозионно-денудационни понижения те се открояват със 

значителните си относителни превишения от порядъка на 250-350 т. Вилните им части са 

бронирани от варовити скали с малък наклон (1-3°), в обсега на които се развиват активни 

карстови процеси. Периферията на платовидните равнища завършва със субвертикални 

откоси, преминаващи в стръмни сипейни склонове (25-30°), спускащи се към съседните 

ниски полета. По периферията на остатъчните плата, коронясвани от твърди и крехки 

варовити скали, лежащи върху глинести и мергелни комплекси се създават условия за 

активно протичане на ерозионни и свлачшцно- срутищни процеси. 
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 Агресивност на водата - карбонатна 

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. 

Карбонатно-агресивните води се отличават с малка карбонатна твърдост /под 3°-5° d/ и 

съдържат свободен въглероден двуокис /до няколко десетки mg/l/, респ. въглена киселина. 

Агресивните води имат висока степен на предсказуемост. Могат да предизвикат аварии с 

дълготрайно регионално въздействие с бавна скорост в площен план.  

 процеси с непрекъснато действие, водещи до внезапно (рисково) явление  

 Карст във варовици 

Южните части територията на общината попадат в карстов район, като е налице открити 

окарстени варовици. Геоложката опасност от това явление е свързана с високата 

водопроницаемост и водообилност на окарстените скали, както и с понижената им 

устойчивост. Скалният масив, в който е развит карст, придобива нови инженерногеоложки 

и хидрогеоложки условия в сравнение с масив от същите скали, незасегнати от 

разтварящото действие на подземните води. Създава се възможност за развитие и 

активизиране на различни явления и деформации, като пропадане, слягане, обрушване и 

др., в резултат на гравитационни, хидростатични и хидродинамични сили, възникващи в 

следствие наличието на карстови форми. Карстът и карстовите подземни води от една 

страна са извънредно важен водоизточник, а от друга страна представляват значителна 

пречка при строителството. Окарстяването има средна степен на предсказуемост. Може да 

предизвика аварии с постоянно регионално въздействие с бавна скорост в площен план.  
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Фиг. 12. Геоложка карта на Община Каспичан, Източник МОСВ, 2017 г. 
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Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита /пестициди/  

В обхвата на РИОСВ- Шумен залежалите и негодни за употреба препарати за растителна 

защита се съхраняват в контейнери Б-Б кубове за трайно съхранение на ПРЗ, разположени 

на площадки и складове. В изпълнение на програмата за почвен мониторинг - III ниво – 

локални почвени замърсявания през 2016 г. са проверени на място всички площадки с Б-Б 

кубове и складове за ПРЗ като на обектите, разположени в близост до водни обекти, са 

извършени съвместни проверки с представители на Басейнова дирекция Черноморски 

район. От извършените  планови проверки се установи, че при 6 от проверяваните обекти 

с Б-Б кубове за съхранение на ПРЗ, е нарушена цялостта на изолацията на някои от 

контейнерите, но не са констатирани разпилявания и течове от пестициди по прилежащите 

земни площи. Дадени са задължителни за изпълнение предписания с кратък срок, които са 

изпълнени.Във връзка с контрола по изпълнение на дадените предписания са осъществени 

6 бр. извънредни проверки.  

Налични количества залежали пестициди в “Б-Б” кубове на територията на РИОСВ 

–Шумен в Община Каспичан са разположени в с. Марково – пр. т. склад ПРЗ – 12 броя 

“Б-Б” кубове. Количествате залежали ПРЗ възлизат на 21300 кг / 4800 л. 

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 ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА.  

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: 
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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 

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. 
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Фиг. 13. Биографски райони и подрайони на България (по Груев, 1988 г.) 

 

5.4.2. РАСТИТЕЛЕН СВЯТ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪСТОЯНИЕТО 

Горските територии в община Каспичан заемат площ от 6147,5 ха или около 20% 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). 

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 
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(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 

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. 



94 

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. 

 

СЕМЕЙСТВО ВИД 
INDEX 

LATINUS 

ПРИРОДОЗАЩИ

ТЕН СТАТУС 

КЛАС РАСТЕНИЯ (PLANTAE) 

Сложноцветни 

(Asteraceae)  
Янкиева метличина Centaurea jankae  

Салепови (Orchidaceae) 
Обикновена 

пърчовка 

Himantoglossum 

caprinum 
Уязвим 

Карамфилови 

(Caryophyllaceae) 
Янкиева кутявка 

Moehringia 

jankae 
Застрашен 

Сложноцветни 

(Asteraceae) 

Прилегналовлакнес

т равнец 

Achillea 

leptophylla 
Застрашен 

Салепови (Orchidaceae) 
Пирамидален 

анакамптис 

Anacamptis 

pyramidalis 
 

Сложноцветни 

(Asteraceae) 

Борисово 

подрумиче 

Anthemis 

regisborisii 
Застрашен 

Сложноцветни 

(Asteraceae) 

Румелийско 

подрумиче 

Anthemis 

rumelica 
Уязвим 

Сложноцветни 

(Asteraceae) 

Маршалова 

метличина 

Centaurea 

marshaliana 
Застрашен 

Primulaceae Пролетно ботурче Cyclamen coum  

Ephedraceae Обикновена ефедра 
Ephedra 

distachya 
 

Кремови (Liliaceae) 
Черноморска 

ведрица 
Fritillaria pontica  

Кокичеви (Amaryllidaceae) Обикновено кокиче Galanthus nivalis 
Почти застрашен 

вид 

Rutaceae  
Haplophyllum 

thesioides 
 

Brassicaceae Горско вечерниче 
Hesperis 

sylvestris 
 

Сложноцветни 

(Asteraceae) 
Източен миск 

Jurinea 

ledebourii 
Застрашен 

 Маймунски салеп Orchis simia  

Седефчеви (Rutaceae) Седефче Ruta graveolens  

Живеничеви 

(Scrophulariaceae) 
Цар Борисов лопен 

Verbascum 

tzarborisii 

Критично 

застрашен 

Грапаволистни 

(Borraginaceae) 
Червено усойниче Echium russicum Уязвим 

Бобови (Fabaceae) Храстовидна Caragana frutex Критично 

https://en.wikipedia.org/wiki/Orchidaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Primulaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Ephedra_(plant)


95 

карагана застрашен 

Сложноцветни 

(Asteraceae) 
Бодлив миск 

Jurinea 

tzarferdinandii 
Уязвим 

Розоцветни (Rosaceae) 
Нарязанолистен 

тъжник 
Spiraea crenata 

Критично 

застрашен 

 

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.  

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 
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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 

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. 
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Фиг. 14 Степен на значимост на растителните и животинските видове в Р България 

 

В общината широко разпространение получава, както гръбначната, така и безгръбначната 

фауна. 

 

Таблица 27: Херпетофауна - природозащитният статус на установените или вероятни 

видове 

СЕМЕЙСТВО ВИД 
INDEX 

LATINUS 

ПРИРОДОЗАЩИТ

ЕН СТАТУС 

ТИП ХОРДОВИ (CHORDATA) 

КЛАС ЗЕМНОВОДНИ (AMPHIBIA) 

Бумкови 

(Bombinatoridae) 

Червенокоремна 

бумка 
Bombina bombina Незастрашен 

Крастави жаби 

(Bufonidae) 
Зелена крастава жаба Bufo viridis Незастрашен 

Саламандрови 

(Salamandridae) 

Южен гребенест 

тритон 
Triturus karelinii Незастрашен 

Водни жаби (Ranidae) Горска жаба Rana dalmatina Незастрашен вид 

Дървесници (Hylidae) Дървесница Hyla arborea Незастрашен 

КЛАС ВЛЕЧУГИ (REPTILIA) 

Блатни костенурки 

(Emydidae) 

Обикновена блатна 

костенурка 
Emys orbicularis Почти застрашен 

Сухоземни костенурки 

(Testudinidae) 

Шипобедрена 

сухоземна 

костенурка 

Testudo graeca Уязвим 

Сухоземни костенурки 

(Testudinidae) 

Шипоопашата 

сухоземна 

костенурка 

Testudo hermanni Почти застрашен 

РАЗРЕД ЛЮСПЕСТИ 

Смокообразни 

(Colubridae) 
Пъстър смок 

Elaphe 

sauromates 
Застрашен 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+bombina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+karelinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emys+orbicularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Testudo+graeca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Testudo+hermanni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Смокообразни 

(Colubridae) 
Смок мишкар 

Elaphe 

longissima 
Незастрашен вид 

Гущерови (Lacertidae) Кримски гущер Podarcis taurica Незастрашен 

Сцинкови (Scincidae) Късокрак гущер 
Ablepharus 

kitaibelii 
Незастрашен вид 

Смокообразни 

(Colubridae) 
Смок стрелец Coluber caspius  

Гущерови (Lacertidae) Ивичест гущер Lacerta trilineata Незастрашен вид 

Гущерови (Lacertidae) Зелен гущер Lacerta viridis Незастрашен вид 

Смокообразни 

(Colubridae) 
Сива водна змия Natrix tessellata Незастрашен вид 

Гущерови (Lacertidae) Степен гущер Podarcis muralis Незастрашен вид 

Отровници (Viperidae) Пепелянка 
Vipera 

ammodytes 
Незастрашен вид 

КЛАС КОСТНИ РИБИ (ACTINOPTERYGII) И ЛЪЧЕПЕРКИ (ACTINOPTERYGII) 

РАЗРЕД ШАРАНОПОДОБНИ (CYPRINIFORMES) 

Шаранови (Cyprinidae) Черна мряна 
Barbus 

meridionalis 
Незастрашен 

Cobitidae Обикновен щипок Cobitis taenia Незастрашен 

Шаранови (Cyprinidae) Горчивка 
Rhodeus sericeus 

amarus 
Незастрашен 

Шаранови (Cyprinidae) Златна рибка Carassius auratus Незастрашен вид 

Шаранови (Cyprinidae) Шаран Cyprinus carpio Уязвим 

Шаранови (Cyprinidae) Речен кефал 
Leuciscus 

cephalus 
 

ТИП ЧЛЕНЕСТОНОГИ (ARTHROPODA) 

КЛАС НАСЕКОМИ (INSECTA) 

Сечкови (Cerambycidae) Голям сечко Cerambyx cerdo Уязвимч 

  
Euplagia 

quadripunctaria 
 

Рогачови (Lucanidae) Бръмбар рогач Lucanus cervus  

Сечковци 

(Cerambycidae) 
Буков сечко 

Morimus asper 

funereus 
Уязвим 

Сечковци 

(Cerambycidae) 
Алпийска розалия Rosalia alpina Уязвим 

РАЗРЕЗ ПЕПЕРУДИ (LEPIDOPTERA) 

Многоцветни 

(Nymphalidae) 

Голяма ирисова 

пеперуда 
Apatura iris  

  Melitaea trivia  

 

Представените в таблицата данни сочат присъствието или вероятното присъствие на общо 

30 вида от 16 семейства. 

Поради големия брой птиците са представени в таксономичен ред само установените или 

вероятни видове без техния природозащитен статус. С малки изключения всички те са 

включени в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие, а част от видовете, 

включени в Приложения № I и ІІ от Директива 79/409ЕИО. 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbus+meridionalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbus+meridionalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Cobitidae&action=edit&redlink=1
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cobitis+taenia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhodeus+sericeus+amarus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhodeus+sericeus+amarus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Таблица 28: Птици 

КЛАС ПТИЦИ (AVES) 

РАЗРЕД СЕМЕЙСТВО ВИД 
INDEX 

LATINUS 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Ястребови 

(Accipitridae) 

Късопръст 

ястреб 

Accipiter 

brevipes 

Дъждосвирцоподобни 

(Charadriiformes) 

Бекасови 

(Scolopacidae) 

Късокрил 

кюкавец 

Actitis 

hypoleucos 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Ястребови 

(Accipitridae) 
Малък ястреб Accipiter nisus 

Синявицоподобни 

(Coraciiformes) 

Земеродни 

рибарчета 

(Alcedinidae) 

Земеродно 

рибарче 
Alcedo atthis 

Гъскоподобни (Anseriformes) Патицови (Anatidae) 
Зеленоглава 

патица 

Anas 

platyrhynchos 

Гъскоподобни (Anseriformes) Патицови (Anatidae) Сива патица Anas strepera 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Стърчиопашкови 

(Motacillidae) 
Полска бъбрица 

Anthus 

campestris 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Ястребови 

(Accipitridae) 
Скален орел 

Aquila 

chrysaetos 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Ястребови 

(Accipitridae) 

Голям креслив 

орел  
Aquila clanga 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Соколоподобни 

(Falconiformes) 

Ястребови 

(Accipitridae) 
Царски орел Aquila heliaca 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Ястребови 

(Accipitridae) 
Степен орел 

Aquila 

nipalensis 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Ястребови 

(Accipitridae) 

Малък креслив 

орел 

Aquila 

pomarina 

Пеликаноподобни 

(Pelecaniformes) 
Чаплови (Ardeidae) Сива чапла Ardea cinerea 

Совоподобни (Strigiformes) Совови (Strigidae) Бухал Bubo bubo 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Туриликови 

(Burhinidae) 
Турилик 

Burhinus 

oedicnemus 

Ястребови (Ciconiiformes) 
Ястребови 

(Accipitridae) 

Обикновен 

мишелов 
Buteo buteo 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Ястребови 

(Accipitridae) 

Белоопашат 

мишелов 
Buteo rufinus 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Чучулигови 

(Alaudidae) 

Късопръста 

чучулига 

Calandrella 

brachydactyla 

Козодоеподобни 

(Caprimulgiformes) 

Козодоеви 

(Caprimulgidae) 

Европейски 

козодой 

Caprimulgus 

europaeus 

Дъждосвирцоподобни 

(Charadriiformes) 

Дъждосвирцови 

(Charadriidae) 

Речен 

дъждосвурец 

Charadrius 

dubius 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Щъркелови 

(Ciconiidae) 
Бял щъркел Ciconia ciconia 
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Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Щъркелови 

(Ciconiidae) 
Черен щъркел Ciconia nigra 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Ястребови 

(Accipitridae) 
Орелът змияр 

Circaetus 

gallicus 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Ястребови 

(Accipitridae) 

Тръстиков 

блатар 

Circus 

aeruginosus 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Ястребови 

(Accipitridae) 
Полски блатар Circus cyaneus 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Соколоподобни 

(Falconiformes) 

Ястребови 

(Accipitridae) 
Степен блатар 

Circus 

macrourus 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Ястребови 

(Accipitridae) 
Ливаден блатар 

Circus 

pygargus 

Синявицоподобни 

(Coraciiformes) 

Синявицови 

(Coraciidae) 
Синявица 

Coracias 

garrulus 

Жеравоподобни (Gruiformes) 
Дърдавцови 

(Rallidae) 

Ливаден 

дърдавец 
Crex crex 

Кълвачоподобни (Piciformes) 
Кълвачоподобни 

(Picidae) 

Среден пъстър 

кълвач 

Dendrocopos 

medius 

Кълвачоподобни (Piciformes) Кълвачови (Picidae) 
Сирийски 

пъстър кълвач 

Dendrocopos 

syriacus 

Кълвачоподобни (Piciformes) Кълвачови (Picidae) Черен кълвач 
Dryocopus 

martius 

Пеликаноподобни 

(Pelecaniformes) 
Чаплови (Ardeidae) 

Малка бяла 

чапла 

Egretta 

garzetta 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Чинкови 

(Fringillidae) 

Градинска 

овесарка 

Emberiza 

hortulana 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Соколови 

(Falconidae) 
Ловен сокол Falco cherrug 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Соколови 

(Falconidae) 
Малък сокол 

Falco 

columbarius 

Соколоподобни 

(Ciconiiformes) 

Соколови 

(Falconidae) 
Сокол скитник 

Falco 

peregrinus 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Соколови 

(Falconidae) 
Сокол орко Falco subbuteo 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Соколови 

(Falconidae) 
Керкенез 

Falco 

tinnunculus 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Соколови 

(Falconidae) 

Вечерна 

петрушка 

Falco 

vespertinus 

Жеравоподобни (Gruiformes) Жеравови (Gruidae) Сив жерав Grus grus 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Ястребови 

(Accipitridae) 
Малък орел 

Hieraaetus 

pennatus 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 
Сврачкови (Laniidae) 

Червеногърба 

сврачка 
Lanius collurio 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 
Сврачкови (Laniidae) 

Черночела 

сврачка 
Lanius minor 

Дъждосвирцоподобни 

(Charadriiformes) 
Чайкови (Laridae) 

Жълтокрака 

чайка 

Larus 

cachinnans 
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Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Чучулигови 

(Alaudidae) 
Горска чучулига Lullula arborea 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Чучулигови 

(Alaudidae) 

Дебелоклюна 

чучулига 

Melanocorypha 

calandra 

Синявицоподобни 

(Coraciiformes) 

Пчелоядни 

(Meropidae) 

Обикновен 

пчелояд 

Merops 

apiaster 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Ястребови 

(Accipitridae) 
Черна каня Milvus migrans 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Соколоподобни 

(Falconiformes) 

Ястребови 

(Accipitridae) 
Червена каня Milvus milvus 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Ястребови 

(Accipitridae) 

Египетски 

лешояд 

Neophron 

percnopterus 

Пеликаноподобни 

(Pelecaniformes) 
Чаплови (Ardeidae) Нощна чапла 

Nycticorax 

nycticorax 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Мухоловкови 

(Muscicapidae) 

Черногърбо 

каменарче 

Oenanthe 

pleschanka 

Accipitriformes 
Орли рибари 

(Pandionidae) 
Орел рибар 

Pandion 

haliaetus 

Щъркелоподобни 

(Pelecaniformes) 

Пеликанови 

(Pelecanidae) 
Розов пеликан 

Pelecanus 

onocrotalus 

Ястребови (Accipiteriformes) 
Ястребови 

(Accipitridae) 
Осояд Pernis apivorus 

Suliformes 
Корморанови 

(Phalacrocoracidae) 
Голям корморан 

Phalacrocorax 

carbo 

Кълвачоподобни (Piciformes) Кълвачови (Picidae) Голям кълвач Picus canus 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Ибисови 

(Threskiornithidae) 
Блестящ ибис 

Plegadis 

falcinellus 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Лястовицови 

(Hirundinidae) 

Брегова 

лястовица 
Riparia riparia 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Коприварчеви 

(Sylviidae) 

Ястребогушо 

коприварче 
Sylvia nisoria 

Гмърецоподобни 

(Podicipediformes) 

Гмурецови 

(Podicipedidae) 
Малък гмурец 

Tachybaptus 

ruficollis 

Щъркелоподобни 

(Ciconiiformes) 

Дъждосвирцови 

(Charadriidae) 

Обикновена 

калугерица 

Vanellus 

vanellus 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Чучулигови 

(Alaudidae) 
Полска чучулига Alauda arvensis 

Совоподобни (Strigiformes) Совови (Strigidae) 
Домашна 

кукумявка 
Athene noctua 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Чинкови 

(Fringillidae) 

Обикновено 

конопорче 

Carduelis 

cannabina 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Чинкови 

(Fringillidae) 
Зеленика 

Carduelis 

chloris 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 
Вранови (Corvidae) Чавка 

Corvus 

monedula 

Кокошоподобни (Galliformes) 
Фазанови 

(Phasianidae) 
Пъдпъдък 

Coturnix 

coturnix 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Accipitriformes&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Suliformes&action=edit&redlink=1


102 

Кълвачоподобни (Piciformes) Кълвачови (Picidae) 
Малък пъстър 

кълвач 

Dendrocopos 

minor 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Чинкови 

(Fringillidae) 

Зеленогуша 

овесарка 
Emberiza cirlus 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Чинкови 

(Fringillidae) 

Черноглава 

овесарка 

Emberiza 

melanocephala 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Мухоловкови 

(Muscicapidae) 
Червеногръдка 

Erithacus 

rubecula 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Чинкови 

(Fringillidae) 

Обикновена 

чинка 

Fringilla 

coelebs 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Чучулигови 

(Alaudidae) 

Качулата 

чучулига 

Galerida 

cristata 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Лястовицови 

(Hirundinidae) 

Селска 

лястовица 
Hirundo rustica 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Мухоловкови 

(Muscicapidae) 
Южен славей 

Luscinia 

megarhynchos 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Овесаркови 

(Emberizidae) 
Сива овесарка 

Miliaria 

calandra 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Мухоловкови 

(Muscicapidae) 

Испанско 

каменарче 

Oenanthe 

hispanica 

Совоподобни (Strigiformes) Совови (Strigidae) Чухал Otus scops 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Синигерови 

(Paridae) 
Син синигер 

Parus 

caeruleus 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Синигерови 

(Paridae) 

Жалобен 

синигер 
Parus lugubris 

Кълвачоподобни (Piciformes) Кълвачови (Picidae) Зелен кълвач Picus viridis 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Мухоловкови 

(Muscicapidae) 

Черногушо 

ливадарче 

Saxicola 

torquata 

Гълъбоподобни 

(Columbiformes) 

Гълъбови 

(Columbidae) 
Гургулица 

Streptopelia 

turtur 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 

Коприварчеви 

(Sylviidae) 

Голямо 

черноглаво 

коприварче 

Sylvia 

atricapilla 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 
Дроздови (Turdidae) Кос Turdus merula 

Врабчоподобни 

(Passeriformes) 
Дроздови (Turdidae) Поен дрозд 

Turdus 

philomelos 

 

Представените в таблицата данни сочат присъствието или вероятното присъствие на общо 

88 вида от 35 семейства. 

Анализът на данните, представени в таблицата показва, че районът през различните сезони 

на годината дава убежище и хранителна база на 88 установени и вероятни вида птици от 

35 семейства, включени в 14 разреда. Видовото разнообразие обхваща голям процент от 

българската орнитофауна. Представени са 74% от всички разреди птици в страната ни. За 

това допринасят разнообразната среда и богатството от биотопи. 
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Таблица 29: Класове едри и дребни бозайници разпространени на територията на Община Каспичан 

СЕМЕЙСТВО ВИД INDEX LATINUS 
ПРИРОДОЗАЩИТ

ЕН СТАТУС 

КЛАС БОЗАЙНИЦИ (MAMMALIA) 

РАЗРЕД ГРИЗАЧИ (RODENTIA) 

Хомякови (Cricetidae) 
Добруджански 

хомяк 

Mesocricetus 

newtoni 
Почти застрашен 

Катерицови (Sciuridae) 
Европейски 

лалугер 

Spermophilus 

citellus 
Уязвим 

РАЗРЕД ХИЩНИЦИ (CARNIVORA) 
Порови (Mustelidae) Видра Lutra lutra Почти застрашен 

Порови (Mustelidae) Стенен пор 
Mustela 

eversmannii 
Уязвим 

Котки (Felidae) Дива котка Felis silvestris Незастрашен 

Порови (Mustelidae) Невестулка Mustela nivalis Незастрашен 

Кучеви (Canidae) Златист чакал Canis aureus Незастрашен 

Порови (Mustelidae) Пъстър пор Vormela peregusna Уязвим 

РАЗРЕД ПРИЛЕПИ (CHIROPTERA) 

Гладконоси прилепи 

(Vespertilionidae) 
Широкоух прилеп 

Barbastella 

barbastellus 
Почти застрашен 

Гладконоси прилепи 

(Vespertilionidae) 
Остроух нощник Myotis blythii Незастрашен 

Гладконоси прилепи 

(Vespertilionidae) 
Дългокрил прилеп 

Miniopterus 

schreibersii 
Незастрашен 

Гладконоси прилепи 

(Vespertilionidae) 

Дългопръст 

нощник 
Myotis capaccinii Уязвим 

Гладконоси прилепи 

(Vespertilionidae) 
Дългоух нощник Myotis bechsteini Уязвим 

Гладконоси прилепи 

(Vespertilionidae) 
Голям нощник Myotis myotis Незастрашен 

Подковоносови 

(Rhinolophidae) 

Подковонос на 

Мехели 

Rhinolophus 

mehelyi 
Уязвим 

Гладконоси прилепи 

(Vespertilionidae) 
Трицветен нощник 

Myotis 

emarginatus 
Незастрашен 

Подковоносови 

(Rhinolophidae) 
Южен подковонос 

Rhinolophus 

euryale 
Почти застрашен 

Подковоносови 

(Rhinolophidae) 
Голям подковонос 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Незастрашен 

Гладконоси прилепи 

(Vespertilionidae) 
Полунощен прилеп Eptesicus serotinus Незастрашен 

Подковоносови 

(Rhinolophidae) 
Малък подковонос 

Rhinolophus 

hipposideros 
Незастрашен 

Гладконоси прилепи 

(Vespertilionidae) 
Прилеп на Сави Hypsugo savii Незастрашен 

Гладконоси прилепи 

(Vespertilionidae) 
Малък вечерник Nyctalus leisleri Незастрашен 

Гладконоси прилепи 

(Vespertilionidae) 
Ръждив вечерник Nyctalus noctula Незастрашен 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mesocricetus+newtoni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mesocricetus+newtoni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Spermophilus+citellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Spermophilus+citellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lutra+lutra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vormela+peregusna&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+capaccinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+bechsteini&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+mehelyi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+mehelyi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Гладконоси прилепи 

(Vespertilionidae) 
Кафяво прилепче 

Pipistrellus 

pipistrellus 
Незастрашен 

Гладконоси прилепи 

(Vespertilionidae) 

Сив дългоух 

прилеп 
Plecotus austriacus Незастрашен 

РАЗРЕЗ ТАРАЛЕЖОПОДОБНИ (ERINACEOMORPHA) 

Таралежови (Erinaceidae) 
Източноевропейски 

таралеж 
Erinaceus concolor Незастрашен 

РАЗРЕЗ БЕЗГРЪБНАЧНИ ХИЩНИ ЖИВОТНИ 

  
Porrhomma 

microps 
 

 

Анализът на данните, представени в таблицата показва, че районът дава убежище и 

хранителна база на 37 установени или вероятни вида бозайници от 11 семейства, включени 

в 4 разреда.  

В изложението природозащитния статус е представен чрез Закона за биологичното 

разнообразие и международните конвенции, по които Република България е страна: 

 Бонска конвенция – Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви 

животни.  

- Приложение I – видове, застрашени от изчезване в целия или по-голяма част от 

техния ареал;  

- Приложение II – видове с неблагоприятен статус.  

 Бернска конвенция – Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и 

природните местообитания:  

- Приложение II – строго защитени видове  

- Приложение III – видове, за които са необходими мерки от всяка една 

договаряща се страна. 

 Директива за птиците 79/409/ЕЕС:  

- Приложение I – видове, предмет на специални консервационни мерки, 

отнасящи се до техните местообитания, за да се осигури тяхното оцеляване и 

размножаване в района на разпространението им.  

- Приложение II – видове , които могат да бъдат предмет на лов.  

 Red list IUCN - Световно застрашени видове животни в категориите Critically 

endangered, Endangered и Vulnerable.  

 SPEC – Species of European Conservation Concern.  

-Категория 1 – видове в Европа със световно консервационно значение  

-Категория 2 – видове, чиято световна популация е съсредоточена в -Европа и 

имат неблагоприятен консервационен статус  

-Категория 3 - видове, чиято световна популация не е съсредоточена в Европа и 

имат неблагоприятен консервационен статус.  

-Категория 4 - видове, чиято световна популация е съсредоточена в Европа и 

имат благоприятен консервационен статус.  

 CITES - Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от 

дивата фауна и флора. 

 Закон за биологичното разнообразие:  

- Приложение II – видове, за чиито местообитания могат да се обявяват защитени 

територии. 

- Приложение III – защитени видове, за които се прилагат регламентирани мерки 

за тяхното опазване и защита.  
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- Приложение ІV – видове, поставени под режим на опазване и регулирано 

ползване.  

 

5.4.4. ЕЛЕМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА.  

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 ; 

Площ: 17.58 хектара 

Цели на обявяване:  

Опазване на растителен вид нарязанолистен тъжник (Spirea crenata L.) и неговото 

местообитание 

Режим на дейности: 

1. Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята; 

2. Забранява се строителство; 

3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства; 

4. Забранява се внасяне на неместни растителни видове; 

5. Забранява се паша на домашни животни; 

6. Забранява се пръскане с пестициди; 

7. Забранява се палене на огън. 

 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  

Площ: 319.13 хектара 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на карстови скални венци, местообитания на изявени петрофилни и защитени 

животински видове (лешников и горски сънливец, белогръд таралеж, подковоноси и 

гладконоси прилепи, гарван, белоопашат мишелов, скален орел; 

2. Опазване на защитени животински видове: малък лешояд, бухал, черен и белогръд 

бързолет, скална лястовица, ливаден дърдавец, шипоопашата и шипобедрена костенурка, 

стенен гущер, дъждовник и др. 

3. Опазване на находища на редки и защитени растителни видове (гризебахова кутявка, 

румелийско подрумиче, източен равнец, ленолистен целолист, източен микс, кавказка 

копривка, туфест игловръх и др.  

Режим на дейности: 

1. Забранява се практикуване на парапланеризъм и делтапланеризъм; 

2. Забранява се скално катерене, с изключение на обозначените за това места; 

3. Забранява се спелеологични и друг тип прониквания на местата с прилепни колонии; 

4. Забранява се провеждане на състезания от типа ?Off Road? с високо проходими моторни 

превозни средства; 

5. Забранява се палене на огън и бивакуване, с изключение на регламентираните, 

обозначените и обезопасените за това места; 

6. Забранява се паша на домашни животни; 

7. Забранява се ловуване; 
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8. Забранява се добив на полезни изкопаеми и инертни материали; 

9. Забранява се извършване на профилактични дейности на скалния масив през месеците 

април, май и юни, с изключение на дейности, предизвикани от непредвидени аварийни 

ситуации, дължащи се на лабилното състояние на скалния венец; 

10. Забранява се увреждане и унищожаване, както и друго третиране на скалните венци, с 

изключение провеждане на дейности, предвидени по реда на Закона за паметниците на 

културата и музеите, Постановление № 161 от 5.08.1958 г. на Министерския съвет (ДВ, 

бр.70 от 1958 г.) и Наредба № 22 на Комитета за култура и Комитета по архитектура и 

благоустройство (ДВ, бр. 14 от 1981 г.), отнасящи се за Национален 

историко-археологически резерват ?Мадара?; 

11. Забранява се строителство и поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, с 

изключение на такива, предвидени по реда на Закона за паметниците на културата и 

музеите, Постановление № 161 от 5.08.1958 г. на Министерския съвет (ДВ, бр.70 от 1958 

г.) и Наредба № 22 на Комитета за култура и Комитета по архитектура и благоустройство 

(ДВ, бр. 14 от 1981 г.), отнасящи се за Национален историко-археологически резерват 

“Мадара”; 

12. Забранява се провеждането на масови мероприятия от всякакъв характер, включително 

концерти и събори. 

 

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 

- BG000138 "Каменица" за опазване на природните местообитания, обявена със 

Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник 

2-2-138-122-2007 и Заповед №РД-690/25.08.2020г. на Министъра на околната 

среда и водите, обн. ДВ бр.80/11.09.2020г.; 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  
Дейностите по отношение опазване, планиране и управление на ландшафта са ключови 

при устройване на всяка територия. Според Европейската Конвенция за Ландшафта, той 

има важна роля в културната, екологичната и социалната сфера, и представлява 
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благоприятстващ икономическата дейност ресурс, чиято защита, управление и планиране 

могат да допринесат за устойчиво развитие на обществото, за повишаване качеството на 

живот. Определен е като „територия, специфичният облик и елементите, на която са 

възникнали в резултат от действията и взаимодействията между природните и/или 

човешки фактори”. 

Съгласно приетите в страната определения „ландшафтът е териториална система, 

съставена от взаимодействащи си природни и антропогенни компоненти и комплекси” и 

представлява система, която съдържа и възпроизвежда ресурси, съхранява геофонда и 

представлява източник на естетическо въздействие.  

Устойчивостта на ландшафтите е категория, която отразява постоянството или 

неизменчивостта на ландшафта във времето. Тя се разглежда като устойчивост спрямо 

величината на въздействието, влияещо върху структурата на ландшафта, както и като 

способността на му към продължително еднопосочно развитие при опазване на 

естествените му или придобити свойства за определен прогностичен период.  

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. 

 

Таблица 30: Баланс на територията 

Наименование на териториалния 

елемент 

Площна 

съществуващи 

елементи 

Площ на проектни 

елементи 

в ха в % в ха в % 

Територии с общо предназначение 

1. Жилищни функции 1128,16 4,09 1203,95 4,37 

2. Общественообслужващи функции 10,5 0,04 11,9 0,04 

3. Производствени дейности 116,64 0,42 166,7 0,60 

4. Складови дейности - - - - 

5. Рекреационни дейности, курорти и 

вилни зони 
- - - - 

6. Озеленяване, паркове и градини 25,99 0,09 25,99 0,09 

7. Спорт и атракции 6,42 0,02 6,42 0,02 

8. Комунално обслужване и стопанство 2,91 0,01 2,91 0,01 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 19446,14 70,51 19266,15 69,85 

9.1 обработваеми земи - ниви 14079,25 51,05 13920,59 50,47 

9.2 обработваеми земи - трайни 

насаждения 
508,53 1,84 505,99 1,83 

9.3 необработваеми земи 4858,36 17,61 4839,57 17,55 

10 Горски територии, в т.ч.: 6147,5 20 6147,5 20 

10.1 гори 6147,5 20 6147,5 20 

10.2 защитни гори - - - - 

10.3 рекреационни гори - - - - 

10.4 горски земи - - - - 

11. Водни площи 253,45 0,92 253,45 0,92 

12. Транспорт и комуникации 311,01 1,13 311,01 1,13 
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13. Техническа инфраструктура 1,1 0,004 1,04 0,004 

14. Смесена 

производствено-обслужваща територия 
- - 39,94 0,14 

15. Смесена централна територия - - 9,71 0,04 

ОБЩА ПЛОЩ 27581,15 100,0 27581,15 100,00 

Защитени и нарушени територии 

А) За природозащита - защитени 

територии и защитени зони 
16308,2 59,13 16308,2 59,13 

Б) За опазване на културното наследство 131,38 0,48 131,38 0,48 

В) С особена териториалноустройствена 

защита 
- - - - 

Г) За възстановяване и рекултивация - - 3,1 0,01 

Д) С активни и потенциални свлачища и 

срутища 
- - - - 

Е) Други нарушени територии - - - - 

Ж) ОБЩА ПЛОЩ (с отчитане на 

препокриването) 
16439,58 59,60 16442,68 59,61 

Площи, свързани със санитарно-охранителни зони около водоизточници и 

съоръжения за питейно-битово водоснабдяване 

А) Площи за предстоящо обособяване - 

пояс I на санитарно-охранителни зони 
- - 1,81 0,006 

Б) Приблизителни площи - пояс II и III 

на санитарно-охранителни зони 
- - 986,4 3,57 

 

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 с период 2016-2020 г., която 

е 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 
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отпадъците“, утвърдени със Заповед № АД-211/31.03.2015г. на Министъра на околната 

среда и водите.  

 Битови отпадъци 

„Битови отпадъци“ са „отпадъци от домакинствата“ и „подобни на отпадъците от 

домакинствата“, отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на 

хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се 

приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски 

дейности, обекти за отдих и забавления, когато няма да попречи на третирането им 

съвместно с битовите. 

Процесите, свързани с формиране, събиране, извозване, депониране и друго обезвреждане 

на отпадъците, са в пряка зависимост от развитието и организацията на стопанската 

дейност, демографските особености на района и от природните условия, в които се 

осъществява човешкия живот. Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на 

хората. Количеството и съставът им зависят от: 

  Мястото на образуване; 

  Стандарта на живот на населението и неговата култура; 

  Степен на благоустроеност на населените места; 

  Начин на отопление; 

  Други фактори. 

Основните източници на твърдите битови отпадъци (ТБО) в общината са: домакинствата;, 

промишлените предприятия, търговски и обслужващи обекти. 

Всички населени места от общината са обхванати от организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

Обект на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване са: 

  смесени битови отпадъци, 

  едрогабаритни отпадъци; 

  изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци образувани при извършване на 

ремонтни дейности от домакинствата; 

  пепел и сгурия - генерирани сезонно (през отоплителния период); 

  биоразградими зелени отпадъци. 

Съдовете за твърди битови отпадъци, разположени на територията във всички населени 

места са собственост на община Каспичан. 

На територията на общината е забранено:  

- Изхвърлянето на отпадъци от търговските обекти, заведенията за обществено 

хранене, предприятия и организации в съдовете за твърди битови отпадъци на 

жилищните сгради.  

- Извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/ от граждани до бившето депо за 

отпадъци.  

- Свободното придвижване на селскостопански животни по улиците и 

тротоарите, освен по маршрути, определени от Общината. 

- Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и 

обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи 

съответното разрешение по чл.35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. 

 

 Строителни отпадъци (СО) 

С Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, приета с ПМС № 277/05.12.2012 г. се регламентира 

предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и 
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ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и 

транспортирането на строителните отпадъци. 

Целта е: 

- Да се предотврати и минимизира образуването на строителни отпадъци (СО); 

- Да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО; 

- Да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали; 

- Да се намали количеството за депониране на СО. 

Строителните отпадъци са получени вследствие на строително-монтажни работи и 

премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни 

материали, дърво, азбест и други опасни отпадъци, и др. съответстващи на кодовете на 

отпадъци от група 17 на Приложение 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците. 

Минералните отпадъци се образуват в резултат на строителство или събаряне на сгради и 

съоръжения, които основно се състоят от минерални материали като тухли, бетон, 

строителни разтвори, естествен камък, пясък, керамични строителни материали, бетонови 

блокчета и/или газобетонови блокчета и др. 

„Строително-монтажни” са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, 

реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват, а „Премахване” е дейността 

по отстраняване на строежите чрез селективно отделяне на оползотворимите отпадъци в 

процеса на премахването. 

Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или 

обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се извършват 

от лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. 

Кметът на общината отговаря за предаването на отделените строителни отпадъци по 

време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за 

влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите 

за извършване на дейностите по транспортиране и третиране. Разходите за извършване на 

дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат 

на принудително премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния 

строеж или на собственика на сградата или съоръжението. 

Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените 

разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на 

общината подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение на събиране 

на вземането от задължените лица по реда на чл. 417, т, 2 от Гражданския процесуален 

кодекс. 

В случаите, когато кмета на общината е възложител на строителни и монтажни работи, с 

изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, следва да 

изготви план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и изискванията към 

плана се определят в Наредбата за управление на строителните отпадъци. 

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност се отделят регулярно. Прилага 

се процедура, при която строителните фирми да се обръщат към община за посочване на 

място и условия за депонирането на строителните отпадъци. 

Основните проблеми, свързани със строителните отпадъци са неконтролираното 

изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, което води до формирането 

на нерегламентирани сметища. Често населението неконтролирано изхвърля строителни 

отпадъци на незаконни сметища главно на входовете и изходите на населените места, 

както и замърсява зелените площи в самите населени места. За строителните отпадъци, от 

обичайните ремонти на жилищата, няма форма, по която да бъдат контролирани. 

Друг проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за твърди битови 

отпадъци, което води до тяхното повреждане, а от тежината им се повреждат и 

повдигащите механизми на сметосъбиращите специализирани автомобили. 
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Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното разделяне на 

отпадъците на мястото на образуване и изграждането и функционирането на надеждна 

система и съоръжения за депониране и рециклиране на строителни отпадъци в община 

Каспичан. 

Строителни отпадъци се образуват най-вече от малки обекти с локално значение, от 

реконструкции и ремонти на стопански и жилищни сгради. Отпадъците се извозват от 

собствениците им, без да се води отчетност. Този отпадък понастоящем е основна 

съставка на нерегламентирани сметища или попада в съдове за битови отпадъци. Част от 

генерираните СО попадат в общия поток със смесените битови отпадъци, които се 

извозват до per, депо за битови отпадъци. 

За експлоатацията на регионалните депа са издадени съответните комплексни 

разрешителни (КР), по реда на Глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната 

среда. 

В издадените КР на Регионалните депа за отпадъци в страната е разрешено приемането за 

депониране на битови, производствени и строителни отпадъци. Допълнително в КР е 

разрешено на операторите на депата да приемат следните отпадъци (основно строителни) 

за извършване на дейности по тяхното оползотворяване: 27 - 17 01 Бетон; - 17 01 02 

Тухли; - 17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 17 01 07 Смеси от 

бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите 

в 17 01 06; - 17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03; - 17 05 06 

Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05; - 20 02 02 Почва и камъни. 

Оползотворяването на подходящи фракции от посочените отпадъците включват основно 

дейности, свързани с подравняване и запръстяване на отделните пластове натрупани 

отпадъци (дневните работни участъци) в клетките за неопасни отпадъци при 

експлоатацията на съответното регионално депо. В повечето случаи, при постъпване на 

ОСР на депата, същите се използват за уплътняване и запръстяване на отпадъчното тяло, 

формирано от битовите отпадъци. Част от ОСР, постъпващи от строителни фирми и 

инвеститори могат да се използват от операторите като материали за укрепване на 

вътрешните обслужващи пътища на територията на депата. С използването на инертни 

ОСР като бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, почва и камъни за 

запръстяване на натрупаните в депото битови отпадъци се допринася за ограничаване на: 

емисиите от миризми и прах от депото; - разнасяните от вятъра отпадъци; - запалванията 

на отпадъците в депото. 

Правилното регулиране на дейностите, свързани със строителните отпадъци и контрола 

върху тях са регламентирани със Закона за управление на отпадъците, Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, 

съответно е общинска наредба за управление на отпадъците. В бъдеще общината ще може 

да получава надеждни данни в случаите, когато извършва процедурите за одобрение на 

плановете за управление на строителните отпадъци и инвестиционните проекти, както и 

при проверката на документите с които възложителите на строителството доказват 

изпълнението на целите за рециклиране на строителни отпадъци. 

Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното разделяне на 

отпадъците на мястото на образуване и изграждането и функционирането на надеждна 

система и съоръжения за депониране и рециклиране на строителни отпадъци в община 

Каспичан. 

 

 Производствени и опасни отпадъци 

Опасни отпадъци са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, 

посочени в приложение № 3 към ЗУО. Този вид отпадъци се образуват най-вече в 

промишлените предприятия, но също така и в някои заведения от здравната сфера, а 
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частично и в битовия сектор. Към тях спадат отработени масла и нефтопродукти, негодни 

за употреба батерии и акумулатори, медицински отпадъци, бои и лакове, детергенти, 

пестициди и др. 

Изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци са регламентирани в 

Наредбата, приета с ПМС № 53/1999 г. /ДВ, бр. 29 от 1999 г./ и в наредбите за масово 

разпространените отпадъци. 

Количествата на образуваните опасни отпадъци по групи, съгласно Класификация на 

отпадъците по Наредба № 2/23.07.2014 г., се водят на отчет в РИОСВ-Шумен. 

Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране, съхраняване 

(оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от 

допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на 

приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО), оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или 

обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на 

опасни отпадъци, водят отчетни книги и представят годишни отчети. Опасните отпадъци 

от фирмите се събират и съхраняват разделно в закрити складове и се предават за 

третиране на физически или юридически лица притежаващи съответното разрешение по 

ЗУО или Комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. 

Потокът опасни отпадъци се контролира от действащата нормативна уредба. Необходими 

са мерки за информиране на населението за опасностите за околната среда и повишаване 

на обществената заинтересованост за по широко участие в организираните мероприятия за 

предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Разделното събиране на опасните битови 

отпадъци все още не е системно, а кампанийно. Поради това голяма част от тях все още се 

изхвърлят в контейнерите съвместно с неопасните битови и се извозват с тях за 

последващо третиране. 

Основните генератори на производствен отпадък в община Каспичан са предприятията, 

сред които няма предприятия с рисков потенциал. 

Съгласно ЗУО всички производствени обекти, които генерират/ третират отпадъци 

подлежат на лицензионен режим и периодично се контролират от РИОСВ. 

При производствените предприятия на територията на общината се забелязва увеличение 

на броя на отпадъците, които се предават за рециклиране и оползотворяване - метални 

отпадъци, отработени масла, хартиени, пластмасови и стъклени опаковки. Предприятията 

имат изградени схеми за събиране на производствените отпадъци и предаване на същите за 

преработка на лицензирани фирми. Значително е подобрена отчетността на дейностите с 

отпадъците в тях (водят се отчетни книги и транспортни карти за предадените опасни 

отпадъци за последващо третиране, изготвят са годишни отчети, които се представят в 

ИАОС). 

 

 Специфични потоци отпадъци 

- Отпадъци от опаковки 
С разделното събиране на отпадъци и с цел рециклиране, и други форми на 

оползотворяване може да се постигне значително намаляване на количеството на 

депонираните отпадъци, което ще доведе до удължаване на полезния живот на 

регионалното депо за отпадъци и до съкращаване на разходите за събиране и обезвреждане 

на отпадъците. Освен това през последните години с приемането на европейското 

законодателство все повече се засилват законодателния и обществения натиск за 

въвеждане на системи за разделно събиране с нормативно регламентирани количества 

отпадъци, които трябва да бъдат рециклирани и оползотворени. 

За част от тези отпадъци националното законодателство изисква прилагането на 

принципът „замърсителят плаща”, при който разходите се поемат от производителите на 
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продукта, от който се образуват отпадъците, но за останалата част липсват нормативно 

установени механизми на финансиране. За редица отпадъци съществуват забрани за 

депониране, което налага тяхното отделяне от общия отпадъчен поток и намиране на 

алтернатива за оползотворяването или обезвреждането им. 

Отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, 

излезли от употреба гуми. 

Управлението на отпадъците от батерии и акумулатори има две главни цели: 

  Екологична - защита на въздуха, водата, почвата и здравето на хората чрез 

предотвратяване на изхвърлянето на вредни и опасни вещества в околната среда; 

  Икономическа - оползотворяване материалите, заложени в конструкцията на 

отпадъците от батерии и акумулатори. 

„Негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, която не може 

да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или обезвреждане. 

За ефективно функциониране на системата за събиране на отпадъците от негодни батерии 

и акумулатори е необходимо предприемане на следните действия: 

-  редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с тяхното 

неконтролирано обезвреждане. Необходимо е хората да бъдат запознати със 

значението на символите, използвани за маркиране, изискванията при отделяне на 

батериите от уредите, където те са вградени и възможностите за участие в системите 

за събиране; 

-  прилагането на задължително обратно приемане в местата за продажба; 

-  осигуряване и поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба 

портативни батерии и акумулатори, като се спазва нормативните изисквания; 

-  предаване на отпадъците от батерии и акумулатори на фирма, притежаваща 

разрешително, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците. 

- Отработени масла 

Задълженията на общината в това отношение се определят от Наредба за отработените 

масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС №352/27.12.2012 г., ДВ бр. 2/ 08.01.2013 

г. 

Съгласно чл. 39 ал. 1 от Наредбата, кметът на общината съдейства за извършване на 

дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за 

оползотворяване и обезвреждане, като определя местата за смяна на отработени моторни 

масла на територията на общината и информира обществеността за местоположението и 

условията за приемане на отработените масла. 

Възможно в рамките на периода на прилагане на настоящата програма, организацията по 

оползотворяване да не прояви интерес тъй като количеството масла за чието 

оползотворяване е отговорна нараства незначително и е твърде вероятно целите заложени 

в Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти да бъдат постигнати чрез събиране на отработени масла от 

източници различни от бита или общини с по-голяма гъстота на населението. 

Независимо дали ще се сключи договор с организация по оползотворяване, следва да 

бъдат предприети следните мерки за осигуряване прилагането на законодателството за 

управление на отработени масла: 

  идентифициране на обектите, в които се извършва смяна на отработени масла и 

обектите, в които се изкупуват отработени масла; 

  определяне на разрешените места за смяна на отработени моторни масла и 

информиране на обществеността за това 

  въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води и в 
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канализационните системи. 

 

 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

Задълженията на общината се определят от Наредба за излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, приета с ПМС №355/28.12.2012 г. 

Сьгласно чл. 25, ал. 1 от Наредбата, Кметът на общината оказва съдействие на 

организациите по оползотворяване, като определя местата за разполагане на необходимите 

елементи на системата за разделно събиране и предаване на ИУЕЕО. 

Изпълнение на задълженията за участие в системите за разделно събиране се осъществява, 

като се сключат договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, лица, които 

изпълняват задълженията си индивидуално или други лица, притежаващи документи по 

чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране или 

оползотворяване на отпадъци на територията на общината. 

Община Каспичан няма сключен договор с дружество за събиране, транспортиране и 

временно съхранение на излезли от употреба електрическо и електронно оборудване. 

 

 Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване 
В Община Каспичан не се събират данни за болничните отпадъци поради незначително 

малкото им количество. В община Каспичан няма болнични заведения. 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. 

Медицинските отпадъци имат някои по специфични характеристики и изискват специално 

третиране. Болничния отпадък може да носи зарази, поради което следва да бъде отделен 

от другите смесени отпадъци за се избегне заплахата за общественото здраве. В този 

отпадък се включват превръзки, остатъци от лекарства и опаковки, лабораторни проби, 

използвани инструменти и системи хирургически отпадъци и др. 

Отговорността за управлението на болничните отпадъци е на медицинските заведения, в 

които се образуват. Към момента не функционира система за получаване на данни за 

болничните отпадъци в общината. 

 

 Биоразградими отпадъци 

Приблизително две трети от отпадъците, генерирани в домовете и офисите, се състоят от 

„органични” или естествени материали. Тези материали след време се разграждат 

)“биоразградими”( по естествен път. Биоразградимите отпадъци се генерират при 

селскостопанската дейност в растениевъдството, животновъдството и от дейността на 

дохмакинствата. Имат предимно органичен състав и е необходимо да се третират в 

зависимост от условията на генерирането им по подходящ начин. Често срещани практики 

в общината е третирането на биоразградимите отпадъци да се осъществява по следните 

начини: 

  използване на кухненски и градински остатъци за храна на животни ; 

  закопаване на хранителни и растителни отпадъци в почвата (задния двор или 

градината без последващо използване); 

  натрупване на смесени купчини е оборска тор, растителни и хранителни 

отпадъци в полето (купчините не се обръщат, но след около три години са годни (вече 

компостирани) за използване като подобрител на почвата); 

  натрупване на смесени купчини с оборска тор (купчините не се обръщат след 

това, но след две-три компостираната оборска тор се използва като подобрител на 

почвата); 
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  изгаряне на градински отпадъци и листа. 

Количеството на биоразградимите отпадъци, генерирани в населените места, както и 

приложимостта на възможности за тяхното намаляване, зависят от големината и 

функционалния тип на населеното място. Съгласно Националния стратегически план за 

поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за 

депониране (2010-2020), населените места от община Каспичан, попадат в категориите 

Райони „Тип В" - т.е. с под 3 000 жители. Тези райони се оценяват с висок потенциал за 

въвеждане на разделно събиране на биоразградими отпадъци. 

Предвид специфичния характер на отпадъците, образувани на територията на общината и 

значителното участие на селскостопанските отпадъци, образувани от домакинствата в 

определени периоди следва да се предприемат действия в две посоки: 

  за въвеждане на фамилно компостиране с последващо използване на компоста в 

личните стопанства; 

  изграждане на общински инсталации за компостиране/анаеробно разграждане в 

РСУО. 

Обхващането на все по-голям брой семейства в системи за домашно компостиране е 

възможно чрез постоянно информиране на населението за възможностите за 

оползотворяване на биоразградимите отпадъци и предоставяне на контейнери за 

компостиране на семействата, които желаят да компостират биоразградимите си отпадъци. 

За отчитане на ефекта от тази мярка е необходимо предоставянето на компостери на 

отделните домакинства да бъде обвързано е изискване за своевременно представяне на 

информация от общините за постигнатите нива на намаление на биоразградимите 

отпадъци, постъпващи за депониране. Компостирането на растителните отпадъци в 

мястото на образуването им е в синхрон с приетите принципи за управление на 

отпадъците. В този случай растителните остатъци не са отпадък, а изход на суровина за 

получаване на компост -средство за подобряване качеството и плодородието на почвата. 

При реализацията на целите ще се кандидатства за финансово подпомагане от страна на 

ПУДООС и ОПОС. 

Един от подходящите методи на биологично третиране, подходящи за условията на 

общината е анаеробното разграждане, при което се отделя биогаз за производство на 

енергия и компостирането (домашно и/или полево), при което произведения компост има 

възможност да се използва за рекултивация на нарушени терени, в земеделието, при 

озеленителни и възстановителни дейности при строителни проекти и др. 

В съответствие с Националния стратегически план общината следва да предвиди 

конкретни мерки за третиране на биоразградимите отпадъци с оглед намаляване 

количествата за депониране. Екологичните и икономически ползи от различните методи 

на обработване зависят съществено от местните условия, като гъстота на населението, 

инфраструктура и климат, както и от наличието на пазари за свързаните с този процес 

продукти (енергия и компост). Изискванията към съоръженията и инсталациите за 

биологично третиране на биоразградимите отпадъци са регламентирани в Глава трета, 

раздел I от Наредба №6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци. Изискванията към площадките, на които могат да се 

разполагат съоръжения за биологично третиране на биоразградими отпадъци са посочени 

в Наредба 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките 

за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. 

Източници на растителни отпадъци са и имотите със земеделско ползване извън регулация 

и дворните пространства на жилищните имоти. Задължение на всеки производител на 

земеделска продукция е да организира оползотворяването на растителните отпадъци. До 



116 

настоящия момент не са изградени съоръжения и инсталации за биологично третиране на 

растителните отпадъци на територията на общината. Съществува практика за 

биоразграждане на място в почвата, където попадат растителните отпадъци вследствие на 

обработка на земеделската земя. Често се прилага и изгаряне на изсъхнали растителни 

отпадъци от земеделието, срещу което се води борба - дейността противоречи на добрите 

земеделски практики, при които се използват различни методи за оползотворяване на 

органичните отпадъци. 

Този отпадък понастоящем е основна съставка, замърсяваща териториите в покрайнините 

на населените места или попада в съдовете за битови отпадъци. В процеса на 

компостиране растителните отпадъци се явяват суровина. При прилагането му се 

ограничава постоянното изнасяне на органични вещества от почвата и едновременно се 

постига ограничаване употребата на органични торове за сметка на много добрите 

хранителни съставки в компоста. 

Целесъобразно е за периода обхванат от настоящата програма да се планира на 

територията на общината да бъде изградена и една площадка за открито компостиране 

чрез разстилане на биоразградимите отпадъци на редове (по метода windrow). Това ще 

позволи да се предотврати депонирането на значителни количества биоразградими 

отпадъци при сравнително малки инвестиционни и експлоатационни разходи. 

Предлаганият метод на третиране на биоразградимите отпадъци използва се основава 

процеса бно-деградация, който в естествени условия протича бавно, на повърхността на 

земята, при температурата на околната среда и предимно анаеробно. Естественото 

разлагане на органиката се ускорява като преработваният субстрат се събира на редове 

(т.нар. windrow), което позволява да се съхрани част от топлината отделяна от дейността 

на микроорганизмите, при което температурата нараства. Този ускорен процес именно е 

компостирането.  

Поради големия дял на биоразградимите отпадъци, подходящи за компостиране от общото 

количество на битовите отпадъци прилагането на ефективна система за разделното им 

събиране ще доведе до съществено намаляване на разходите за транспортиране и 

обезвреждането на смесените битови отпадъци на регионалното депо. За събирането на 

отпадъците от малките населени места на общината не се предвижда въвеждането на 

система за събиране и извозване до съоръжението за компостиране, Биоразградимите 

отпадъци могат да бъдат доставяни от домакинствата, срещу което ще получават готов 

компост. Очаква се, че безплатното предоставяне на компост е добър стимул за 

населението от селата за да отделят биоразградимите отпадъци от общия отпадъчен поток 

и по такъв начин да допринесат за намаляване на разходите за извозването на битовите 

отпадъци до регионалното депо. 

Освен за безвъзмездно ползване от жителите, които доставят биоразградими отпадъци за 

компостиране, за готовия компост ще се търси пазарна реализация в селското и горското 

стопанство и озеленяването или ще се ползва за наторяване и подобряване на почвата в 

общински паркове и градини, спортни площадки, нарушени терени и др. 

Съгласно Националната програма за прилагане на Директива 99/31/ЕС. 

  100% биоразградими са хранителните, хартиените, картонените, дървесните и 

градинските отпадъци; 

  20% от текстилните отпадъци; 

  25% от отпадъците от кожи. 

В съответствие със Закона за управление на отпадъците чл. 31 ал. 1 т. 2 - целта е 

най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани 

биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, 

образувани в Република България през 1995 г. Целта на национално ниво за ограничаване 
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количествата на депонирани биоразградими отпадъци е до 2020г, 35% е допустимия 

минимален стандарт на ББО и Допустими минимални стандарти на ББО за жител на 

година /базова стойност 268 кг/ж/г./ - 109. 

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците изисква да се осигури съвместното 

постигане на следните регионални цели за разделното събиране и оползотворяване на 

битовите биоотпадъци: 

  до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани през 2014 г, 

  до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани през 2014 г. 

  до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани през 2014 г. 

 

 Утайки от ПСОВ 

Предвижда се да се изградят ПСОВ и канализационни мрежи чрез финансиране по 

оперативна програма „Околна среда” и „Програма за развитие на селските райони 

Очакваното количество утайки крие риск за околната среда и за здравето на хората, в 

случай че не бъдат намерени и приложени съответните решения за тяхното стабилизиране, 

съхранение и/или оползотворяване. Законът за водите предвижда в канализационните 

мрежи и пречиствателните станции за отпадъчни води в населените места да бъдат 

включвани отпадъчни води съобразено с технологията за третиране на утайките предвид 

по-нататъшното им оползотворяване или крайно обезвреждане. 

По отношение на съществуващата йерархия на възможностите, когато става въпрос за 

устойчиво развитие в дългосрочен план, рециклирането и материалното оползотворяване 

на отпадъците са за предпочитане пред изгарянето или обезвреждането им чрез 

депониране. В случая с утайките от отпадъчни води вариантите следва да се разглеждат, в 

зависимост от различните нива на замърсителите, патогенните организми и въздействието 

им върху хората и околната среда. 

Съществуващите в момента възможни варианти за оползотворяване или окончателно 

обезвреждане на утайки от отпадъчни води могат да бъдат обобщени по следния начин: 

материално ползотворяване върху земеделска земя; рециклиранен на фосфора; енергийно 

оползотворяване в термични процеси; обезврежда не/н азем но депониране. При 

директното оползотворяване на утайки в земеделието е възможно възникването на някои 

неудобства (емисии на миризми, възможни рискове за околната среда или нещо друго). От 

друга страна не бива да се забравя, че тази употреба зависи от земеделските стопани, които 

не са длъжни да приемат утайки, а и техните изисквания към качеството се променят 

според сезона. Очаква се нарастващите нужди от съвременно третиране на утайките, което 

да гарантира премахването на патогенните организми и контрола върху замърсителите, да 

доведат до използването на утайките върху земеделска земя само след тяхното 

предварително третиране, например компостиране и производство на висококачествен 

компост. Всички основни методи за третиране трябва да бъдат подробно разгледани по 

отношение на това дали са подходящи за предоставянето на устойчиво решение за 

управлението на утайките в конкретния случай. 

 

 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 
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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 

за спряното общинското депо за ТБО в с.Каспичан е приета техническа и биологична 

рекултивация. 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 

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.   
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Таблица 31: Генерирани отпадъци на територията на Община Каспичан през 2014 г., 

2015 г. и 2016 г. 

Година Генерирани отпадъци 

/ тона 

Сепарирани отпадъци / 

тона 

Депонирани отпадъци / 

тона 

2014 2472,704 0 2472,704 

2015 2359,132 0 2359,132 

2016 2118,220 2118,220 1504,896 

Източник: Община Каспичан 

 

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 
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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. 

- 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 

 

Шумът и вибрациите по своето хигиенно значение са на едно от първите места сред 

неблагоприятно действащите фактори в работната и околна среда. Граничите стойности на 

нивата на шум за различните територии и урбанизирани зони в зависимост от 

предназначението им за дневен, вечерен и нощен период, са регламентирани в Наредба 

No.6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 

показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите по показателите 

за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ 58/2006 г.). 

Представени са в следната Таблица 19: 

 

Таблица 32: Граничи стойности на нивата на шум за различните територии и 

урбанизирани зони 

Територии и устройствени зони в урбанизираните 

територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шум 

(dBA)  

ден  вечер  нощ  

Жилищни територии и зони  55  50  45  

Централни градски части  60  55  50  

Територии, подложени на въздействието на интензивен 

автомобилен трафик  

60  55  50  

Територии, подложени на въздействието на 

железопътен и трамваен трафик  

65  60  55  

Територии, подложени на въздействието на 

авиационен шум  

65  65  55  

Производствено-складови територии и зони  70  70  70  

Зони за обществен и индивидуален отдих  45  40  35  

Зони за лечебни заведения и санаториуми  45  35  35  

Зони за научно-изследователска и учебна дейност  45  40  35  

Тихи зони извън агломерациите  40  35  35  
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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.  

В съответствие с изискванията на Наредба № 54 (ДВ, бр. 3/2011 г.) в РИОСВ - Шумен са 

представени 14 доклада за проведени СПИ през 2016 г. от оператори на инсталации 

източници на промишлен шум в околната среда. Не е установено превишаване на 

граничните нива регламентирани с Наредба № 6 (ДВ, бр. 58/2006 г.). Контролните 

измервания са проведени от акредитирана лаборатория РЛ-Шумен към ИАОС, гр. София, 

въз основа на подадени заявки от РИОСВ Шумен. В изпълнение на утвърдения график 

през 2016 г. са извършени измервания на показателите на шум излъчван от промишлени 

източници собственост на следната фирма: 

- "Станев"ЕООД, гр. Каспичан, Фабрика за производство на дървена дограма и 

интериорни врати, гр. Каспичан 

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. 

Съществуващи инсталации с комплексно разрешително, издадено с цел комплексно 

предотвратяване и контрол за замърсяването в Община Каспичан са: 

  «Рока България» АД - инсталация за производство на керамични продукти гр. 

Каспичан; 

  «ЗГП България» АД - инсталация за повърхностна обработка на метали 

гр.Каспичан 

  «Керамат» АД - инсталация за производство на керамични продукти гр.Каспичан. 

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. 
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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: 

- “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 
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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 

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. 

В таблицата са представени обектите на културното наследство в общината с по-важните 

им характеристики. 
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Таблица 33. Недвижими културни ценности на територията на Община Каспичан съгласно Закона за културното 

наследство /ЗКН/ 

№ Наименование на НКЦ Населено място 

Вид на НКЦ 

Категори

я на НКЦ  

Според научната и 

културната област, 

към която се отнасят, 

съгл.чл.47 от ЗКН 

Според 

пространствената 

структура и 

териториалния 

обхват, съгл.чл.48 от 

ЗКН: единична/ 

групова 

1 
Паметна плоча на Стоян 

Христов Иванов 
с.Върбяне историческа единична   

2 Побити камъни с. Златна нива археологическа  единична 
националн

о 

3 Побити камъни  с. Златна нива археологическа  единична 
националн

о 

4 Църква "Св. Никола" гр. Каспичан 
архитектурно-строител

на 
единична   

5 Чешма  гр. Каспичан 
архитектурно-строител

на 
единична   

6 Къща на Радко Дочев гр. Каспичан 
архитектурно-строител

на 
единична   

7 Къща на Данко Вълчев гр. Каспичан 
архитектурно-строител

на 
единична   

8 Къща на Ради Кунчев гр. Каспичан 
архитектурно-строител

на 
единична   

9 Къща на Гаваз Мехмед гр. Каспичан 
архитектурно-строител

на 
единична   

10 Къща на Калайджи Мехмед гр. Каспичан 
архитектурно-строител

на 
единична   

11 Пашa мааза гр. Каспичан 
архитектурно-строител

на 
единична   

12 Антично селище 
с.Калугерица /сега квартал на гр. 

Каспичан 
археологическа  единична местно 

13 Тракийски некропол  с.Калугерица /сега квартал на гр. археологическа  единична местно 
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Каспичан 

14 Скална гробница  
с.Калугерица /сега квартал на гр. 

Каспичан 
археологическа  единична 

националн

о 

15 Обществени сгради  
с.Калугерица /сега квартал на гр. 

Каспичан 
археологическа  единична 

националн

о 

16 Старобългарски надпис  
с.Калугерица /сега квартал на гр. 

Каспичан 
археологическа  единична 

националн

о 

17 Християнски гробища  
с.Калугерица /сега квартал на гр. 

Каспичан 
археологическа  единична 

националн

о 

18 Църквата /старото училище/ 
с.Калугерица /сега квартал на гр. 

Каспичан 

архитектурно-строител

на 
единична   

19 Чешма от 1879г.  
с.Калугерица /сега квартал на гр. 

Каспичан 

архитектурно-строител

на 
единична   

20 Къща на Руси Рачев 
с.Калугерица /сега квартал на гр. 

Каспичан 

архитектурно-строител

на 
единична   

21 Къща на Рачо Жечев 
с.Калугерица /сега квартал на гр. 

Каспичан 

архитектурно-строител

на 
единична   

22 Къща на Стоян Петев 
с.Калугерица /сега квартал на гр. 

Каспичан 

архитектурно-строител

на 
единична   

23 
Паметна плоча на загинали в 

Отечествената война 
кв.Калугерица, гр. Каспичан историческа единична   

24 Църква "Св. Николай" с. Косово художествена единична   

25 Църква "Св. Анастас" с. Косово 
архитектурно-строител

на 
единична   

26 
Къща на Георги Георгиев 

Пехливанов 
с. Косово 

архитектурно-строител

на 
единична   

27 Къща на Стефан Йорданов с. Косово 
архитектурно-строител

на 
единична   

28 Къща на Пеньо Николов с. Косово 
архитектурно-строител

на 
единична   

29 Къща на Иван Илиев с. Косово 
архитектурно-строител

на 
единична   

30 Къща на Васил Дяков с. Косово 
архитектурно-строител

на 
единична   

31 Къща на Митю Калчев с. Косово 
архитектурно-строител

на 
единична   
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32 Къща на Недю Йорданов с. Косово 
архитектурно-строител

на 
единична   

33 Къща на Павел Георгиев с. Косово 
архитектурно-строител

на 
единична   

34 Къща на Добри Момчев с. Косово 
архитектурно-строител

на 
единична   

35 Къща на Георги Жеков Златев с. Косово 
архитектурно-строител

на 
единична   

36 
Паметна плоча на загиналите 

във войните 
с. Косово историческа единична   

37 Тракийско и антично селище  с. Кюлевча археологическа  единична местно 

38 Тракийски некропол с. Кюлевча археологическа  единична местно 

39 Антично селище  с. Кюлевча археологическа  единична 
за 

сведение 

40 Антично селище  с. Кюлевча археологическа  единична 
за 

сведение 

41 Късноантично селище  с. Кюлевча археологическа  единична местно 

42 
I-ва групова НКЦ, 

включваща: 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
групова    

43 Имоти с пл.№№131, 133, 173 с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
част от групова    

44 
Улично пространство, 

ограничено от  имоти: 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
част от групова    

45 

Единични НКЦ в обхвата на 

територията на І-ва групова 

НКЦ 

с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
част от групова    

46 Къща на Енчо Стоянов с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

47 
Къща с работилница на Стефка 

Василева  
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
единична   

48 
Къща с работилница на Стефан 

Колев 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
единична   

49 
II-ра групова НКЦ, 

включваща: 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
групова    

50 
Имоти с пл№ № 172, 213, 246, 

489 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
част от групова    
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51 
Улично пространство, 

ограничено от имоти: 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
част от групова    

52 

Единични НКЦ в обхвата на 

територията на ІІ-ра групова 

НКЦ: 

с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
част от групова    

53 
Къща  и кафене на Мария 

Широкова 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
единична   

54 
Къща с кръчма на Ганка 

Въкова 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
единична   

55 Къща на Станка Тонева  с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

56 
III-та групова НКЦ, 

включваща: 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
групова    

57 
Имоти с пл.№№ 159, 115, 116, 

117 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
част от групова    

58 
Улично пространство, 

ограничено от имоти: 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
част от групова    

59 

Единични НКЦ в обхвата на 

територията на IIІ-та групова 

НКЦ: 

с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
част от групова    

60 
Къща и чешма на Стоянка 

Драгиева 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
единична   

61 Къща на Марин Чанев с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

62 Улична чешма „Джамийската”  с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
част от групова    

63 
IV-та групова НКЦ, 

включваща: 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
групова    

64 

Имоти с пл.№№ 191, 193, 194, 

195, 196, 494, 227, 226, 197, 

198, 199, 201, 202 

с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
част от групова    

65 
Улично пространство, 

ограничено от  имоти:  
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
част от групова    

66 

Единични НКЦ в обхвата на 

територията на IV-та групова 

НКЦ  

с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
част от групова    
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67 Къща на Коста Върбанов с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

68 Къща на Костадин Неделчев с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

69 Къща на Иван Радев с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

70 Къща на Стоянка Върбанова с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

71 Къща на Йорданка Василева с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

72 Къща на Златка Василева с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

73 
Улична чешма 

/”Черньоговска”/  
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
част от групова    

74 
V-та групова НКЦ, 

включваща: 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
групова    

75 

Имоти с пл.№№ 298, 299, 300, 

304, 302, 303, 239, 236, 320, 

319, 311, 310, 312, 309, 308, 

307, 306, 305 

с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
част от групова    

76 
Улично пространство, 

ограничено от имоти: 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
част от групова    

77 

Единични НКЦ в обхвата на 

територията на V - та групова 

НКЦ  

с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
част от групова    

78 

Църква „Св.Илия” 

с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
единична   

Църква "Св. Пр. Илия" художествена единична   

Църква и чешма 
архитектурно-строител

на 
единична   

79 
Къща на Вълко Митев Чолаков 

с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

Къща на Ганчо Вълков 

80 Таш мааза и къща /свалена/   с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 

единична част от 

групова 
 

81 Къща на Кера Малчева с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   
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82 Къща на Михаил Петев с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

83 Къща на Тонка Боянова с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

84 Къща на Райко Герчев с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

85 Улична чешма  с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
част от групова    

86 
VI-та групова НКЦ, 

включваща: 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
групова    

87 Имоти с пл.№№ 277, 278 с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
част от групова    

88 
Улично пространство, 

ограничено от имоти: 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
част от групова    

89 

Единични НКЦ в обхвата на 

територията на VІ-та групова 

НКЦ: 

с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
част от групова    

90 

Къща на Гани Геров 

Памукчиев с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

Къща на Ганчо Памукчиев 

91 
Къща на Стоян Пеев Вълков 

с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

Къща на Стоян Пеев 

92 
VII-ма групова НКЦ, 

включваща: 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
групова    

93 
Имоти с пл.№№: 35, 34, 30, 29, 

28 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
част от групова    

94 
Улично пространство, 

ограничено от имоти: 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
част от групова    

95 

Единични НКЦ в обхвата на 

територията на VII-ма групова 

НКЦ: 

с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
част от групова    

96 Къща на Антон Къчеджиев с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

97 
VIII-ма групова НКЦ, 

включваща: 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
групова    

98 Имоти с пл.№№ 63, 97 с. Кюлевча архитектурно-строител част от групова    
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на 

99 
Улично пространство, 

ограничено от имоти: 
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
част от групова    

100 

Единични НКЦ в обхвата на 

територията на VIІI-ма групова 

НКЦ: 

с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
част от групова    

101 Къща на Дочо Колев с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

102 Къща на Атанас Данчев с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

103 Улична чешма  с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
част от групова    

104 Улична чешма  с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
част от групова    

105 
Единични НКЦ, извън 

границите на груповите НКЦ: 
        

106 Къща на поп Христо Михайлов с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

107 Къща на Петър Вълчев с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

108 Къща на Недялко Митев с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

109 Улична чешма с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

110 Улична чешма  с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

111 
Улична чешма 

/”Матракьовата”/  
с. Кюлевча 

архитектурно-строител

на 
единична   

112 Улична чешма  с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

113 Улична чешма /”Баш чешма”/ с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

114 Хаджийоловата чешма  с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

115 Чешма от горната махала  с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   
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116 Къща на Димитър Ст. Жечев с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

117 Къща на Пенчо Братков с. Кюлевча 
архитектурно-строител

на 
единична   

118 
Паметник на загиналите във 

войните от 1912 до 1945 година 
с. Кюлевча историческа единична   

119 Тракийски некропол  с. Марково археологическа  единична местно 

120 
Антично и средновековно 

селище 
с. Марково археологическа  единична местно 

121 Скални килии  с. Марково археологическа  единична местно 

122 
Църквата "Св. Никола" 

с. Марково 

архитектурно-строител

на единична   
Църквата "Св. Николай" художествена 

123 Старото училище с. Марково 
архитектурно-строител

на 
единична   

124 Долното училище с. Марково 
архитектурно-строител

на 
единична   

125 
Къща на Димитър Кънчев 

Димитров 
с. Марково 

архитектурно-строител

на 
единична   

126 
Къща на Христо Добриков 

Петров 
с. Марково 

архитектурно-строител

на 
единична   

127 
Къща на Първан Ангелов 

Митев 
с. Марково 

архитектурно-строител

на 
единична   

128 Къща Георги Стоянов Калчев с. Марково 
архитектурно-строител

на 
единична   

129 
Къща на Димитър Златев 

Петков 
с. Марково 

архитектурно-строител

на 
единична   

130 Къща на Герчо Павлов Панчев с. Марково 
архитектурно-строител

на 
единична   

131 Къща на Стоян Христов с. Марково 
архитектурно-строител

на 
единична   

132 
Къща на Георги Мирчев 

Вълчев 
с. Марково 

архитектурно-строител

на 
единична   

133 Къща на Петър Драгоев с. Марково 
архитектурно-строител

на 
единична   

134 Паметник на загиналите във с. Марково историческа единична   
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войните от 1912 до 1945 

година. 

135 
Праисторическо, антично и 

средновековно селище 
с. Могила археологическа  единична местно 

136 Тракийско и антично селище  с. Могила археологическа  единична местно 

137 
Късноантична крепост - 

Градище дузю  
с. Могила археологическа  единична местно 

138 
Късноантична и средновековна 

репост 
с. Могила археологическа  единична местно 

139 Средновековно селище  с. Могила археологическа  единична местно 

140 Скални килии с. Могила археологическа  единична местно 

141 Скален манастир  с. Могила археологическа  единична местно 

142 Скални килии - Манастиря  с. Могила археологическа  единична местно 

143 
Къща на Марийка Бойчева 

Станчева 
с. Могила 

архитектурно-строител

на 
единична   

144 Къща на Иван Димов Вълчев с. Могила 
архитектурно-строител

на 
единична   

145 Къща на Димитър Йорданов с. Могила 
архитектурно-строител

на 
единична   

146 
Къща на Неделчо Тошев 

Христов 
с. Могила 

архитектурно-строител

на 
единична   

147 
Къща на Добри Станчев 

Добрев 
с. Могила 

архитектурно-строител

на 
единична   

148 
Обелиск на загинали в 

Отечествената война 
с. Могила историческа единична   

149 

Всички разкопани и 

неразкопани постройки в 

градището при Абоба /Плиска/ 

общ.Нови пазар и  общ.Каспичан 

народна старина 

групова /резерват/ 

  

Територията на Вътрешния 

град на Плиска, включена в 

каменната крепостна стена 

историко-археологичес

ки 

националн

о 
Национален археологически 

резерват Плиска 
археологически  

Ранно средновековен град 

Плиска 

150 Вътрешен град на Плиска с общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  групова  националн
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манастир "Голямата базилика" 

и "Средновековен каменен 

път"  

о 

151 Голямата базилика  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

152 Манастирски сгради общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

153 Старинен път  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

154 Землено укрепление  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

155 Каменно укрепление  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

156 Голям дворец - Тронната зала  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

157 Дворцова църква общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

158 
Малък дворец - крепостни 

съоръжения  
общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 

националн

о 

159 Малък дворец общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

160 Прабългарско светилище общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

161 Водохранилище  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

162 Баня  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

163 Църква в Малкия дворец  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

164 

Стопански сгради в 

югозападения ъгъл на Малкия 

дворец  

общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

165 
Баня до южната врата на 

Малкия дворец  
общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 

националн

о 

166 
Сграда покрай североизточната 

стена на Малкия дворец  
общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 

националн

о 
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167 Таен тунел  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

168 
Основи от т.нар. Крумов 

дворец  
общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 

националн

о 

169 
Гражданска постройка - т.нар. 

"Болярски жилища"  
общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 

националн

о 

170 Църква №31 общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

171 Сгради  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

172 Църква №1 общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

173 Църква №2  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

174 Църква №3  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

175 Църква №4  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

176 Църква №5  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

177 Църква №6  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

178 Църква №7  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

179 Църква №8  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

180 Църква №12  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

181 Църква №13  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

182 Църква №15 общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

183 Църква №17  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

184 Църква №22 общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 
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185 Църква №24 общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

186 Църква №25 общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

187 Църква №28  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

188 Църква №29  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

189 Църква №36  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

190 Църква №37  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

191 Гражданска постройка №30  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

192 Гражданска постройка №32  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

193 Гражданска постройка №33  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

194 Гражданска постройка №34  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

195 Гражданска постройка  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

196 Комплекс  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

197 Средновековна църква №11  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

198 
Средновековно селище и 

некропол 
общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 

националн

о 

199 

Девташлари 

общ.Нови пазар и  общ.Каспичан 

народна старина     

Побити камъни  археологическа  единична 
националн

о 

200 Побити камъни  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

201 Побити камъни  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична 
националн

о 

202 Останки от мост Капка канара  общ.Нови пазар и  общ.Каспичан археологическа  единична националн
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о 

203 
Ров и вал на земленото 

укрепление на Плиска 
общ.Каспичан археологическа  еднична   

204 
Паметна колона на загинали в 

Отечествената война 
гр.Плиска историческа единична   

205 
Бюст-паметник на Георги 

Ванков 
гр.Плиска историческа единична   

206 

Всички рзкопани и не 

разкопани постройки около 

Мадрския конник  

с. Мадара  народна старина 

групова / резерват/ 

  

Районът източно от с.Мадара 

между селото, лозята и шосето 

към парка, новото гробище, 

както и територията на парка 

под скалите Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 

историко-археологичес

ки 

националн

о Национален археологически 

резерват Мадара 

археологически Праисторически, антични и 

средновековни структури до 

Мадара 

207 

Скален релеф - Мадарски 

конник Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

The Madara Rider /Мадарски 

конник 
световно 

208 Голямата пещера 
Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

209 Малката пещера 
Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

210 Скална църква 
Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

211 Скален манастир  
Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

212 Дворцов комплекс 
Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

213 Езическо капище 
Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 
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214 Водохранилище 
Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

215 Църква в дворцовия комплекс 
Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

216 Средновековна църква 
Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

217 Скален манастир  
Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

218 Склад за зрнени храни 
Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

219 
Антична и средновеквна 

крепост 

Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

220 Църква в Мадарската крепост 
Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

221 
Казармени помещния в 

Мадарскат крепост 

Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

222 
Помещения І в Мадарската 

крепост 

Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

223 
Помещения ІІ в Мадарската 

крепост 

Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

224 
Помещения ІІІ в Мадарската 

крепост 

Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

225 
Римска вила /жилищна сграда 

и 13 стопнски идруги сгради 

Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

226 Късноримска баня 
Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

227 Късноримска църква 
Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

228 
Тракийско селще в дворцовия 

комплекс 

Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

229 Антично светилище 
Общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 
археологическа  единична 

националн

о 

Данни от Националния регистър на недвижимите културни ценности, в който се вписват  актовете на органите по чл. 65  

и Публичния регистър на издадените по чл. 59, ал. 1 декларационни актове и на актовете за прекратяване на временния 

режим. 
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Таблица 34. Археологически обекти от Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на 

България” 

Рег. 

карта 

Местоположен

ие 

Особе

ности 

Вид и 

хронология 

История на 

проучване

то 

N 

координати 

(географски 

координати)  

E 

координат

и 

(географс

ки 

координат

и)  

Режим на 

ползване 
Опазване 

1100139 с. Кюлевча 
Площ: 

5 дка 

Селища 

Античност 
 43.236543 27.130277 Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1100152 

с. Каспичан, 

местност: 

Пунарджик 

Площ: 

2 дка 

Група 

могили - 

Неопредели

ма 

 43.303722 27.156306 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100154 

с. Плиска, 

Местност: 

Везир тепе 

Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

 43.351806 27.137556 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100155 

с. Плиска, 

Местност: 

Везир тепе 

Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.351500 27.136972 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100156 

с. Плиска, 

Местност: Ески 

Баалар 

Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.362861 27.141833 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100157 

с. Плиска, 

Местност: Ески 

Баалар до 

Шкорпил 

Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.364194 27.142472 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 
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1100158 

с. Върбаня, 

Местност: 

Саламана 

Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.380861 27.098778 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100159 

с. Върбаня, 

Местност: 

Саламана 

Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.384028 27.100222 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100160 

с. Върбаня, 

Местност: 

Саламана 

Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.387528 27.100694 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100161 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.339389 27.110833 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100162 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.367639 27.100556 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100163 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.370361 27.101111 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100164 

с. Върбаня, 

Местност: 

Саламана 

Площ: 

1 дка 

Кенотаф - 

Първа 

Българска 

държава 

Погребални 

съоръжения 

- Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.375778 27.101167 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1100165 с. Каспичан 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.320861 27.101117 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 
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ма 

1100166 с. Каспичан 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.321778 27.110139 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100167 с. Каспичан 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.322139 27.109306 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100168 с. Каспичан 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.323278 27.107028 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100169 с. Каспичан 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.327083 27.099250 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100170 с. Каспичан 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.325778 27.097889 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100171 с. Каспичан 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.319194 27.097389 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100175 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.344694 27.132806 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100176 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.373194 27.150583 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100177 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.374556 27.151389 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 
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ма 

1100179 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.415778 27.096639 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100184 с. Каспичан 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.311437 27.122486 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100185 с. Каспичан 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.310973 27.121244 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100186 

с. Каспичан, 

Местност: каве 

баир 

Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.311361 27.127472 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100187 

с. Каспичан, 

Местност: каве 

баир 

Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.311494 27.126728 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100188 

с. Каспичан, 

Местност: каве 

баир 

Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.312278 27.132861 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100189 

с. Каспичан, 

Местност: каве 

баир 

Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.312250 27.135194 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100190 

с. Каспичан, 

Местност: каве 

баир 

Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.307444 27.114056 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100191 

с. Плиска, 

Местност: каве 

баир 

Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.333111 27.126778 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 
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ма 

1100192 

с. Златна нива, 

Местност: каве 

баир 

Площ: 

2 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.388944 27.063556 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100193 

с. Златна нива, 

Местност: каве 

баир 

Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.366333 27.050972 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100194 

с. Златна нива, 

Местност: каве 

баир 

Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.365861 27.051444 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100217 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.330361 27.127722 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100218 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.345611 27.147278 
Режим 

А 

Статут: обявен ПК с 

национално значение 

ПМС 1711/10.62 г. 

1100221 

с. Плиска, 

Местност: 

Везир тепе 

Площ: 

10 дка 

Менхири, 

побити 

камъни - 

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.350861 27.138222 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН. 

1100222 с. Плиска 
Площ: 

13 дка 

Менхири, 

побити 

камъни - 

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.357611 27.114556 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1100223 

с. Плиска , 

Местност: 

Везир тепе 

Площ: 

1 дка 

Менхири, 

побити 

камъни - 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.355000 27.116611 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 
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Първа 

Българска 

държава 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1100224 с. Плиска 
Площ:    

дка 

Менхири, 

побити 

камъни - 

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.327806 27.099028 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1100225 с. Плиска 
Площ:    

дка 

Менхири, 

побити 

камъни - 

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.326722 27.099028 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1100226 с. Златна нива 
Площ:  

дка 

Менхири, 

побити 

камъни - 

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.374389 27.083000 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1100227 с. Златна нива 
Площ:  

дка 

Менхири, 

побити 

камъни - 

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.373778 27.079528 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1100228 с. Златна нива 
Площ:  

дка 

Менхири, 

побити 

камъни - 

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.372861 27.071472 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1100229 

с. Златна нива, 

Местност: 

Везир тепе 

Площ: 

10 дка 

Менхири, 

побити 

камъни - 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.372139 27.064222 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 
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Първа 

Българска 

държава 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1100230 

с. Златна нива, 

Местност: 

Везир тепе 

Площ: 

1 дка 

Менхири, 

побити 

камъни - 

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.372611 27.063111 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1100231 

с. Златна нива, 

Местност: 

Везир тепе 

Площ: 

1 дка 

Менхири, 

побити 

камъни - 

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.377722 27.065056 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1100232 

с. Златна нива, 

Местност: 

Везир тепе 

Площ: 

1 дка 

Менхири, 

побити 

камъни - 

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.369806 27.048972 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1100233 

с. Златна нива, 

Местност: 

Везир тепе 

Площ: 

1 дка 

Друго 

култово 

място - 

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.372194 27.063139 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1100234 с. Каспичан 
Площ: 

25 дка 

Селище  - 

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.318389 27.115472 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1100235 

с. Каспичан, 

Местност: 

Мендурова 

чешма 

Площ: 

50 дка 

Селище - 

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.316000 27.109222 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 
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ЗКН 

1100236 с. Каспичан 
Площ: 

30 дка 

Селище - 

КЖЕ втори 

период 

Селище - 

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.318556 27.094361 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1100239 с. Плиска 
Площ:  

дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.327333 27.098306 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1100240 с. Каспичан 
Площ:  

дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.326944 27.147861 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10000394 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.414444 27.105833 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10000398 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Църква     

Първа 

Българска 

държава 

Р - но № 

376 от 

21.10. 2009 

43.408889 27.108056 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10000399 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

43.408889 27.109444 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

10000400 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.411111 27.107500 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10000401 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

43.413056 27.105278 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

10000402 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.411944 27.105000 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10000403 с. Плиска 
Площ:  

1 дка 

Селище и 

постройки     

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

43.410000 27.105556 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

10000404 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.409167 27.104722 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10000405 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

43.408056 27.105556 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

10000406 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.408333 27.107500 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10000407 с. Плиска 
Площ:  

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

43.406944 27.105000 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 
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държава град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

ЗКН 

10000408 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.406944 27.108889 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10000409 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Теренни 

обхождания 

във 

43.406389 27.109167 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 
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Българска 

държава 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10000410 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.404722 27.106389 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10000411 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Теренни 

обхождания 
43.408056 27.110000 

Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 
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Първа 

Българска 

държава 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10000412 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.402222 27.105556 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10000413 с. Плиска 8 дка Селище и Теренни 43.403889 27.109167 Режим Статут: Археологическа 
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постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

Б културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10000414 с. Плиска 8 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.403056 27.113611 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 



154 

10000415 с. Плиска 8 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.401667 27.114444 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10000416 с. Плиска 8 дка 

Селище и 

постройки     

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

43.400556 27.104444 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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Плиска 

10000417 с. Плиска 1 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.402222 27.105556 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10000418 с. Плиска 1 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

43.398333 27.113611 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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Подтема 1. 

Плиска 

10000419 с. Плиска 1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.394722 27.106111 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10000421 с. Плиска 1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

43.409722 27.109444 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 



157 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

10000727 с. Върбаня 
Площ: 

1 дка 

Плосък 

некропол - 

Първа 

Българска 

държава 

 43.397889 27.094444 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10000753 

с. Плиска, 

Местност: гр. 

Плиска, УПИ 

1, 3, 4, 5 по 

плана на града 

Площ: 

9 дка 

Плосък 

некропол- 

Първа 

Българска 

държава 

 43.365439 27.128994 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001126 

с. Плиска, 

Местност: 

Саламана 

Площ: 

1 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.364039 27.106984 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001127 

с. Плиска, 

Местност: 

Саламана 

Площ: 

1 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

43.363028 27.107298 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

10001128 

с. Плиска, 

Местност: 

Саламана 

Площ: 

1 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.360371 27.107400 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001129 

с. Плиска, 

Местност: 

Саламана 

Площ: 

1 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

43.363228 27.107995 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 
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държава град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

ЗКН 

10001130 

с. Плиска, 

Местност: 

Саламана 

Площ: 

1 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.360586 27.108541 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001131 

с. Плиска, 

Местност: 

Саламана 

Площ: 

3 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Теренни 

обхождания 

във 

43.358418 27.109197 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 
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Българска 

държава 
Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001132 с. Плиска 
Площ: 

6 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.366165 27.105290 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001133 с. Плиска 
Площ: 

6 дка 

Селища и 

постройки - 

Теренни 

обхождания 
43.364392 27.109458 

Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 
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Първа 

Българска 

държава 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001134 с. Плиска 
Площ: 

3 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.365785 27.107909 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001135 с. Плиска Площ: Селища и Теренни 43.375144 27.109285 Режим Статут: Археологическа 
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4 дка постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

Б културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001136 с. Плиска 
Площ: 

3 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.389009 27.109555 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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10001137 с. Плиска 
Площ: 

17 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.365029 27.110814 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001138 с. Плиска 
Площ: 

2 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

43.370060 27.111109 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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Плиска 

10001139 с. Плиска 
Площ: 

8 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.371992 27.110418 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001140 с. Плиска 
Площ: 

37 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

43.375028 27.109585 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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Подтема 1. 

Плиска 

10001141 с. Плиска 
Площ: 

52 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.377259 27.106926 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001142 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

43.378105 27.114307 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 



166 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

10001143 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.379627 27.113962 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001144 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

43.380388 27.114124 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

10001145 с. Плиска 
Площ: 

2 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.380152 27.115755 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001146 с. Плиска 
Площ: 

16 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

43.378512 27.116737 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

10001147 с. Плиска 
Площ: 

9 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.376347 27.116737 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001148 с. Плиска 
Площ: 

6 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

43.377537 27.133299 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

10001149 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.375153 27.132180 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001150 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

43.376160 27.138982 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

10001151 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.375194 27.144582 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001152 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

43.372971 27.139502 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

10001153 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

43.373142 27.143050 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10001154 с. Плиска 
Площ: 

45 дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обхождания 

във 

Външния 

град на 

Плиска по 

проект на 

НАИМ – 

БАН 

„Старите 

43.371333 27.130492 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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български 

столици 

Плиска и 

Велики 

Преслав и 

техните 

околности. 

Подтема 1. 

Плиска 

10001710 с. Плиска 

Площ: 

500 

дка 

Селища и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

 43.388611 27.131111 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10002348 

с. Плиска, 

Местност: 

НАИР Плиска, 

Дворцов 

комплекс 

Площ: 

1 дка 

Друго 

култово 

място - 

Първа 

Българска 

държава 

 43.388119 27.131353 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10002501 

с. Каспичан, 

Местност: м. 

Киркира, 

територията на 

НАИР Мадара 

Площ: 

10 дка 

Гробна яма -   

Втора 

Българска 

държава 

Масов 

некропол - 

Втора 

Българска 

държава 

Манастир - 

Първа 

Българска 

държава 

Черква - 

Раннославян

ски период 

Църква - 

През 30-те 

години на 

ХХ в. е 

проучван от 

Геза Фехер, 

който 

открива 

останки от 

голям 

архитектуре

н ансамбъл, 

включващ 

една 

монументал

на 

постройка и 

няколко 

43.291944 27.142222 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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Късна 

античност 

помещения 

от сгради с 

верижен 

план. 

Според 

него 

монументал

ната 

постройка е 

официална 

парадна 

зала на 

владетелско

то 

семейство 

от втората 

половина 

на ІХ в., а 

верижните 

помещения 

са част от 

християнск

и манастир, 

в който се 

отегля да 

живее княз 

Борис І 

през 

последните 

години от 

живота си. 

Фехер 

допуска 

също, че 

манастирът 

е 

продължил 
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да 

съществува 

и през 

Второто 

българско 

царство. 

През 80-те 

и 90-те 

години на 

ХХ в. 

проучвания

та са 

възобновен

и от д-р 

Тодор 

Балабанов, 

който прави 

значителни 

корекции в 

плана на 

комплекса. 

Под 

основите на 

правоъгълн

ата 

постройка, 

той открива 

късноантич

на, 

едноабсидн

а базилика 

от периода 

V-VІ в., 

върху 

чиито 

основи 

по-късно е 
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била 

построена 

монументал

ната 

старобългар

ска сграда. 

По 

мнението 

на 

Балабанов 

обаче, тя 

представляв

а езически 

храм, който 

след 

покръстван

ето е бил 

преустроен 

в малка 

еднокорабн

а църква. 

Тогава са 

построени и 

верижните 

помещения 

на 

манастирск

ия 

комплекс, 

просъществ

увал до 

средата на 

ХІ в. През 

2009 г. 

проучвания

та са 

подновени 
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от екип на 

РИМ - 

Шумен, в 

състав 

Георги 

Майсторски 

и Иван 

Бабаджанов

. Получена 

е нова 

информаци

я за 

стратиграф

ията на 

обекта: 

находки от 

Халколита, 

жилища от 

античната 

епоха /ІІІ-V 

в./, изцяло е 

разкрита 

олтарната 

маса на 

раннохрист

иянската 

базилика /с 

две камери 

за свети 

мощи/, 

обогатена е 

представата 

за 

манастирск

ия 

комплекс от 

ІХ-ХІ в., 
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проучени са 

13 гроба от 

ХІІІ- нач. 

ХІV в. 

10002563 

с. Плиска, 

Местност: 

НАИР Плиска, 

СЗ част на 

Вътрешния 

град 

Площ: 

1 дка 

Водоснабдяв

ане - Първа 

Българска 

държава 

Кладенец - 

Първа 

Българска 

държава 

Некропол- 

Първа 

Българска 

държава 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Селище и 

постройки - 

Византийски 

период 

ИЗКОП ХХ 

е 

разположен 

в центъра 

на Малкото 

дървено 

укрепление 

(МДУ), 

проучвания 

от 2010 - 

2014 г. 

Павел 

Георгиев, 

Тихомир 

Тихов, 

Радослав 

Василев 

Двете 

дървени 

укрепления 

(Малко, с 

площ близо 

2 ха и 

Голямо - 24 

ха) заемат 

удобната за 

представите

лно 

строителств

о част от 

Плиска. 

Трасето и 

конструкти

43.389380 27.127385 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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вните им 

особености 

бяха 

установени 

и проучени 

през 

последните 

години от 

екип под 

ръководств

ото на доц. 

д-р Павел 

Георгиев. 

Малкото 

укрепление 

е изградено 

в края на 

VІІІ в. 

Охранявало 

е 

най-раннит

е структури 

на Плиска: 

резиденция, 

производст

вен център, 

път. 

Голямото е 

изградено 

непосредст

вено след 

това и 

огражда 

само 

владетелска

та 

резиденция 
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заедно с 

монументал

ния Крумов 

дворец. 

Всички са 

опожарени 

едновремен

но през 811 

г. От 2010 г. 

разкопките 

са 

концентрир

ани в 

централнат

а част на 

малкото 

укрепление 

(изкоп ХХ). 

Проучени 

бяха пет 

последовате

лно 

съществува

ли дървени 

строежа от 

VІІІ-ІХ в.: 

големи 

сгради, 

ограда или 

отделни 

постройки, 

както и 

жилища-по

луземлянки 

и дълбок 

водоем с 

кладенец, 
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стопански 

ями и 

гробове от 

Х-ХІ в. 

През 2013 г. 

започна 

проучване 

на 

неизвестна 

досега 

резиденция 

от ІХ в. 

Разкрити 

бяха 

останки от 

силно 

разрушена 

баня, която 

датира от 

втората 

половина 

на ІХ в. 

През 2014 г. 

в близост 

до нея се 

попадна на 

друга баня, 

която е 

изградена и 

съществува

ла през 

първа 

половина 

на ІХ в. 

Запазена е с 

вкопаното 

си 
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приземие 

на площ от 

58 кв. м. 

Състои се 

от три 

помещения. 

Входното е 

с роля на 

съблекалня 

и студена 

къпалня с 

басейн за 

хладка 

вода. 

Топлата 

къпалня 

заема 

най-голямо

то 

помещение. 

В източната 

му стена е 

оформена 

ниша (1,0 х 

1,5 м), в 

която е 

била 

вместена 

вана. 

Запазен е 

силно 

обгорелия 

под за 

хипокауста. 

Пещта е 

разположен

а в канал с 
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котелно 

отделение. 

Пред тях се 

намира 

помещение, 

което е 

изпълнявал

о роля на 

префурний. 

Освен 

подподово 

отопление, 

същинската 

част на 

банята е 

имала и 

стенно 

отопление, 

монтирано 

посредство

м тубули 

зад 

облицовкат

а. 

Водоснабдя

ването е 

осигурено с 

керамичен 

тръбопрово

д до голяма 

шахта, 

разпределя

ща водата 

за котела и 

двете 

къпални. 

Банята е 
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била 

изградена 

от каменни 

блокове и 

преупотреб

ени 

антични 

тухли, 

споени с 

хидрофобен 

хоросан. 

Под тях 

навсякъде 

се 

проследява 

подложка 

от червен 

хоросан, в 

която личат 

дупки от 

пилоти. 

Двете бани 

са 

функциони

рали 

последовате

лно през 

по-голямата 

част от ІХ 

в. и са 

обслужвали 

хигиенннит

е 

потребност

и на близка 

до 

владетелски
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я двор 

болярска 

фамилия. 

Намерен в 

близост 

моливдовул 

показва, че 

през 30-те 

-40-те 

години тя е 

поддържала 

писмени 

контакти с 

патриций и 

протоспата

рий, който е 

завеждал 

императорс

кото 

имущество 

в 

Константин

опол (т. 

нар. 

ойкистик). 

Изглежда 

че 

собственик

ът на 

резиденция

та в Плиска 

е имал 

подобни 

функции 

при 

хановете 

Омуртаг, 
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Маламир, 

Пресиян, а 

и по-късно 

при Борис І. 

Големите 

дървени 

строежи тук 

са играели 

изглежда 

роля на 

складове и 

жилища за 

служителит

е към 

владетелски

я домен. В 

съседство, 

вероятно в 

близост до 

баните, се 

очаква да се 

открият и 

представите

лни 

жилищни 

сгради от 

дворцови 

тип. През 

2014 г. се 

проучиха 

още три 

полувкопан

и жилища и 

4 стопански 

ями от края 

на Х-ХІ в., 

продължи 
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изследванет

о на 

водоема с 

кладенец, 

където се 

достигна 

дълбочина 

над 8 м. 

Намерените 

предмети са 

главно от 

след 

столичния 

период на 

Плиска, а 

сред 

керамичния 

материал 

интерес 

представляв

а клеймо от 

византийск

и амфорен 

печат с 

името 

„Томас”. 

ИЗКОП 

ХХI. През 

2015 г. 

беше 

проучен 

горният от 

установени

те три 

строителни 

хоризонта в 

изкоп ХХІ. 
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Открити 

бяха 16 

жилища-по

луземлянки, 

17 

стопански 

ями, 2 

битови 

пещи и 

други 

съоръжения

. Вкопаните 

структури 

се датират в 

границитe 

от края на 

Х до 

средата на 

ХІ в. 

Каменната 

постройка в 

кв. 13 е 

изградена 

над 

останките 

от 

изоставени 

полуземлян

ки след 

средата на 

ХІ в. Под 

останките 

от 

жилищния 

квартал се 

установиха 

траншеи и 
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ями от 

дървен 

строеж. 

Части от 

тях са 

вкопани в 

по-ранен 

изкоп. 

Изясняване

то на тези 

структури 

предстои. 

Продължи 

проучванет

о на 

дълбокия 

кладенец в 

изкоп ХХ. 

Изяснено 

беше, че 

шахтата му 

е квадратна 

със страна 2 

м. 

Достигната

та 

дълбочина е 

11,50 м. 

Изграден е 

към края на 

Х или 

началото на 

ХІ в. и е 

престанал 

да 

функциони

ра преди 
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средата на 

ХІ в. 

10003730 

с. Плиска, 

Местност: 

позлемлени 

имоти 011069 и 

040037 

Площ: 

1 дка 

Селище - 

Първа 

Българска 

държава 

 43.368736 27.116511 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004484 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Селище -  

Първа 

Българска 

държава 

Укрепено 

място    

Първа 

Българска 

държава 

Археологич

ески 

разкопки по 

трасе на 

канал от 

пречиствате

лна станциа 

на "Херти" 

АД до Асар 

дере. 

43.368978 27.116811 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004485 с. Плиска 
Площ: 

1 дка 

Селище - 

Бронзова 

епоха 

Ров - 

Бронзова 

епоха 

Археологич

ески 

разкопки по 

трасе на 

канал от 

пречиствате

лна станциа 

на "Херти" 

АД до Асар 

дере. 

43.368244 27.118631 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004464 с. Плиска 
Площ: 

20 дка 

Селище- 

Първа 

Българска 

държава 

Спасително 

археологич

еско 

проучване с 

ръководите

л Христина 

Стоянова и 

зам.-ръково

дител 

Станислав 

43.367230 27.122943 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 



190 

Иванов 

10004912 

с. Плиска, 

Местност: 

Чеирдзюз 

Площ: 

20 дка 

Селище - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.376806 27.135528 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004913 

Населено 

място: с. 

Плиска, 

Местност: 

Чеирдзюз 

Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.376778 27.138861 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004914 

Населено 

място: с. 

Плиска, 

Местност: 

Чеирдзюз 

Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.376972 27.141333 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004915 

Населено 

място: с. 

Плиска, 

Местност: 

Чеирдзюз 

Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.376333 27.140889 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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10004916 

Населено 

място: с. 

Плиска, 

Местност: 

Чеирдзюз 

Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.376139 27.134806 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004934 

с. Върбяне, 

Местност: 

Чеирдзюз 

Площ: 

125 

дка 

Базилика 

-Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.408944 27.108083 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004935 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 

Базилика - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.396722 27.108917 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004936 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.396861 27.114444 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004937 с. Върбяне Площ: Базилика -  Теренни 43.393750 27.112500 Режим Статут: Археологическа 
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1 дка Първа 

Българска 

държава 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

Б културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004938 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 

Базилика- 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.391167 27.110278 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004939 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.378944 27.140583 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004940 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.379417 27.141250 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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10004941 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.379861 27.141333 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004942 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.380194 27.141111 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004943 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.381139 27.136528 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004944 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.382500 27.142556 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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10004945 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.382500 27.141667 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004946 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 
Селище 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.383417 27.143694 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004947 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 

Църква - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.384250 27.138361 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004948 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 

Некропол 

-Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.384167 27.137444 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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10004962 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.415028 27.105889 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004963 с. Върбяне 
Площ: 

50 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.407528 27.107528 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004964 с. Върбяне 
Площ: 

13 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.410000 27.105333 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004965 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.408250 27.105667 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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10004966 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.407694 27.105722 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004967 с. Върбяне 
Площ: 

2 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.409361 27.108194 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004968 с. Върбяне 
Площ: 

2 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.408444 27.109944 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004969 с. Върбяне 
Площ: 

2 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.406417 27.109194 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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10004970 с. Върбяне 
Площ: 

2 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.405611 27.110028 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004971 с. Върбяне 
Площ: 

2 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.404500 27.105583 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004972 с. Върбяне 
Площ: 

2 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.403222 27.109500 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004973 с. Върбяне 
Площ: 

2 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.404139 27.110750 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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10004974 с. Върбяне 
Площ: 

2 дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.403806 27.110056 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004975 с. Върбяне 
Площ: 

2 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.404139 27.109389 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004977 с. Върбяне 
Площ: 

2 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.392778 27.114694 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004978 с. Върбяне 
Площ: 

2 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.402833 27.113361 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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10004976 с. Върбяне 
Площ: 

11 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.393500 27.109833 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004995 с. Върбяне 

Площ: 

200 

дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.392778 27.114694 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004979 с. Върбяне 
Площ: 

дка 

Единична 

постройка - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.391750 27.107667 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004980 с. Върбяне 
Площ: 

32 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.391139 27.113333 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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10004981 с. Върбяне 
Площ: 

29 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.390528 27.114750 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004982 с. Върбяне 
Площ: 

29 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.390528 27.113306 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004983 с. Върбяне 

Площ: 

115 

дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.390778 27.112722 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004984 с. Върбяне 
Площ: 

51 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.390639 27.106250 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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10004985 с. Върбяне 

Площ: 

358 

дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.389750 27.115806 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

10004986 с. Върбяне 
Площ: 

1 дка 

Селище и 

постройки - 

Първа 

Българска 

държава 

Теренни 

обходи на 

територията 

на 

Външния 

град на 

НИАР 

„Плиска” 

през 2017 г. 

43.389278 27.105972 
Режим 

Б 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. Чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

1 с. Кюлевча 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Регистрира

на по 

топографск

и карти 

43.282014 27.126898 
Режим 

А 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

2 с. Кюлевча 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Регистрира

на по 

топографск

и карти 

43.282225 27.129637 
Режим 

А 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

3 гр. Каспичан 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Регистрира

на по 

топографск

и карти 

43.278914 27.148902 
Режим 

А 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

4 с. Кюлевча 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Регистрира

на по 

топографск

и карти 

43.267630 27.060325 
Режим 

А 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 
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ЗКН 

5 с. Кюлевча 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Регистрира

на по 

топографск

и карти 

43.258668 27.067944 
Режим 

А 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 

6 с. Кюлевча 
Площ: 

1 дка 

Единична 

могила - 

Неопредели

ма 

Регистрира

на по 

топографск

и карти 

43.257079 27.091478 
Режим 

А 

Статут: Археологическа 

културна ценност с 

национално значение 

съгл. чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН 
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Легенда към приложените режими за ползване на териториите, на които се намират 

археологически обекти: 

 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. 

 

Таблица 35: Военни паметници на територията на Община Каспичан 

Обекти Местопложение 

Паметна плоча на Стоян Христов Иванов  с. Върбяне 

Паметна плоча на загинали в Отечествената война кв. Калугерица 

Паметна плоча на загиналите във войните с. Косово 

Паметник на загиналите във войните от 1912 до 1945 

година 

с. Кюлевча 

Паметник на загиналите във войните от 1912 до 1945 

година 

с. Марково 

Обелиск на загинали в Отечествената война с.Могила 

Паметна колона на загинали в Отечествената война гр. Плиска 

Бюст-паметник на Георги Ванков гр. Плиска 

Паметник мемориал "Майка България" гр. Каспичан 

Източник: http://oblastshumen.government.bg/files/memorials/Memorials2013.htm 

 

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.  

Част от община Каспичан попада в райони със значителен потенциален риск от 

наводнения, а именно територията около 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 

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. 

http://oblastshumen.government.bg/files/memorials/Pametnici/Kaspichan/Pametnna%20ploca%20Varbyane.pdf
http://oblastshumen.government.bg/files/memorials/Pametnici/Kaspichan/pametnik%20Kalugeritsa.pdf
http://oblastshumen.government.bg/files/memorials/Pametnici/Kaspichan/New%20Microsoft%20PowerPoint%20Presentation.pdf
http://oblastshumen.government.bg/files/memorials/Pametnici/Kaspichan/Pametnik%20kiulevca.pdf
http://oblastshumen.government.bg/files/memorials/Pametnici/Kaspichan/Pametnik%20kiulevca.pdf
http://oblastshumen.government.bg/files/memorials/Pametnici/Kaspichan/Pametnik%20markovo.pdf
http://oblastshumen.government.bg/files/memorials/Pametnici/Kaspichan/Pametnik%20markovo.pdf
http://oblastshumen.government.bg/files/memorials/Pametnici/Kaspichan/pametnik%20mogila.pdf
http://oblastshumen.government.bg/files/memorials/Pametnici/Kaspichan/pametnik%20pliska%201.pdf
http://oblastshumen.government.bg/files/memorials/Pametnici/Kaspichan/pametnik%20pliska%202.pdf
http://oblastshumen.government.bg/files/memorials/Pametnici/Kaspichan/pametnik%20memorial.pdf
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Мадарският конник, който се намира в непосредствена близост до западната граница на 

общината, е изсечен в началото на 9 век върху една стометрова скала, която е била главно 

свещено място за тогавашните българи. Днес, съкровището е в риск заради ерозия на 

скалата, причинена от различни фактори. 

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. 

Анализираните източници на информация не дават конкретни сведения и оценки за 

физическото състояние на недвижимото културно наследство в територията. 

Археологическите и архитектурно-историческите НКЦ могат да се разглеждат в няколко 

основни групи. - археологически находки, идентифицирани обекти и археологически 

недвижими културни ценности в извън селищна среда. Тези обекти, поради тяхното 

местоположение - в отдалечени и трудно достъпни местности, без директен достъп (дори и 

по черен път), са относително запазени, в рамките на тяхната естествена природна среда, 

често пъти в близост или в съчетание със защитени местности (по ЗЗТ) или природни 

забележителности. Най-често са видими или частично видими на терен. - археологически 

находки и обекти на културата на територията на съвременните населени места. - 

археологически находки и обекти на културата в извънселищна среда в процес на активна 

урбанизация. Тези територии се определят като проблемни зони. В тях археологическите 

обекти в най-голяма степен са застрашени от неправомерно заличаване и разрушаване.  

При обобщената оценка (диагноза) на състоянието НКЦ могат да се изведат проблеми по 

тяхното поддържане, изява и социализиране:  

 неравномерна степен на проученост на археологическите обекти в различните части на 

територията; 

 ниска степен на проученост и документиране на археологическите и архитектурно- 

строителните обекти в територията на общината;  

 ниска степен на социализация, или липса на социализация на по-голяма част от 

обектите на недвижимото културно наследство;  

 липса на актуализиран статут и териториално и обектно насочени норми и режими за 

опазване на недвижимите културни ценности;  

 липса на достатъчно конкретни намерения в приетите вече документи на местната 

власт, по отношение социализацията на обектите на наследството 

 липса на план за опазване и управление на НКЦ 

 лошо физическо състояние на обектите, част от които са застрашени от обезличаване и 

разрушаване;  

 затруднена или липса на физическа достъпност до голяма част от тях  

 ниска или липса на популяризация на обектите сред населението и туристите 
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 липса на единна информационна система за НКЦ;  

 липса на информираност на обитателите /собствениците на НКЦ за изискванията за 

опазването им,  

 липса на управленски механизми за финансиране на дейности за експониране и 

експлоатация и адаптация на обектите 

В тази връзка за обектите, които представляват недвижими културни ценности се 

формулират следните възможности и мерки за тяхното опазване и популяризиране: 

 Съхраняване на урбанистичната автентичност на културната среда; 

 Развитие на юридическата защита и висока степен на физическа съхраненост на НКЦ; 

 Опазване, социализиране и интегриране на недвижимите културни ценности чрез 

изява на териториална цялост на историческите пластове и тяхната класификация. 

 Изява на НКЦ като ресурс-стимулатор за общото териториално развитие. Изява на 

ролята на културния туризъм за териториалното развитие. 

 Синтез на културни и природни ценности в единно работеща система; повишаване на 

традиционната роля на природните територии; интегриране на културен и екотуризъм. 

 Развитие на културния потенциал на НКЦ: локален, регионален и национален; 

включване на територията в националните и регионалните културни коридори и 

маршрути. 

 Развитие на инструментариум за териториално управление, чрез параметрите на 

Специфичните правила и нормативи за териториите за културно-историческа защита 

 Подкрепа на тези действия от адекватна система за управление на КИН като единна 

система, базирана върху принципите на интегрираната консервация и осигурена със 

специфични планове за опазване. 

SWOT анализ с проучване на възможностите за оползотворяване на потенциала на 

недвижимите културни ценности на територията на общината: 

Силни страни Слаби страни 

 висока наситеност на регистрирани 

недвижими културни ценности 

 наличие на историко-археологически 

резервати 

 съхранени останки от Първата 

българска столица 

 Археологически резерват Плиска - 

една от най-интересните исторически 

забележителности на България, 

включена в списъка със стоте 

Национални туристически обекта на 

страната 

 регистрирани 229 недвижими 

културни ценности от световно, 

национално и местно значение 

 близко разположения Мадарски 

конник - включен в Списъка на 

световното културно и природно 

наследство на ЮНЕСКО, обявен за 

Глобален символ на България 

 не са правени системни издирвания на 

археологически обекти 

 неравномерна степен на проученост на 

археологическите обекти в различните части на 

територията; 

 ниска степен на проученост и документиране на 

археологическите и архитектурно- строителните 

обекти в територията на общината; 

 ниска степен на социализация, или липса на 

социализация на по-голяма част от недвижимите 

културни ценностикултурно наследство; 

 липса на актуализиран статут и териториално и 

обектно насочени нормативи и режими за 

опазване на недвижимите културни ценности; 

 липса на достатъчно конкретни намерения в 

приетите вече документи на местната власт, по 

отношение социализацията на обектите 

 липса на план за опазване и управление на НКЦ 

 лошо физическо състояние на обектите, част от 

които са застрашени от обезличаване и 

разрушаване; 

 затруднена или липса на физическа достъпност 

до голяма част от тях 

 ниска или липса на популяризация на обектите 

сред населението и туристите 
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 липса на единна информационна система за 

НКЦ; 

 липса на информираност на обитателите 

/собствениците на НКЦ за изискванията за 

опазването им, 

 липса на управленски механизми за финансиране 

на дейности за експониране и експлоатация и 

адаптация на обектите 

Възможности Заплахи 

 Съхраняване на урбанистичната 

автентичност на културната среда; 

 Развитие на юридическата защита и 

висока степен на физическа 

съхраненост на НКЦ; 

 Опазване, социализиране и 

интегриране на недвижимите културни 

ценности чрез изява на териториална 

цялост на историческите пластове и 

тяхната класификация. 

 Изява на НКЦ като ресурс-стимулатор 

за общото териториално развитие. 

Изява на ролята на културния туризъм 

за териториалното развитие. 

 Синтез на културни и природни 

ценности в единно работеща система; 

повишаване на традиционната роля на 

природните територии; интегриране на 

културен и екотуризъм. 

 Развитие на културния потенциал на 

НКЦ: локален, регионален и 

национален; включване на 

територията в националните и 

регионалните културни коридори и 

маршрути. 

 Развитие на инструментариум за 

териториално управление, чрез 

параметрите на Специфичните 

правила и нормативи за териториите за 

културно-историческа защита 

 Подкрепа на тези действия от 

адекватна система за управление на 

КИН като единна система, базирана 

върху принципите на интегрираната 

консервация и осигурена със 

специфични планове за опазване 

 Наличие на природни фактори, които 

представляват риск за увреждане на НКН и на 

експозиционната им среда 

 проявление на геоложки процеси и явления 

свързани с геоложки риск 

 повреди и разрушения върху сгради и 

съоръжения 

 Посегателства върху природните и 

културно-исторически дадености. 

 

SWOT анализът ще послужи като предпоставка за правилното дефиниране и 

преформулиране на целите и приоритетите на община Каспичан с отчитане на 

възможностите за бъдещо развитие на системата от недвижими културни ценности и 

факторите, които ги застрашават.  
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От така изготвения SWOT-анализ може да се направи извода, че като цяло състоянието на 

системата от недвижими културни ценности се характеризира с благоприятни за местното 

развитие ресурси и потенциали, с превес на възможностите, но и със силно изразени слаби 

страни  

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 

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 – 
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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‰.  

 

Таблица 36. Естествен прираст за периода 2001- 2016г. в Община Каспичан, брой 

Година Живородени Умрели Естествен прираст 

2001 119 145 -26 

2002 98 173 -75 

2003 99 178 -79 

2004 93 147 -54 

2005 83 173 -90 

2006 93 176 -83 

2007 96 161 -65 

2008 100 170 -70 

2009 76 137 -61 

2010 79 164 -85 

2011 89 162 -73 

2012 90 149 -59 

2013 88 146 -58 

2014 67 147 -80 

2015 81 154 -73 

2016 77 154 -77 

Източник: НСИ, 2017 г. 

 

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 

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%.  
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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 

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 
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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. 

 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 
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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. 

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: 
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 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. 

 

Таблица 37. Социални дейности и обекти на социалната инфраструктура  

Наименование 
Капацит

ет 

Населено 

място 

Дневен център за възрастни хора с увреждания 30 човека с.Кюлевча 

Център за настаняване от семеен тип „Слънце” (ЦНСТ) за деца 

от 3 до 10 г. 

12 места 
гр. Каспичан 

Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ 20 места гр. Каспичан 

Домашен социален патронож 180 лица  

 

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 
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- 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%. 

 

 

 

Таблица 38. Подавани водни количества към населените места община Каспичан за 

периода 2001-2016 г. 

Годин

а 

Населени

е 

Подадена 

вода  

Полезно - използвана вода 

(куб.м.) 

Водопотребление  

л/ж/д 

бр. (куб.м.) общо население 
промиш

л. 
общо 

населен

ие 

промиш

л. 

2001 10921 811000 411000 351000 60000 103 88 15 

2002 10921 749000 369000 312000 57000 93 78 14 

2003 10921 778000 392000 335000 57000 98 84 14 

2004 9546 577000 289000 242000 47000 83 69 13 

2005 9546 570000 286000 231000 55000 82 66 16 

2006 9546 629000 324000 262000 62000 93 75 18 

2007 9546 649000 326000 261000 65000 94 75 19 

2008 9156 572000 315000 243000 72000 94 73 21 

2009 8735 488000 265000 216000 49000 83 68 15 

2010 8735 488000 265000 216000 49000 83 68 15 

2011 8681 520000 277000 221000 56000 87 70 18 

2012 8627 541257 286598 235031 51567 91 74 16 

2013 8548 536242 296608 239786 56822 95 77 18 

2014 8444 517527 266065 214499 51566 86 70 17 

2015 8441 614805 276326 216875 59451 90 70 19 

2016 8373 653206 276206 216390 59816 90 71 20 

 

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%. 

 

 

Таблица 39. Подавани водни количества към населените места за 2016 г. 

Територия 

Населен

ие 

Подаден

а вода 

Полезно - използвана 

вода (куб.м.) 

Водопотребление  

л/ж/д 

бр. (куб.м.) общо население 
промиш

л. 
общо 

населен

ие 

промиш

л. 

Община 

Каспичан 
8373 653206 276206 216390 59816 90 71 20 

с. Върбяне 252 15368 7720 7652 68 84 83 1 

с. Златна 

нива 
617 33256 16629 12453 4176 74 55 19 

гр.Каспича

н 
3102 

299706 
118062 82222 35840 104 73 32 

с. Каспичан 1680 76426 30570 25518 5052 50 42 8 
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с. Косово 334 14571 4756 4571 185 39 37 2 

с. Кюлевча 363 57567 29346 23290 6056 221 176 46 

с. Марково 701 53066 17498 16522 976 68 65 4 

с. Могила 337 30138 15074 14928 146 123 121 1 

гр.Плиска 987 73108 36551 29234 7317 101 81 20 

 

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 НА МАТЕРИАЛНИТЕ 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. 

 

Таблица 40. Жилищни сгради по вид на сградата и начин на ползване в община 

Каспичан за 1985, 2001 г. и 2011 г. 

Година 2001 2011 

Общо 4004 3682 

Жилищни обитавани 3050 2639 

Жилищни необитавани 661 977 

Временно обитавани 289 65 

Колективни Домакинства 4 1 

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

Област Шумен 

 

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 
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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. 

 

 

Таблица 41. Образователни обекти, равнища, собственост, площ 

Наименование Вид 
Населено 

място 

Финансира

не 

Площ 

на 

имотите 

ДГ „Червената 

шапчица” 
детска градина 

с.Златна 

нива 
Общинско 7500 м2 

ДГ „Червената 

шапчица” 
детска градина с.Косово Общинско 1000 м2 

ДГ „Ален мак” детска градина с.Марково Общинско 870 м2 

ДГ „Снежанка” детска градина 
гр 

.Каспичан 
Общинско 5016 м2 

ДГ „Радост” детска градина с. Каспичан Общинско 1047 м2 

ДГ „Детелина” детска градина гр.Плиска Общинско 6935 м2 

ОУ „Христо Ботев“ 
Основно (I-VIII клас), преобразувано 

в обединено училище /2017 г./ 
с.Каспичан Общинско 5819 м2 

СУ „Панайот 

Волов” 
средно училище (I-XII клас) 

гр. 

Каспичан 
Общинско 10373 м2 

ОУ „Пенчо 

Славейков“ 

Основно (I-VIII клас), преобразувано 

в обединено училище /2017 г./ 
с.Марково Общинско 6250 м2 

ОУ „Св.Паисий 

Хилендарски“ 

Основно (I-VIII клас), преобразувано 

в обединено училище /2017 г./ 
гр.Плиска Общинско 6900 м2 

Източник: Регистър на Министерство на образованието и науката, 2017 г. 

 

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.  

 

Таблица 42. Групи предприятия, в зависимост от броя на заетите по години за 

периода 2008-2015 /бр./ 

Групи предприятия  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Микро (до 9 заети) 131 152 165 161 188 174 174 181 

Малки (10 до 49 заети) 15 18 18 20 17 21 - 18 

Средни (50 до 249 заети) 3 - - - - - - - 

Големи (над 250 заети) - - - - - - - - 

Източник: НСИ, 2017 г. 

 

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: 
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Таблица 43. Недвижими културни ценности за включване в градски и междуселищни 

културно-туристически маршрути 

Населено 

място 
Наименование на културен обект 

с.Златна нива Побити камъни –250м югоизточно и 500м източно 

гр.Каспичан Църква „Св.Никола” 

гр.Каспичан Паша мааза 

с.Косово Църква „Св.Никола” 

с.Кюлевча Тракийско антично селище – м.”Гръцка сеч” 2км.югоизточно 

с.Кюлевча Тракийски некропол в селото 

с.Кюлевча Антично селище м.”Брястовец” 1 км. Източно 

с.Кюлевча Антично селище – 2 км. Южно 

с.Кюлевча Късноантично селище – 2 км.северно 

с.Кюлевча Църква „Св.Илия” 

с.Марково Църква „Св.Николай” 

с.Марково Тракийски некропол м.”Меришка” 1 км. източно 

с.Марково Антично средновековно селище – м.”Шарлъка” 1 км южно 

с.Марково Скални килии – м.”Шарлъка” 1 км южно 

с.Могила 
Праисторическо антично и средновековно селище – върху могила 1 км. 

Западно 

с.Могила Тракийско антично селище – м.”Стража” 2 км. западно 

с.Могила Късноантична крепост – м.Гюре бахча – 7 км. югоизточно 

с.Могила Късноантична и средновековна крепост – Градище дузю – 4 км. източно 

с.Могила Скални килии – м.”Могилско платно” 7,5 км. югоизточно 

с.Могила Скален манастир – ”Платото” 7,5 км. югоизточно 

гр.Плиска Национален археологически резерват Плиска – 3 км. северно 

кв.Калугерица Антично селище – 1,5 км североизточно 

кв.Калугерица Тракийски некропол 

кв.Калугерица Скална гробница м.”Кирека” 1 км.югоизточно 

кв.Калугерица Старобългарски надпис 1,5 км. Югоизточно 

 

Близостта на община Шумен и прекия транспортен достъп по първокласен път 

предполагат създаването на съвместни туристически продукти и разширяване на местните 

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); 
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 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:  

 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  
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 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. 

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 
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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 

 
 
 
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 

На Конференцията на Обединените Нации за околна среда и развитие (UNCED) в Рио де 

Жанейро през 1992 г. са формулирани няколко фундаментални и дългосрочни решения, 

ангажиращи международната общност със следните ключови принципи на екологичната 

политика. ОУП на Община Каспичан е съобразен със следните принципи в областта на 

опазване на околната среда на европейско ниво: 

 Устойчиво развитие 

Устойчивото развитие се дефинира като развитие, което “посреща потребностите на 

настоящото поколение без да е в ущърб на възможността бъдещите поколения да 

посрещнат собствените си нужди”. То се постига посредством осъществяването на 

политики, при които се хармонизират и интегрират икономическото, социалното развитие 

и опазването на околната среда. Тази концепция предполага устойчив икономически ръст, 

намаляване на бедността, справедливо разпределение на националното богатство, 

подобряване на общественото здраве и качеството на живот, като същевременно се 
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намалява замърсяването на околната среда, предотвратяват се бъдещи замърсявания и се 

съхранява биологичното разнообразие.  

 Опазване на природните ресурси 

Постигането на целите на устойчивото развитие изисква съблюдаването на принципа 

устойчиво използване на природните ресурси и принципа на заменяемост. Природните 

ресурси следва да се използват при условия и по начини, при които да се съхраняват 

екосистемите и присъщото им минерално, биологично и ландшафтно разнообразие. 

Моделите на потребление на възобновяеми ресурси следва да гарантират тяхното 

непрекъснато и ефективно обновяване, както и запазване и подобряване на качеството им. 

Невъзобновяемите ресурси следва да се използват рационално и разумно, включително и 

като бъдат налагани ограничения върху използването на стратегически и редки природни 

ресурси и тяхната замяна в потреблението с алтернативни ресурси и синтетични 

материали.  

 Принцип на превенцията и предпазливостта 

Необходимо е да се даде предимство на предотвратяването на замърсяванията за сметка на 

отстраняването на екологичните щети, причинени от тях. Дейности, които съгласно 

принципа на предпазливостта, представляват потенциална заплаха за околната среда и 

човешкото здраве следва да се избягват. 

Всяка една дейност трябва да се планира и осъществява така, че: 

- да причинява минимални изменения на околната среда 

- да създава най-малък риск за околната среда и човешкото здраве 

- да се редуцира до възможния минимум използването на суровини и енергия 

при производството, дистрибуцията и потреблението на стоки и материали 

- да осигурява възможности за рециклиране, повторно използване и/или 

извличане на вторични суровини и енергия от отпадъците, генерирани от 

потреблението на продуктите 

- да се предотвратяват и ограничават отрицателните ефекти върху околната 

среда още при източника на замърсяване 

Принципът на предпазливостта се прилага посредством оценка на въздействието върху 

околната среда и използване на най-добрите налични технологии. Липсата на сигурни 

научни данни не следва да бъде възприемана като основание за непредприемане на мерки 

за предотвратяване на деградацията на околната среда, в случаи на потенциални или 

съществуващи въздействия върху нея. 

 Интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и 

регионалните политики 

Според този принцип е необходимо изискванията за опазване на околната среда да бъдат 

интегрирани в секторните политики на национално, регионално и местно ниво.  

 Субсидираност на политиките 

Този принцип се основава на децентрализиране на процеса на вземане на решения. 

Необходимо е все повече компетенции и отговорности да бъдат трансферирани в посока от 

централно към регионално и местно ниво. Органите на регионалното и местното 

управление са по-близо до проблемите и в някои случаи до правилните решения за 

справянето с тях. 

 Замърсителят плаща за причинените вреди 

Замърсителят заплаща глоби и такси, ако извършваните от него дейности причиняват или 

могат да причинят натиск върху околната среда, или ако произвежда, използва или търгува 

със суровини, полуфабрикати и готови продукти, съдържащи материали, увреждащи 

околната среда. Замърсителят трябва да поеме всички екологични разходи, доколкото това 

е възможно, за предприемане на превантивни мерки, ако в резултат на дейността му е 

възникнала непосредствена заплаха за екологични щети, както и за оздравителни мерки 

при настъпване на екологични щети. 
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 Прилагане на чисти технологии 

Необходимо е да се насърчава въвеждането на “чисти технологии” и постепенно да се 

преустановява използването на технологии, които причиняват вредни въздействия върху 

околната среда. Следва да се прилагат “най-добри налични техники” в индустрията и 

енергетиката по смисъла на Директива 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол 

на замърсяването, както и “добри земеделски практики” в селското стопанство, съгласно 

дефиницията на Организацията за прехрана и земеделие на ООН (FAO). 

 Използване на икономически инструменти за опазване и подобряване 

състоянието на околната среда 

Икономическите инструменти, които се използват за целите на екологичната политика е 

необходимо да включват стимули за въвеждане на екологосъобразни технологии, дейности 

и практики, и да предвиждат постепенно премахване на субсидии, които подкрепят 

дейности, причиняващи вредни въздействия върху околната среда. 

 Потребителят плаща 

Всеки, който употребява природни ресурси следва да заплаща реалната цена за тях и да 

покрие разходите за възстановяването им. 

 Споделена отговорност 

Всички страни, които носят отговорност за замърсяване на околната среда трябва да 

участват в разрешаването на възникналите екологични проблеми. 

 Достъп до информация за околната среда 

Компетентните органи следва да предоставят на обществеността информация за околната 

среда. Всеки има право на достъп до наличната информация за околна среда, без да е 

необходимо да доказва конкретен интерес. 

 Участие на обществеността във вземането на решения и достъп до 

правосъдие по въпроси на околната среда 

На обществеността следва да бъде осигурена възможност да участва в процеса на 

вземането на решения за околната среда, както и да й бъде осигурен ефективен достъп до 

правосъдие по въпроси на околната среда. 

 

 Документи на национално ниво 

Основен документ на национално ниво, с който е съобразен ОУП на Община Каспичан е 

Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. и планът за действие към нея, 

разработени в отговор на съвременните предизвикателства пред света: устойчиво развитие 

по начин, който „задоволява нуждите на сегашното поколение, без да прави компромис с 

възможностите на бъдещите поколения да посрещнат своите нужди“. В противен случай 

са твърде възможни не само екологични последици, но и икономически, социални, здравни 

и демографски. В този дух е насочен и фокусът на двата нови законодателни пакета – 

„Климат-енергетика” и „Устойчиво потребление и производство” на Европейската 

комисия, насочени към развитие на нови производствени системи и модели и 

възстановяване и опазване на ресурсите. 

Пакетът „Климат-енергетика” цели да насърчи прекъсването на зависимостта между 

икономическия растеж и увеличаването на производството и потреблението на изкопаеми 

горива, водещи до увеличаването на парниковите газове и изменението на климата. 

Алтернативата на икономическия растеж е зелен растеж чрез развитието на 

нисковъглеродна и енергийно ефективна икономика, максималното използване на 

екоиновации и екотехнологии. Пакетът „Устойчиво потребление и производство” е 

насочен към прекъсването на зависимостта между икономическия растеж и въздействието 

върху околната среда, свързано с използването на природните ресурси и генерирането на 

отпадъци. Двата пакета предоставят допълнителни възможности и инструменти за 

постигане на ключовите приоритети на Европейския съюз за устойчиво развитие – 

изменение на климата и чиста енергия, устойчив транспорт, устойчиво потребление и 
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производство, по-добро управление на природните ресурси, борба с бедността в световен 

мащаб. 

Успешно изпълнение на дейности, свързани с опазването на околната среда се отчитат 

както по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ г., така и по секторните 

оперативни програми. 

Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. отчита, че процесите и 

предизвикателствата, свързани с околната среда рефлектират във всички сектори на 

икономиката и сфери на живота и обратно, и това изисква нови по-интегрирани и 

комплексни подходи за тяхното решаване.  

Стратегията очертава цели и действия, насочени към опазването, възстановяването и 

възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на 

живата природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в 

контекста на устойчивото развитие. Акцентът се поставя върху развитието на нови 

производствени и потребителски системи и модели и въвеждането на добри практики.  

Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. е съобразена с основните 

стратегически документи на Европейския съюз и ООН, имащи отношение към 

устойчивата околна среда - Лисабонската стратегия за развитие на Европейския съюз, 

Стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз, Стратегията за околна среда и 

тематичните стратегии към нея на Европейския съюз”, Целите на хилядолетието за 

развитие и др. 

Стратегията се основава на следните основни принципи: устойчиво развитие, опазване на 

природните ресурси, принцип на превенцията и предпазливостта, интегриране на 

политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики, 

субсидираност на политиките, замърсителят плаща за причинените вреди, прилагане на 

чисти технологии, използване на икономически инструменти за опазване и подобряване 

състоянието на околната среда, потребителят плаща, споделена отговорност, достъп до 

информация за околната среда, участие на обществеността във вземането на решения и 

достъп до правосъдие по въпроси на околната среда. 

Стратегията очертава основните предизвикателства за постигането на устойчива околна 

среда в страната – намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на 

климата, както и адаптирането на страната към тях, достатъчно по количество и по-добро 

качество на водите, ограничаване на загубата на биоразнообразие, осигуряване на 

по-здравословна околна среда, по-устойчиво производство и потребление,  промяна на 

нагласите, отношението и поведението на обществото към околната среда и устойчивото 

развитие, по-качествен мониторинг и информация за околната среда. 

За посрещането на тези предизвикателства са формулирани 6 национални цели. 

 

Първата цел визира: „Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на 

климата и чиста енергия“. В съответствие с тази цел ОУПО залага: 

 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 

С реализацията ще се стимулира развитието на нисковъглеродна и енергийно ефективна 

икономика, което ще допринесе за намаляване на натиска върху околната среда, по-добро 

адаптиране към промените в климата и изпълнение на ангажиментите на страната по 

линия на Европейския съюз и ООН в тази област. С подобряване на енергийната 
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ефективност и минимизиране на загубите, в резултат използване на амортизиране техника 

и инфраструктура ще се намали въздействието върху околната среда. 

Втората национална екологична цел е насочена към „Осигуряване на достатъчно по 

количество и с добро качество вода“. В пълно съответствие с формулираната цел са 

заложените в ОУПО мерки за:  

 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 

Третата национална екологична цел е: „По-здравословна околна среда за по-добро 

качество на живот“. В съответствие с нея в ОУПО са заложени:  

 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 

С реализацията ще се постигне по-добро качество на околна среда и минимизиране на 

риска за здравето на хората, което ще способства за изпълнение на ангажиментите по 

линия на Европейския съюз и ООН, свързани с компонентите и факторите на околната 

среда. 

Четвъртата национална екологична цел е насочена към „Насърчаване на устойчивото 

потребление и производство“. В съответствие с целта са заложените в ОУПО мерки за:  

 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; 

Изпълнението им е фактор за прекъсване зависимостта между икономическия растеж и 

въздействието върху околната среда, намаляване на екологичния отпечатък от 

антропогенната дейност, и изпълнение на ангажиментите на страната по линия на 

Европейския съюз и ООН, свързани с устойчивото потребление и производство. 

Реализацията ще благоприятства за намаляване на заплахите за околната среда по 

икономически ефективен начин – подкрепа за устойчиво управление на земите, опазване 

на биоразнообразието и традиционното земеделие, което от своя страна ще спомогне за 

съхраняване на привлекателността на селските райони и ще създаде условия за устойчив 

поминък на населението. В синхрон с четвъртата национална екологична цел са мерките за 

развитие на туризма и валоризиране на културното наследство. Според Националната 

стратегия за околна среда, устойчивото развитие на туризма трябва да предложи 

дългосрочен източник на доходи, но преди всичко трябва да гарантира опазването и 

подобряването на околната среда, ландшафта и културното наследство.  

Петата национална екологична цел визира „Ограничаване и спиране на загубата на 

биологично разнообразие“. За постигане на тази цел ще допринесат предвидените в плана 

мерки за:  

 Подобряване превенцията срещу горски пожари 

Развитие на горскостопански дейности – поддържане на екологичните функции и целостта 

на гората. 
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С изпълнението ще се намалят заплахите за околната среда и ще се стимулира опазване на 

биологичното разнообразие в дългосрочен план, повишаване на екологичните, 

икономическите и социалните функции на природата, изпълнение на ангажиментите по 

линия на Европейския съюз и международните договори в областта на опазване на 

природата. 

Шестата национална екологична цел е „формиране на нови модели на поведение на 

обществото, щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и 

осигуряване на по-качествена информация и мониторинг за околната среда“, в синхрон с 

която са и заложените мерки в ОУП на Община Каспичан за: 

 Възстановяване, опазване, експониране, социализиране, оборудване на 

туристически атракции и подобряване на обслужващата инфраструктура 

 Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на 

околната среда и природното богатство  

В резултат ще се постигне по-ефективен мониторинг и по-качествени информационни 

услуги, свързани с околната среда, както за местното население, така и за управленските 

структури - фактор за изпълнение на ангажиментите по линия на Европейския съюз и 

ООН, свързани с осигуряване на достъп до информация и участие на обществеността в 

процеса на вземане на решения за околната среда, повишаване културата на обществото по 

въпросите на околната среда и устойчивото развитие, и с мониторинга на околната среда. 

Интегрирането на националните екологични цели е съобразено с характерните особености 

и проблеми на Община Каспичан. 

В аналитичната част на ОУПО са направени изводи и са идентифицирани проблемите по 

отношение опазването на околната среда, пространствено обусловени и аргументирани с 

достоверни данни. Анализът на инфраструктурната обезпеченост разглежда проблемите на 

различните видове техническа инфраструктура, като поставя фокус върху нуждата от 

изграждане и рехабилитация на амортизирани или липсващи елементи. Обърнато е 

специално внимание на факторите, които оказват негативно влияние върху състоянието на 

околната среда, като: производствени дейности, наводнения и щети, причинени от 

природни бедствия. 

 
Таблица 44: 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 
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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, 

щадящи околната 

среда и съдействащи 

за устойчивото 

развитие, както и 

осигуряване на 

по-качествена 

информация и 

мониторинг за 

околната среда 

 Възстановяване, опазване, експониране, социализиране, 

оборудване на туристически атракции и подобряване на 

обслужващата инфраструктура 

 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 
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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, 

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. 
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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 1128,16 ха в момента на 

1203,95 ха, т.е. относителният им дял спрямо общата територия се запазва. Всички 

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. 
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 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. 

 Опасни вещества. Рискови енергийни източници 

ОУПО не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества и не изменя в 

отрицателна посока съществуващото положение. Новият  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 
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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 45/. 
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Таблица 45. Видове очаквани въздействия сърху отделните компоненти на околната среда в следствие прилагането на 

ОУПО 

Компонент/ 

Фактор 

непряк

о 

пряк

о 

краткотрайн

о 

среднотрай

но 

дълготрайн

о 

временн

о 

постоян

но 

кумулатив

но 

положител

но 

отрицате

лно 
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.  

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 45. 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 
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система 

 Пространствени мерки: Спазване на 

заложените устройствени параметри в 

отделните устройствени зони и 

изграждане на буферни зони за 

ограничаване на замърсяването на 

атмосферния въздух 

 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 

Повъхностни 

и подземни 

води 

 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. 

Постигане 

целите за 

повърхностни 

и подземни 

води., 

предотвратява

не на 

замърсяванет

о им. 

Осигуряване 

на 

необходимото 

количество 

питейна вода 

с подходящи 

качества 

При 

прилагане 

на ОУПО и 

последващи 

ПУП 

 Технически мерки: Съобразяване с 

екологичните стандарти при 

изграждане на нови елементи на на 

водоснабдителната и 

канализационната мрежа и 

пречиствателни съоръжения 

 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 
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 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 

 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 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 

Почви 

 Недопускане формирането на нови 

нерегламентирани сметища на 

територията на общината 
Опазване на 

почвите и 

намаляване 

необосновани

те загуби на 

земя от 

поземления и 

горски фонд 

При 

прилагане 

на ОУПО и 

последващи 

ПУП 

 Възстановяване и изграждане на пояси 

и площи с едро-размерна растителност 

с цел овладяване на ерозионните 

процеси в общинската територия 

 Пространствени мерки: Спазване на 

заложените устройствени параметри в 

отделните устройствени зони 
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 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 

Биологично 
разнообразие 

 Недопускане урбанизация в местата с 

концентрация на биологично 

разнообразие 

Опазване и 

възстановяван

е на 

местообитани

ята, 

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 при одобряване на 

ПУП-ПЗ в трите 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. 

 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 
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защитените зони. 

 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 

Ландшафт 

 Устройствено зониране при 

съблюдаване на принципа за 

„прекъсната урбанизация” и 

осигуряване на непрекъснатост на 

природната среда 

Възстановява

не на 

ландшафта и 

постигане на 

съвременните 

изисквания за 

качеството на 

средата; 

При 

прилагане на 

ОУПО и 

последващи 

ПУП 

 Пространствени мерки: Спазване на 

заложените устройствени параметри в 

отделните устройствени зони 

 Недопускане формирането на нови 

нерегламентирани сметища на 

територията на общината 

 Адекватно оформление на 

сервитутните ивици и площите около 
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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 

Културно- 

историческо 

наследство 

 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 

Опазване на 

обектите на 

КИН 

Валоризация 

на културното 

наследство 

При 

прилагане 

на ОУПО и 

последващи 

ПУП 

 При случай на откриване на обекти с 

характер на находка, прекратяване на 

дейността незабавно и уведомяване 

общината и РИМ за експертиза. 

 Уточняване на площадки за 

депониране на строителни отпадъци и 

предвиждане тяхната преработка до 

усвояеми фракции 

Отпадъци 

 Доразвиване на системата за 

компостиране на органичните фракции 

и последващото използване за 

общински нужди и от населението. 

Усъвършенст

ване и 

оптимизиране 

на 

управлението 

на 

отгпадъците. 

Намаляване 

на 

отрицателнит

е въздействия 

от тях и 

постигане на 

по-голям % 

вторично 

усвояване 

При 

прилагане 

на ОУПО и 

последващи 

ПУП 

 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 

Рискови 

енергийни 

източници 

 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 

Предотвратяв

ане на риска 

от 

въздействие 

на 

нейонизиращ

ите лъчения. 

При 

прилагане 

на ОУПО и 

последващи 

ПУП 

 Изграждане на изолационно 
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озеленяване в обхвата на зоните и 

терените за производствено-складови 

дейности, генериращи шум, в частите 

им, прилежащи на жилищните 

територии в населените места 

 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 

Здравно- 

хигиенни 

условия 

 Съответствие на всички ПУП-ПЗ и 

технически проекти с действащото 

законодателство и изискванията на 

Националната програма за действие по 

околна среда и здраве 

Подобряване 

на 

здравно-хигие

нните условия 

на средата. 

Намаляване 

на здравния 

риск за 

населението 

При 

прилагане на 

ОУПО и 

последващи 

ПУП и 

инвестицион

ни 

инициативи 

 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 съответния 

административен акт.  

Защитени 

зони 

 В Окончателния проект на ОУП на 

община Каспичан, имот с № 

47319.0.351 в земл. на с. Марково да 

 

При 

прилагане 

на ОУПО и 
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бъде изключен от жилищната 

територия на селото. Имотът да запази 

съществуващия си статут, съгласно 

КВС.  

последващи 

ПУП 

 

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.  

Намаляване 

на 

отрицателнот

о въздействие 

върху 

природно 

местообитани

е 6240* 

Субпанонски 

степни тревни 

съобщества в 

ЗЗ 

„Провадийско

-Роякско 

плато“ 

(BG000104).  

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 

отрицателнот

о въздействие 

върху 

природно 

местообитани

е 6240* 

Субпанонски 

степни тревни 

съобщества в 

ЗЗ 

„Провадийско

-Роякско 

плато“ 

(BG000104).  

При 

прилагане 

на ОУПО и 

последващи 

ПУП 
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Предотвратяв

ане 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 

 

Методическият подход, приложен при анализът и оценката на компонентите и факторите 

на околната среда е определящ и по отношение избора на мерките, които трябва да бъдат 

приложени по време на прилагането на плана. В следващата таблица са показани мерки за 

наблюдение и контрол по време на прилагане на плана: 

 

 

Таблица 46. 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 
новопредвидени

те ЛПСОВ на 
населените 

места 

ежегодно Община Каспичан 
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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 
нерегламентиран

о 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; 
РЗИ Шумен 

Опазване на културно 
историческото наследство 

Брой засегнати и 
нарушени културни 

ценности 
ежегодно Община Каспичан 

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 предизвикат ефект на 
доминото. 

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. 
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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. 

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 
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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.    

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. 
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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 

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.  
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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;  

 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.  

 

ИЗПОЛЗВАНИ СА СЛЕДНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ:  

 Директиви, регламенти, решения и препоръки на Европейския съюз.  

 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 

година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху 

околната среда  

 Директива 2000/60/ЕС 2005 Рамковата директива за водите;  

 Директива 96/61/ЕС относно интегрирано предотвратяване и контрол на 

замърсяването;  

 Протокол за Стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка на 

въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (в сила от юли, 

2010 г.);  

 Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за 

консумация от човека;  

 Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници ;  

 Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от 

населени места;  

 Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни 

вещества;  
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 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 

година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за 

Европа ;  

 Регламент 601/2012/ЕС на Комисията от 21 юни 2012 година относно 

мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно 

Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;  

 ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА № 92/43/ЕИО за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна ;  

 ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно опазването на дивите птици;  

 Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 

година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО);  

 Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно 

депонирането на отпадъци;  

 Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 

1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки;  

 Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 

2000 година относно излезлите от употреба превозни средства;  

 Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда;  

 

 Международни конвенции, по които Република България е страна 

 Конвенция за биологичното разнообразие/Протокол от Картахена за 

биосигурност - пълен текст на Конвенцията - пълен текст на протокола от 

Картахена;  

 Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата флора 

и фауна (CITES);  

 Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни - Рамсарска 

конвенция за влажните зони;  

 Европейска конвенция за ландшафта;  

 Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство. 

 

 Българско законодателство: 

 Закон за опазване на околната среда;  

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 

и програми;  

 Закон за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към 

него;  

 Закон за водите;  

- -Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на 

подземните води;  

- -Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите;  

- -Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници;  

- -Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 

ограничения на точкови източници на замърсяване;  

- -Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
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водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди;  

- -Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води;  

- -Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото 

съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни 

обекти;  

- -Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на 

производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;  

- -Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели; 

- Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни 

води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;  

- Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на 

техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях;  

- Наредба за ползването на повърхностните води;  

- Заповед № РД-930/25.10.2010 г. за определяне на водите, които са замърсени 

и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, 

в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници;  

 Закон за чистотата на атмосферния въздух;  

 Закон за почвите;  

 Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 

(обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.);  

 Закон за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г., изм. и 

доп., бр. 39 от 20.05.2011 г.);  

- Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, 

подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния 

пласт;  

- Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на 

вредни вещества в почвите ;  

- Наредба № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите  

 Закон за биологичното разнообразие.  

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони;  

 Закон за лечебните растения;  

 Закон за генетично модифицирани организми;  

 Закон за защитените територии; 

 Закон за лова и опазване на дивеча;  

 Закон за рибарството и аквакултурите; 

 Закон за управление на отпадъците; 

- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци; 

- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки. 

- Наредба № 3 за класификация на отпадъците;  

- Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 

- Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 

депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци;  
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- Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства.  

- Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори;  

- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти  

- Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали; 

 Закон за защита от шума в околната среда;  

- Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 

граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка 

на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху 

здравето на населението; 

 

 

 Национални стратегии и програми  

 Национална програма за развитие „България 2020“ 

 Националната програма за реформи на Р България 

 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/ 2016-2021 г. в Черноморски 

район – утвърден от министъра на околната среда и водите 

 План за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2016-2021 г. в 

Източнобеломорски район – утвърден от министъра на околната среда и водите 

 План за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 

 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 интегрирано развитие на инфраструктурата на Р 

България 

 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.;  

 Националния план за действие за енергията от възобновяеми енергийни 

източници;  

 Трети национален план за действие за енергийна ефективност;  

 Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 

2013-2020 г. одобрен с Решение № 439 от 1 юни 2012 г. на Министерски съвет;  

 План за управление на речните басейни 

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 Оперативни програми, съфинансирани от фондовете на ЕС  

 

 Методики  
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 Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г.; 

 Ръководство на Европейската комисия за прилагането на Директива 2001/42/ЕС 

относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната 

среда; 

 Ресурсно ръководство за подпомагане прилагането на Протокола за 

стратегическа екологична оценка, 2011 – ИКЕ-ООН; 

 Практическо ръководство за обучение по Директивите за СЕО и ОВОС. 

Основни елементи, 2013 – JASPERS. 

 Указанията и методиките на ЕК за стратегическа екологична оценка;  

 Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, София, 

2002 г. (МАТО/BG/9/1);  

 Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната 

среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на 

въздействие;  

 Класификатор на почвите в България;  

 Класификация на ландшафтите;  

 Методически указания за практическо прилагане на изискванията на 

нормативната уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърни 

генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи;  

 Указания във връзка с изменения в нормативната уредба по отношение на 

процедурите по екологична оценка (ЕО) за планове и програми и по оценка на 

въздействието на околната среда за планове и програми;  

 Указания във връзка с последни изменения на Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 

ОВОС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми (Наредбата за ЕО) и Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони 

(Наредбата за ОС), обн. ДВ, бр. 94/30.11.2011 г.  

 

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; 
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- 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 

едини

ца 

Период 

на 

отчитан

е 

Отговорност 
ПУП 

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 

производствени 

опасни отпадъци 

съгласно 

изискванията на ЗУО.  

-  да  тона годишно Община 

Каспичан 

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 

да  да  % Веднъж 

на 5 

Община 

Каспичан,  
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територии, 

защитените зони и 

видовете, включени в 

приложенията на ЗБР 

и контрол на 

наложените режими.  

години 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 

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: 
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 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. 

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 
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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. 

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, 
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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. /Приложение №1/ 

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. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 Приложение №1 - 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; 

 Приложение №2 - Списък на експертите и ръководителя, изготвили Доклада за ЕО, 

с подпис на всеки срещу разработените раздели на доклада; 

 Приложение №3 - Декларации по чл.83,ал.4 от ЗООС, подписани лично от 

ръководителя и експерти изготвили Доклада за ЕО, в съответствие с чл.16, ал.1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми и декларация на ръководителя на екипа експерти, изготвили Доклада за 

ЕО, в съотвествие с чл.16, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми; 

 Приложение №4 - Документи, удостоверяващи професионалната компетентност на 

експертите; 

 Приложение №5 - Доказателствен материал за проведените консултации - писма с 

кореспонденция до институциите, регистрационни списъци, протокол от 

обществено обсъждане и други; 

 Приложение №6 - Схема на защитени зони и територии 

 Приложение №7 - Нетехническо резюме на Доклада за ЕО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В 

ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ОУП И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА 

ОЦЕНКА ПО РЕДА НА ЧЛ.19 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 
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Таблица 48. 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 

Заинтересовани 

страни/ Получено 

становище от/№ 

и дата на 

получаване 

Бележки, препоръки, коментари 
Начин на отразване и 

мотиви за това 

Резулати от консултациите по задание за обхвата и съдържанието на ЕО и схема за провеждане на консултации със 

заинтересованите страни 

РИОСВ - Писмо с 

изх. № 4509/ 

12.09.2017 г. 

1. При оценка на въздействието върху компонентите на околната среда 

в екологичната оценка на общия устройствен план, Община Каспичан 

следва да има предвид следните съществуващи инсталации с комплексно 

разрешително, издадено с цел комплексно предотвратяване и контрол за 

замърсяването 

2. При изготвяне на екологичната оценка да се има предвид следното: 

ОУП и Екологичната оценка да 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, да се предвидят 

зони за безопасни отстояния по смисъла на чл.104, ал.2, т.З от ЗООС, като 

това се включи в обхвата на доклада и се опише в т. Опасни вещества в 

доклада за ЕО. 

 В случай, че се предвижда изграждане на нови предприятия и/или 

съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на 

Раздел I към глава седма на ЗООС, в ОУП да се предвидят зони за 

безопасни отстояния по смисъла на чл.103а, ал.2, т.З от ЗООС, като това се 

опише в т. Опасни вещества в доклада за ЕО. 

 В т. „Анализ на вероятните значителни въздействия върху околната 

среда“ да се оцени въздействието на разполагането нови строежи до 

съществуващото в близост предприятието с нисък рисков потенциал, 

което може да бъде източник или да повиши опасностите или 

Становището е прието и 

отразено в Доклада за 

ЕО: 

 т.2 – Отразена в ЕО в 

т.5.8 Опасни вещества; 

т.3 – Отразена в ЕО в 

т.5.6. Отпадъци; 

т.4 и т.5 – Отразени в ЕО 

в т.5.2. Повърхностни и 

подземни води; 

т.6 – Отразена в ЕО в т.5. 

Текущо състояние на 

компонентите на 

околната среда; 

т.8 – Отразена в ЕО в 

т.14 Справка за 

проведените 

консултации  

т.9 – Отразена в ЕО в 

т.5.4. Биологично 

разнообразие 
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последствията от възникване на голяма авария в тези 

предприятия/съоръжения. 

 В т. „Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или 

където е възможно да прекратят значителните въздействия върху околната 

среда“ да се включи и оценката на въздействие на съществуващия обект с 

нисък рисков потенциал и на нови предприятия и/или съоръжения с нисък 

или висок рисков потенциал на територията на общината, в случай, че се 

предвижда изграждането на такива 

3. При изготвяне на доклада за ЕО да се има предвид, че 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“ 

4. В т.2.5- връзка на ОУП с други планове и програми е необходимо да 

се включи допълнително ПУРБ за Черноморски район 2016-2021 г. и 

ПУРН 2016-2021 г. и мерките, които са набелязани в тях 

5. В т.2.6.2 - състояние на водите е записано описване и оценяване на 

въздействията върху повърхностните води, тук е необходимо да се добави 

допълнително и оценка на състоянието върху подземни води и наличните 

и съществуващи канализационни селищни мрежи и съоръжения. 

6. Към т. 2.11 вероятни значителни въздействия при разработката на 

ЕО, да се има в предвид включването на всички природни компоненти на 

околната среда- въздух, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие 

и защитени територии, антропогенно въздействие-отпадъци, шум, 

радиация, ОХВ. 

7. В т.2.14 -методи за извършване на ЕО информирате, че при изготвяне 

на ЕО ще бъде следвана методологията, описана в Наредбата за условията 

и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. 

Информирам Ви, че Наредбата за ЕО не съдържа информация за методи за 

оценка, поради което следва да информирате за конкретно избрания 

метод, в т.ч. и използвания източник - методически документ. 

8. По предвидените приложения към екологичната оценка: Съгласно 

информацията в т. 2.19 от заданието се предвижда към ЕО освен 

нормативно изискващото се нетехническо резюме, да се приложат всички 

становища, получени при консултациите. В тази връзка обръщам 

внимание, че съгласно чл.23, ал.1, т.2 от Наредбата за ЕО, документация за 

резултатите от консултациите в т.ч. справка с мотиви за приемане или не 

на получените мнения и предложения, както и мотиви е задължителна за 
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представяне с ЕО. 

9. В доклада за ЕО в част „Биологично разнообразие“ следва да се 

съдържа актуална информация, анализ и оценка на значимостта на 

въздействието на предвижданията на ОУП за дивите растителни и 

животински видове срещащи се на територията на община Каспичан, 

които не са предмет на опазване в защитените територии по смисъла на 

Закона за защитените територии и защитените зони по смисъла на Закона 

за биологичното разнообразие /ЗБР/ 

10. да бъдат извършени консултации с ТП ДГС „Нови пазар“- гр. Нови 

Пазар 

11. консултациите с РИОСВ гр. Шумен по реда на чл.20, ал.З от 

Наредбата за ЕО да се проведат след консултациите по чл.20, ал.2 с 

обществеността, заинтересованите страни и трети лица, както това е 

предвидено в т.1.4 на стр. 19 от предложената схема за консултации, като 

се приложат пред компетентния орган по околна среда с проекта на плана 

и справката за проведените консултации, в т.ч. и получените становища и 

предложения 

РИОСВ - Писмо с 

изх. № 5107/ 

20.10.2017 г. 

Като възложител на плана, с Ваше писмо с изх.№ИКК 2171/21.08.2017г. са 

поискани и проведени консултации с РИОСВ гр.Шумен, като компетентен 

орган за ЕО за ОУПО, за което е изготвено писмо с 

изх.№4509/12.09.2017г. с конкретни предложения и бележки. 

Уведомявам Ви, че посоченото основание в последното Ваше писмо за 

провеждане на консултации по заданието – чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за 

ЕО е несъотносимо към заданието и следва да се счита и отрази в 

справката за проведени консултации като консултации по чл.19а от 

наредбата. 

Следващата стъпка, която следва да се предприеме за процедурата по ЕО и 

ОС за ОУПО, е указана в същото писмо на РИОСВ гр.Шумен с 

изх.№4509/12.09.2017г. от проведени консултации по чл.19а, т.1 от 

Наредбата за ЕО. 

Становището е прието - 

предприети са стъпките 

указани в писмото на 

РИОСВ 

Басейнова 

дирекция 

„Черноморски 

район“ - Писмо с 

изх. № 

08-00-195/4/ 

20.10.2017 

 Да се представи информация за връзката на плана с действащите 

План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.) за 

Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС и План за управление на 

риска от наводнения (ПУРН 2016-2021г.) 

 Предвижданията на Общите устройствени планове на общините да 

бъдат съобразени е анализирания и моделиран обхват при сценарий на 

вероятност на 20-годишната вълна. При планиране на мерките да се ползва 

Становището е прието и 

препоръките са Отразени 

в ЕО в т.5.2. 

Повърхностни и 

подземни води 



259 

Национален каталог от мерки за управление на риска от наводнения, 

наличен на интернет страницата на БДЧР. 

 Описанието и анализът на компонентите на околната среда в част 

„Води“ да се изготви съобразно информацията за водите и водните тела в 

Плана за управление на речните басейни в Черноморския район 2016-2021г. 

 Заданието следва да обхваща всички възможни въздействия върху 

количеството и качеството на повърхностните и подземните води. 

 Необходимо е да бъдат оценени вероятните отрицателни въздействия 

върху водите, произтичащи от реализацията на всички планирани дейности 

върху повърхностни и подземни водни тела, от гледна точка на постигане на 

целите на околната среда. 

 При изготвянето на ДЕО да се имат предвид заложените в ПУРБ 

цели за опазване на водните тела, върху които попада територията на плана, 

както и програмите от мерки за предотвратяване и намаляване на 

значителни вредни въздействия върху повърхностни и подземни води. В 

доклада да се разпишат конкретни мерки за недопускане или намаляване на 

отрицателните въздействия върху повърхностни и подземни водни тела, от 

гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за 

постигане на добро състояние заложени в ПУРБ 2016-2021г. 

 При планиране на предназначението и начина на устройство на 

структурните части на териториите, обхванати от плана, да се имат предвид 

забраните и ограниченията, регламентирани в ЗВ. При изготвяне на ЕО да 

се обърне внимание на водните обекти (реки, дерета, долове, оврази, падини 

и др.). 

 Да се имат предвид забраните и ограниченията, регламентирани в 

Закона за водите 

 Да се планират дейности, осигуряващи бързо отвеждане на водите 

при интензивни валежи и наводнения от урбанизираните територии. 

 Да се вземат 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 

 Да бъдат 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 
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Министерство на 

здравеопазването, 

РЗИ – област 

Шумен - Писмо с 

изх. № ЗК-4322-1/ 

20.10.2017 г. 

Докладът за екологична оценка трябва да съдържа подробно разработена 

информация, анализ и мерки за наблюдение и контрол по време на 

прилагането на плана по отношение на: 

1. Здравно-хигиенните аспекти на околната среда, като се обърне внимание 

на вероятността за наднормено натоварване на средата с вредности и 

неблагоприятното им въздействие върху населението в общината. Да се 

оцени здравния риск и да се предложат мерки за неговото редуциране и 

предотвратяване. 

2. Да се предвидят конкретни мерки за контрол на въздействието върху 

качеството и количеството на водите на водоизточниците за 

питейно-битово водоснабдяване от извършване на дейности в техните 

санитарно-охранителни зони (СОЗ). Да се предложат адекватни, 

смекчаващи мерки, с оглед предотвратяване, намаляване и отстраняване 

на евентуални неблагоприятни въздействия от осъществяването на 

плана върху СОЗ на всички водоизточници за питейно-битово 

водоснабдяване. 

3. При анализа на предвижданията на ОУП във връзка с функционалното 

предназначение на отделните части на територията и усгройственото 

зониране на бившите стопански дворове и при отреждането на терени за 

животновъдни и производствени дейности, да се вземе предвид тяхното 

местоположение спрямо жилищната територия, с оглед медопускане 

натоварването на жилищната среда с вреднодействащи фактори 

В доклада следва да се направи анализ на здравно-демографския статус на 

населението на Община Каспичан на базата на актуални данни за 

демографското състояние (по показатели раждаемост, смъртност, естествен 

прираст, детска смъртност и др.) и заболяемостта (по ниво и структура). 

Данните да се сравнят с тези за областга и страната като цяло. Да се направи 

прогнозна оценка за влиянието върху здравно-демографския статус на 

населението при осъществяване на плана. Да се извърши оценка на здравния 

риск и да се предложат мерки за здравна защита; и управление на риска. 

Становището е прието и 

препоръките са отразени 

както следва: 

т.1 – Отразена в ЕО в 

Раздел 5. Текущо 

състояние на 

компонентите на 

околната среда; 

т.2 – Отразена в ЕП в 

т.10 Мерки, предвидени 

за предотвратяване, 

намаляване и възможно 

най-пълно отстраняване 

на неблагоприятните 

последствия от 

осъществяване на ОУП 

върху околната среда и 

човешкото здраве;  

т.3 – Отразена в ЕО в т.4. 

Анотация на общ 

устройствен план на 

община Каспичан 

Регионална 

дирекция по 

горите - Шумен - 

Писмо с изх. № 

5935/ 17.10.2017 г. 

1. В заданието за определяне на обхвата и съдържанието на екологичната 

оценка на Общ устройствен план на Община Каспичан да се включат 

всички горски територии предмет на Общия устройствен план на общината. 

2. Екологичната оценка на обшия устройствен план на Община Каспичан 

засягаща горски територии, да бъде съобразена с оценката за съвместимост 

по реда на Закона за биологичното разнообразие на Горскостопанския план 

на ТП ДГС Нови пазар — гр. Нови пазар. 

Становището е прието и 

препоръките са отразени 

както следва: 

т.1 – Отразена в 

Заданието за определяне 

на обхвата и 

съдържанието на 
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3. Горските територии да се устройват и застрояват при спазване на 

разпоредбите на Закона за горите и Закона за защитените територии 

екологичната оценка на 

общ устройствен план на 

община Каспичан; 

т.2. – отразена в ЕО в т.5. 

Текущо състояние на 

компонентите на 

околната среда; 

т.3. – Отразена в 

„Правила и нормативи“ 

за прилагане на общ 

устройствен план на 

община Каспичан 

„ВИК – Шумен“ 

ООД - Писмо с 

изх. №1501/ 

05.10.2016 г. 

В общия устройствен план в раздел „ Баланс на териториите „да се 

предвидят всички плоши около съществуващите водоизточници, водоеми, 

помпени станции и др. съоръжения по водопроводната мрежа. 

•За пояс I на съоръженията и водоизточниците, които не са отразени в 

КВС в самостоятелни имоти, на които предстои обособяване като такива 

и пред вид, че са подадени от В и К оператора, че са в експлоатация, 

следва да се определят като площи за предстоящо обособяване. 

Размерът им следва да отговаря на Наредба № 7 от 22.12. 2003 год. за 

правила и нормативи за устройство на отделните устройствени зони - 

чл.58. 

•За пояс II и пояс III на СОЗ за водоизточници, за които предстои да бъде 

учредена СОЗ по Наредба № 3 от 16.10.2000 год. за условията, реда за 

проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около 

водоизточници и съоръжения за питейно битово водоснабдяване, следва 

да се предвидят приблизителни площи. 

•За водопроводи, трасетата на които преминават извън урбанизирани 

територии, които не са отразени със сервитутните граници, следва да се 

предвидят площи за предстоящо обособяване пред вид дължината и 

диаметъра на същите при спазване на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за 

Правила и нормативи за устройство на отделните устройствени зони, чл. 

58 (4) 

Становището е прието и 

препоръките са отразени 

в Общ устройствен план 

на община Каспичан 

т.8.1.2. Водоснабдителна 

и канализационна мрежа 

и в Доклада за ЕО в 

т.5.2.4.Водоснабдяване 

на територията и 

съществуващ начин на 

третиране на 

отпадъчните води 

Държавна агенция 

„Електронно 

управление“ - 

Писмо с изх. № 

Целесъобразно е при разработването на ОУП и планове, свързани с 

изграждане или реконструкция на подземни мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктурата на територията на общината да се 

определят територии за разполагане на елементи на техническата 

Становището е прието и 

препоръките са отразени 

в графична част на Общ 

устройствен план на 
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ДАЕУ-4763/ 

09.10.2017 г. 

инфраструктура и предвидят за изграждане и електронните съобщителни 

мрежи и съоръжения за свързаност към ЕЕСМ на общинските 

администрации и на разположените на територията на общината 

администрации на други държавни органи и техни структури. 

Предвиждането и определянето на територии/ площи/ зони за разполагане 

на елементи на различните видове мрежи би намалило въздействието върху 

околната среда при съвмстно и/или едновременно изпълнение на строежи на 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. 

Община Каспичан 

НИНКН, гр. 

София - 

Писмо с изх. № 

0800-2219/ 

23.10.2017 г. 

1. Специфичните особености на археологическите недвижими културни 

ценности ги определя 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. 

2. Със сигурност може да се твърди, че в тази територия 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. В тази връзка от особено важно 

значение за изготвянето на Доклада за ЕО и респективно на проекта на ОУП 

на община Каспичан е съдействието на специалисти- археолози от РИМ - 

Шумен и НАИМ - БАН, които са извършили регистрацията на АНКЦ и 

притежават най-актуален списък за територията на общината. 

3. В някои части от Заданието и Схемата са използвани некоректни по 

смисъла на Закона за културното наследство и остарели абревиатури 

)„НИПК към МК“(. След отмяната през 2009г. на Закона за паметниците на 

културата и музеите и влизането в сила на действащия в момента ЗКН 

актуалната абревиатура на Националния институт за недвижимо културно 

наследство е НИНКН. Във връзка с гореизложеното и за да бъде коректен и 

изчерпателен Докладът за екологична оценка на ОУП на община Каспичан е 

необходимо следното: Частта от Доклада за екологична оценка, засягаща 

културно- историческото наследство на територията на община Каспичан 

задължително да бъде изготвена от експерт в тази област, със съдействието 

на специалисти от РИМ – Шумен и НАИМ - БАН. 

4. Докладът за ЕО на ОУП на община Каспичан да включва актуалния 

списък на обектите на КИН на територията на общината. За целта трябва да 

бъде обединена и анализирана информацията, съдържаща се в ННДА на 

Становището е прието и 

препоръките са  

отразени в ЕО в т.5.9. 

Културно-историческо 

наследство 
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НИНКН, в базата данни на АИС „Археологическа карта на България“ и 

подадената такава от НАИМ-БАН, РИМ-Шумен, чиито специалисти 

ежегодно актуализират познанието за културното наследство и неговото 

състояние в този район. 

5. Да бъде извършен анализ на обобщената информация с оглед избягване 

на дублиране или пропускане на обекти. 

6. Докладът за ЕО на ОУП на община Каспичан, както и самият ОУП да 

бъдат комплектовани с опорен план на актуализирания списък на обектите 

на културно-историческото наследство на територията на общината 

7. Да бъдат коригирани горецитираните некоректни формулировки в 

съответсвие с терминологията на ЗКН. 

Резулати от консултациите по изготвения доклад на ЕО и ОУП на община Каспичан 

РИОСВ - Писмо с 

изх. № EO-11(40)/ 

24.06.2021 г. 

1. Констатирано е несъответствие в позиция „Площи на трасета за 

водопроводи, преминаващи извънурбанизирани територии“- 0,03%, 

включена към „Защитени и нарушени територии“ в приложения файл с 

ОУП на Каспичан и същата позиция в таблицата с баланса на територията 

на стр. 107 от ДЕО и „Баланс на територията“ в текстовата част на плана. В 

тази връзка не е мотивирано включването на Площи на трасета за 

водопроводи, преминаващи извънурбанизирани територии към „Защитени и 

нарушени терени“ в обяснителната записка на плана и в доклада за ЕО, 

което не е оценено в ДОСВ към него. За същото сте уведомена с писмо наш 

изх. № ЕО-11(38)/28.05.2021г. 

2. Констатирано е несъответствие на информацията за площта на 

земеделските територии в ДЕО (19446,14ха) с тази на стр. 233 от проекта на 

плана-19313.9 ха. За внасяне на ЕО за разглеждане на EEC е необходимо да 

отстраните посочените несъответствия, като обосновете съответствие с 

екологичната оценка. 

3. 3. В таблицата „Баланс на територията“ в ДЕО, в текстовата част 

на плана и приложения PDF-файл информацията за общата площ на 

съществуващите елементи и на проектните елементи е 27581,15 ха. 

Информацията за площта на проектните елементи в % е 158, 65. Тази 

промяна в площта на проктните елементи не е мотивирана. 

4. На страница 108 в Таблица 30 - Баланс на територията (Защитени 

и нарушени територии), в точка „Г“ - терени за възстановяване и 

рекултивация не са отразени нарушените терени на територията на 

Становището е прието, 

като препоръките са 

отразени както следва: 

т.1 . е отразена в таблица 

„Баланс на територията“ 

в ДЕО, в текстовата и 

графична част на ОУП 

на община Каспичан; 

т.2 е отразена в текстова 

част към ОУП на община 

Каспичан; 

т.3. е отразена в таблица 

„Баланс на територията“ 

в ДЕО, в текстовата и 

графична част на ОУП 

на община Каспичан; 

т.4. е о е отразена в 

таблица „Баланс на 

територията“ в ДЕО, в 

текстовата и графична 

част на ОУП на община 

Каспичан; 

т.5. приложено е 
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общината, за което сте информирана и в писмо наш изх. № ЕО- 

11(38)/28.05.2021г. В Таблица 48 от ДЕО, в 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 е записано, че на 

територията на община Каспичан няма нарушени територии. 

Представената информация не съответства на наличната в РИОСВ - 

Шумен, съгласно която, дружеството „Голдън Фийлд" ООД, към настоящия 

момент изпълнява проект за рекултивация на нарушен терен - бивша 

кариера „Златна нива“ в землището на с. Златна нива, общ. Каспичан. 

5. Липсва приложено от Вас като възложител на плана становище с 

мотиви по чл. 23, ал.1, т.2 от Наредбата за ЕО за приемане или не на 

получените мнения и предложения, както и за възлагането/отказа от 

възлагане на допълването или преценяване за продължаване на 

консултациите по смисъла на чл.22 от наредбата, което на основание чл. 23, 

ал.1 се изисква към Вашето искане за издаване на становище по ЕО за 

плана. 

становище с мотиви по 

чл. 23, ал.1, т.2 от 

Наредбата за ЕО за 

приемане или не на 

получените мнения и 

предложения, както и за 

възлагането/отказа от 

възлагане на 

допълването или 

преценяване за 

продължаване на 

консултациите по 

смисъла на чл.22 от 

наредбата 

РИОСВ - Писмо с 

изх. № EO-11(38)/ 

28.05.2021 г. 

1.Към ДЕО е приложен проект на ОУПО, фаза „Окончателен проект“, като 

всички предходни представени в РИОСВ гр. Шумен проекти на ОУПО са за 

фаза „Предварителен проект“. Необходимо е категорично да заявите 

представеният доклад за ЕО с коя фаза на проекта на плана кореспондира. 

2.Необходимо е да се приведе в съответствие информацията за проектната 

площ на производствените територии, представени по населени места в 

ДЕО и в текстовата част на проекта на плана (166,74 ха, включващи и 

предвидената за обособяване производствена територия, разположена на юг 

от село Златна нива с обща площ 3,3 ха) с информацията в „Баланс на 

територията“, т.З на стр. 107 от ДЕО -126 ха. 

3.В „Баланс на територията“ в ДЕО е представена информация за проектна 

площ от 39,94 ха за „Смесена производствено-обслужваща територия“, т. 14 

на стр. 108 от ДЕО, което не съответства на тази в текстовата част на плана 

и в Доклада (39,31ха). Необходимо е информацията да се приведе в 

съответствие. 

4.Към последно входирания от Вас в РИОСВ гр. Шумен проект на ОУПО не 

е приложен „Баланс на територията“, което не позволява проследяване 

съответствието на екологичната оценка с предвижданията на плана. 

5.В приложен към Ваш изх.№32-00-250/16.10.2020г. файл с ОУП на 

Становището е прието, 

като препоръките са 

отразени както следва: 

т.1 е отразена в проекта 

на ОУП на община 

Каспичан; 

т.2. е отразена в т.3 на 

стр.107 от ДЕО и в 

„Баланс на територията“ 

в текстова и графична 

част на проекта на ОУП 

на община Каспичан; 

т.3. е отразена в 

тесктовата част на плана 

и в ДЕО на ОУП на 

община Каспичан; 

т.4. е отразена в текстова 

част на проекта на ОУП 

на община Каспичан; 
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Каспичан, в таблицата с баланса на територията се констатира 

несъответствие в позиция „Площи на трасета за водопроводи, преминаващи 

извънурбанизирани територии“- 0,03%, включена към „Защитени и 

нарушени територии“ и същата позиция в баланса на с гр. 107 от доклада за 

ЕО - 0,003 %. В ОУПО Каспичан, представен с Ваше писмо 

изх.№32-00-228/14.08.2020г., липсва такава предвидена територия. В тази 

връзка не е мотивирано включването на Площи на трасета за водопроводи, 

преминаващи извънурбанизирани територии към „Защитени и нарушени 

терени“ в обяснителната записка на плана и в доклада за ЕО, което не е 

оценено в ДОСВ към него. 

6.В т.4 Анотация на Общия устройствен план на Община Каспичан, позиция 

Земеделски територии, Територия 34 е посочен имот 89 от масив 28 в 

землището на с. Марково с допустима промяна на предназначението, което 

противоречи на оценения с положителна оценка с писмо Изх. № 2171 от м. 

март 2019г. на РИОСВ- гр. Шумен ДОСВ и представеният Опорен план към 

ОУП. 

7.При следващо внасяне на ДЕО е необходимо същият да се окомплектова с 

един екземпляр ДОСВ на електронен носител. 

8.На страница 108 в Таблица 30 - Баланс на територията (Защитени и 

нарушени територии), в точка „Г“ - терени за възстановяване и 

рекултивация да се отразят нарушените терени на територията на общината. 

9.На стр. 114 от ДЕО текста Глава трета, раздел I от Наредба 8 от 24 август 

2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци“ да се коригира съобразно действащата към момента нормативна 

уредба. 

т.5. е отразена в „Баланс 

на територията“ на 

проекта на ОУП на 

община Каспичан; 

т.6. е отразена в 

Анотация на Общия 

устройствен план на 

община Каспичан, 

позиция Земеделски 

територии, Територия 

34; 

т.7. е отразена в 

електронния носител към 

ДЕО на ОУП на община 

Каспичан; 

т.8. На територията на 

община Каспичан няма 

нарушени територии; 

т.9. е отразена на стр.114 

от ДЕО на ОУП на 

община Каспичан 

РИОСВ - Писмо с 

изх. № EO-11(35)/ 

24.02.2021 г. 

1. Не е коригиран текста, че Доклада за екологичната оценка за ОУП на 

Община Каспичан е утвърден с писмо изх. №4509/ 12.09.2017 г. на 

компетентния орган РИОСВ-Шумен, тъй като с цитираното писмо на 

РИОСВ гр. Шумен е указано, че ДЕО следва да е в съответствие с чл. 

86, ал. 3 от ЗООС. В тази връзка не е коректен текста на стр. 267 в 

колона 3 от Таблица 48 и следва да се коригира; 

2. Необходимо е да се приведе в съответствие информацията за 

съществуващите площи на производствените територии в ДЕО и в 

текстовата част на проекта на плана, представени по населени места 

(76,7ха.) с информацията в „Балланс на територията“ (116,64 ха.). 

Становището е прието, 

като препоръките са 

отразени както следва: 

т.1 е отразена на стр.1 в 

ДЕО; 

т.2. е отразена в т.4. 

Анотация на общия 

устройствен план в ДЕО; 
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РИОСВ - Писмо с 

изх. № EO-11(32)/ 

21.12.2020 г. 

1. за имот 47319.0.351 в землището на с. Марково се предвижда да е 

с предназначение за жилищни функции, предвид това, че същия 

попада в слой „Жилищни функции“; 

2. за имот 47319.28.89, земл. с. Марково се допуска промяна на 

предназначението му, предвид това, че същия попада в слой 

„Необработваеми земи с допустима промяна“. 

Становището е прието, 

като препоръките са 

отразени в графична част 

на ОУП на община 

Каспичан 

РИОСВ - Писмо с 

изх. № EO-11(1)/ 

06.12.2019 г. 

Към Доклада за Екологична оценка не е приложен проекта за Общ 

устройствен план на община Каспичан. 

За провеждане на консултации по чл.20, ал.3 от Наредбата за ЕО е 

необходимо да се представи в РИОСВ гр.Шумен проекта на общ 

устройствен план на електронен носител 

Становището е прието и 

са предприети 

необходимите стъпки, 

указани в писмото 

РИОСВ - Писмо с 

изх. № ЕО-11(27)/ 

13.11.2020 г. 

С вх. № ЕО-11(23)/16.10.2020г. в РИОСВ гр. Шумен е входиран коригиран 

ДЕО за ОУП на Община Каспичан с приложения, в който отново са 

констатирани следните пропуски: 

1. Не е коригиран текста, че Доклада за екологичната оценка за ОУП на 

Община Каспичан е утвърден с писмо изх. №4509/ 12.09.2017 г. на 

компетентния орган РИОСВ-Шумен, тъй като с цитираното писмо на 

РИОСВ гр. Шумен е указано, че ДЕО следва да е в съответствие с чл. 86, ал. 

3 от ЗООС. В тази връзка не е коректен текста на стр. 245 в колона 3 от 

Таблица 48 и следва да се коригира. 

2. Установени са несъответствия на информацията в ДЕО с 

представения „Баланс на територията“ (стр. 106-107) и предвижданията на 

плана, които следва на следващ етап да се отстранят и да се осигури 

съответствие: 

- площите на жилищните територии, съгласно информацията по 

населени места са 1128,16 ха, предвижданото разширение е 75,71 ха; 

получената проектна площ от 1203,95 ха и информацията за 

съществуващото състояние на съответстват на данните от „Баланс на 

територията“- съответно 1032,82 ха и 1188,45 ха; 

 несъответствие на стр. 106 от ДЕО, в Таблица 30: Баланс на територията, 

позиция 10 Горски територии, в т.ч. 10.1 гори 6147,5ха и 20%, и 

съдържащите се в ОУПО 5336,8ха и 19,35%  

- несъответствие на стр.133 от представен файл „Записка Каспичан”, 

където е посоченр, че „Земеделските територии заемат площ от 19 813,58 ха 

или около 71,83% от територията на община Каспичан както и „Горските 

територии заемат площ от 5 336,82 ха или около 19,34% от територията на 

община Каспичан ...“, което противоречи на ДЕО, Табл. 30: Баланс на 

Становището е прието, 

като препоръките са 

отразени както следва: 

т.1 е отразена на стр.1 в 

ДЕО; 

т.2. е отразена в т.4. 

Анотация на общия 

устройствен план и т.5.5. 

Ландшафт – таблица 

„Баланс на територията“ 

в ДЕО; 

т.3. Предоставени са 

актуализирани 

пространствени данни в 

ESRI Shape file (*.shp) 

тип полигон(в 

координатна система: 

WGS84 UTM 35N; 

т.4.1. е отразена в 

Приложение 1 Справка 

за резултатите от 

проведените 

консултации в проце на 

изготвяне на ОУП и 

извършване на 

екологична оценка по 
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територията и ОУПО; 

-  информацията за площите на производствените територии в ДЕО и 

в ОУПО, представена по населени места е 76,7 ха съществуващи и 123,5 ха 

проектни; в „Баланс на територията“ площите за производствени дейности 

са съответно 211,98 ха и 41,79 ха.  

3. По отношение на биологичното разнообразие и защитените зони (33) 

от Националната екологична мрежа: 

• не са представени актуализирани пространствени данни в ESRI Shape file 

(*.shp) тип полигон (в една от следните координатни системи: WGS84 UTM 

35N или 1970) за слой „Имоти_община_Каспичан“, тъй като в него са 

представени контури (полигони) на имоти, които към момента не 

съществуват или не са с актуални граници съгласно Кадастралните карти и 

кадастрални регистри на землищата на територията на общината, които са 

видими на сайта на АГКК; изисканите актуализирани пространствени данни 

са във връзка с писмо с Изх. № 32- 00-47/ 04.07.2019 г. на Община Каспичан 

за включване в регулация на Поземлени имоти 36590.46.176, 36590.46.177, 

36590.46.178, 36590.46.179 и 36590.46.8 по Кадастралната карта на с. 

Каспичан, и Поземлени имоти с идентификатори 36590.62.3, 36590.62.4, 

36590.62.12, 36590.62.11, 36590.62.10, 36590.62.13, 36590.62.15, 36590.62.16, 

36590.62.30 и 36590.62.31 по Кадастралната карта на с. Каспичан, за 

включването им в регулационните граници на кв. Калугерица. 

Предвид това, че горепосочените имоти се включват в регулационните 

граници на с. Каспичан, общ. Каспичан, следва да се представи в цифров 

вид (пространствени данни ESRI Shape file (*.shp) тип полигон в една от 

следните координатни системи: WGS84 UTM 35N; 1970) и актуализиран 

слой „Територии_предвиждания_община_Каспичан“, в който ясно да се 

виждат всички нови устройствени зони в ОУПО. Когато дадена 

устройствена зона се състои от повече от един полигон (напр. за 

устройствена зона „Вилна зона“ (Ов), състояща се от 4 полигона, всеки един 

от тях трябва да е обозначен със самостоятелен номер - Ов-1, 2, 3 до Ов- 4); 

необходимо е да има поле с текстово пояснение на съкращението (напр. Ов - 

Вилна зона). 

Обръщам внимание, че защитена зона BG 0000138 „Каменица“ е обявена 

със Заповед № РД-690/ 25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и 

водите, обн. ДВ бр. 80/ 11.09.2020г„ за което РИОСВ- гр. Шумен с Изх. № 

ОА-3303/ 06.10.2020г. е уведомила всички заинтересовани институции, в 

т.ч. и Община Каспичан. В тази връзка, е необходимо обявяването на 

реда на чл.19 от Наредба 

за условията и реда за 

извършване на 

екологична оценка на 

планове и програми в 

ДЕО; 

т.4.2. Приложено е 

приложено писмо изх. № 

K-EPRG-4091*1/04.10.20

17г. на „Енерго-Про 

Мрежи“ АД; 

т.4.3. е отразена в 

Приложение 1 Справка 

за резултатите от 

проведените 

консултации в проце на 

изготвяне на ОУП и 

извършване на 

екологична оценка по 

реда на чл.19 от Наредба 

за условията и реда за 

извършване на 

екологична оценка на 

планове и програми в 

ДЕО;   
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защитена зона BG 0000138 „Каменица“ да бъде отразено в ДЕО. 

4.  По отношение на справката за проведени консултации и 

приложените становища, получени при провеждане на консултациите в 

процеса на изготвяне на ОУП и извършване на Екологична оценка: 

4.1. информацията в колона 3 от таблица 48 не дава в достатъчна степен 

яснота как са отразени препоръките от получените становища при 

провеждане на консултациите; следва за всяка препоръка да се посочи 

конкретен начин и място на отразяване в ДЕО и ОУПО; 

4.2. не е приложено писмо изх. № K-EPRG-4091*1/04.10.2017г. на 

„Енерго-Про Мрежи“ АД, което е цитирано в справката за проведени 

консултации; 

текстът на стр. 258 „ Становището не съдържа бележки и препоръки, 

касаещи ДЕО“, наличен в колона 3 срещу становище на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството- Агенция пътна 

инфраструктура 4.3. Писмо с изх.№08-00-871/30.05.2019г. не е коректен 

предвид информацията в цитираното становище, че ..В АПИ - ЦА не е 

постъпвач Доклад за Екологична оценка па ОУП па Община Каспичан и 

съответно не е изразявано становище по същия 

5. Получено е становище на Регионален исторически музей гр. Шумен с изх. 

№ 384/12.11.2020г., копие от което прилагам за сведение и съобразяване, 

съгласно което: „ В изготвеният коригиран доклад за екологична оценка на 

Общия устройствен план на общ. Каспичан, обл. Шумен в част Културно 

наследство са взети под внимание направените забележки и препоръки. На 

приложеният картен материал Археологическите обекти, регистрирани в 

АИС АКБ до 2017г. (170 арх. обекта) са нанесени коректно, но описанията 

на по голямата част от тях са повърхностни. До момента на изготвяне на 

настоящото становище регистрираните археологически обекти на 

територията на общината са 196. Мерките за опазването им са точно 

цитирани от протоколите на комисиите за граници и режими, както и 

мерките предвидени от Закона за културното наследство 

6. Получено е становище от „Водоснабдяване и канатизация-Шумен“ ООД, 

гр. Шумен с изх. № 1817/02.11.2020г., според което са взети предвид 

описаните с писмо изх. №1472/02.09.2020г. на „ВиК-Шумен“ ООД 

забележки и представения коригиран ДЕО на ОУПО се приема без 

забележки. 
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Регионален 

исторически 

музей - Шумен - 

Писмо с 

изх.№384/ 

12.11.2020г. 

 

В изготвеният коригиран доклад за екологична оценка на 
Общия уетройствен план на общ. Каспичан, обл Шумен в част Културно 

наследство са взети под внимание направените забележки и препоръки. 

На приложеният картен материаз Археологическите обекти 

регистрирани в АИС АКБ до 2017г. (170 арх. обекта) са нанесени коректно, 

но описанията на по голямата част от гях са повърхностни. До момента на 

изготвяне на настоящото становище регистрираните археологически обекти 

на територията на общината са 196. Мерките за опазването им са точно 

цитирани от протоколите на комисиите за граници и режими, както и 

мерките предвидени от Закона за културното наследство. 

Като препоръки относно опазването на НКЦ 

1. 1.Регистрираните археологически обекти да бъдат нанесени в кадастралният 

план и собствениците на парцелите да бъдат уведомени за тяхното наличие 

и режимите за ползване. 

2.Регистрирането па археологически обекти па територията на общината от 

2009г се извършва регулярно със средства по проекти към Министерство на 

образованието. Министерство на културата и средства осигурени от РИМ 

Шумен, но тези проучвания и регистрацията на паметниците са 

съсредоточени в рамките на двата резервата. С цел опазване на паметниците 

би било добре и общ. Каспичан да се включи във финансирането на 

проучванията.“ 

Становището е прието, 

като препоръките 

свързани с нанасянето на 

археологическите обекти 

са отразени в графичната 

част на общ устройствен 

план на община 

Каспичан; 

уведомяването на 

собствениците на 

парцели, в които има 

археологически обекти  

и бъдещето финансиране 

с цел опазване на 

паметниците от страна 

на община Каспичан е в 

отговороностите на 

общината 

РИОСВ - Писмо с 

изх. № ЕО-11(11)/ 

27.04.2020 г. 

ЕО е изготвена съгласно консултирано на предходен етап от процедурата 

задание за обхват и съдържание на оценката съгласно писмо на РИОСВ гр. 

Шумен с изх. №4509/12.09.2017г. 

Към екологичната част на плана имаме следните забележки и 

препоръки: 

I. По информацията 

1.Цитирания на челната страница на ДЕО чл. 19а от Наредбата за ЕО 

не е коректен и следва да се коригира законосъобразно. 

2.Предложеното съдържание на стр. 2 не съответства на 

съдържанието на оценката и следва да се приведе в съответствие. 

3.Приложимата процедура за ОУП на Община Каспичан е указана с 

писмо на РИОСВ гр. Шумен, изх. № 3860/21.07.2017г., във връзка с 

което не е коректно посочено писмо с изх. № 4509/12.09.2017г. на 

Становището е прието и 

препоръките са отразени 

както следва: 

Раздел I: 

т.1 е отразена на челната 

страница на ДЕО; 

т.2 е отразена на стр.1 в 

ДЕО; 

т.3 е отразена в т.1. 

Въведение в ДЕО; 

т.4 е отразена в т.1. 

Въведение в ДЕО; 

т.5 е отразена на стр.1 в 

ДЕО; 

т.6 е отразена в т.1 

Въведение в ДЕО; 
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РИОСВ и информацията следва да се коригира. 

4.Следва да се коригира текста, че Доклада за екологичната оценка 

за ОУП на Община Каспичан е утвърден с писмо изх. №4509/ 

12.09.2017 г. на компетентния орган РИОСВ-Шумен, тъй като с 

цитираното писмо на РИОСВ гр. Шумен е указано, че ДЕО следва 

да е в съответствие с чл. 86, ал. 3 от ЗООС. 

5.На стр. 7 се съдържа текст, че възложителят на плана - Община 

Каспичан ще проведе консултации с обществеността, 

заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да 

бъдат засегнати от плана, който следва да се коригира, предвид че 

провеждането на консултации е предхождащ етап от процедурата по 

ЕО и същите са проведени и схемата за консултации е представена в 

РИОСВ гр. Шумен със заданието за обхват и съдържание на 

оценката. 

6.Цитираните на стр. 8 Закон за опазване на околната среда и 

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми са неактуални и следва информацията да се 

коригира. 

II. В част „Управление на отпадъците“: 

1. На стр. 105 да се коригира информацията за Програмата за 

управление на отпадъците на община Каспичан. От проверките на община 

Каспичан, както и от наличната документация в РИОСВ-гр. Шумен е 

установено, че Община Каспичан има изготвена Програма за управление на 

отпадъците е период 2016-2020 г., която е приета с решение 

№144/28.04.2016 г. на Общинския съвет на Каспичан; 

2. На стр. 115 от ДЕО и на стр. 114 от проекта на ОУП текстът 

„като предстои рекултивация на общинското депо за ТБО в с. Каспичан.“, 

не е верен. За спряното от експлоатация общинско депо е приета 

техническата и биологичната рекултивация; 

3. Текста на страница 109 „ Количествата на образуваните 

опасни отпадъци по групи, съгласно Класификация на отпадъците по 

Наредба № 2/23.07.2014 г., се водят на отчет в РИОСВ-София.“ да се махне, 

същия не е верен. 

III. В част „Води“ е необходимо да бъдат редактирани следните 

Раздел II: 

т.1 е отразена в т.5.6 

Отпадъци – стр.110 в 

ДЕО; 

т.2. е отразена в т.5.6 

Отпадъци – стр.119 в 

ДЕО; 

т.3 е отразена в т.5.6 

Отпадъци – стр.113 в 

ДЕО; 

Раздел III: 

т.1. е отразена в т.5.2. 

Повърхностни и 

подземни води – стр.80 в 

ДЕО; 

т.2. е отразена в т.5.2. 

Повърхностни и 

подземни води – 

стр.80-81; 

т.3. е отразена на стр.217 

в ДЕО; 

Раздел V: 

т.1 е отразена в т.9 

Оценка на въздействията 

– стр.227-228 в ДЕО; 

Раздел VI: 

т.1. е отразена в т.5.5. 

Ландшафт – таблица 

„Баланс на територията“ 

в ДЕО; 

т.2 е отразена в т.4. 

Анотация на общия 

устройствен план – 

стр.20 в ДЕО; 

т.3. е отразена в т.4. 

Анотация на общия 

устройствен план – 



271 

неточности: 

1. На стр. 80 е описано, че „На територията на РИОСВ-Шумен се 

извършва мониторингова дейност на повърхностно течащите 

води и подземните води. “ , във връзка с което Ви уведомявам, 

че мониторинг на подземни и повърхностни води се извършва на 

цялата територията на РБългария под контрола на Басейновите 

дирекции по райони. РИОСВ осъществява контрол над 

управлението на формираните отпадъчни води, включително 

емитери на отпадъчни води заустващи към водни обекти; 

2. На стр. 80-81, да се актуализират данните за съставени АУАН и 

наложени санкции към 2019 година; 

3. На стр. 160 са описани основните промишлени предприятия, 

след които е записано, че „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.", така 

представена информацията е неточна, във връзка с това, че 

липсва ПСОВ за градската канализационна система на гр. 

Каспичан, която е основния замърсител на воден обект - р. 

Каменица, поречие на р. Провадийска. Всички предприятия с 

издадени Разрешителни за заустване на територията на Община 

Каспичан, заустващи отпадъчни води в повърхностни водни 

обекти, експлоатират локални пречиствателни съоръжения за 

ограничаване на изменението на качествата на водните обекти. 

IV. В част „Атмосферен въздух“: 

1.Неприемлива и немотивирана е оценката на въздействието върху 

атмосферния въздух на стр. 171, тъй като е базирана на невярна информация 

за липса на промяна в площите за озеленяване - същите намаляват 

наполовина, съгласно баланса на територията. 

V. По отношение на биологично разнообразие и защитените зони 

/33/ от Националната екологична мрежа: 

1.На стр. 178 от ДЕО, в позиция Биологично разнообразие се 

съдържа текста „петте защитени зони“, следва текстът да бъде: „трите 

защитени зони“. 

стр.21 в ДЕО; 

т.4. е отразена в т.4. 

Анотация на общия 

устройствен план – 

стр.27 в ДЕО; 

т.5. е отразена на стр.26 

и 230 в ДЕО; 

т.6. е отразена на стр.229 

в ДЕО; 

т.7. е отразена в т.4. 

Анотация на общия 

устройствен план и т.5.5. 

Ландшафт – таблица 

„Баланс на територията“ 

в ДЕО: 

т.8. е отразена в т.4. 

Анотация на общия 

устройствен план – 

стр.37 в ДЕО: 

т.9. е отразена в т.11. 

Мотиви за избор на 

разгледаните 

алтернативи в ДЕО; 

т.10. е отразена в т.10. 

Мерки, предвидени за 

предотвратяване, 

намаляване и възможно 

най-пълно отстраняване 

на неблагоприятните 

последствия от 

осъществяване на ОУП 

върху околната среда и 

човешкото здраве в ДЕО; 

т.11. е отразена в т.13 

Заключение в ДЕО; 

т.12. Становище от 

Басейнова дирекция е 
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VI. 1.По отношение на представения „Баланс на територията“ (стр. 

104-105) и информацията в ДЕО са констатирани следните 

несъответствия, които е необходимо да бъдат коригирани: 

2. на стр. 26 от ДЕО се съдържа информацията „Земеделските 

територии заемат пзощ от 19 813,58 ха или около 71,83% от 

територията на община Каспичан“, а в „Баланс на 

територията“ информацията е за 20 256,82ха, съответно73,44%; 

3. стр.27 - несъответствие в площта за жилищните територии за гр. 

Каспичан - 182.5 ха/175.4ха/22.8 ха. 

4. на стр. 32 от ДЕО се съдържа „Земеделските територии заемат 

площ от 20235,2 ха или около 73,4% от територията на община 

Каспичан" и „е ОУПО се предвижда намаляване на 

земеделските територии с 21,6 ха“, в „Баланс на територията“ 

20 235,26 ха е проектната площ на земеделските територии; 

5. информацията на стр. 32, 171, 173 от ДЕО „ОУПО предвижда 

териториите за озеленяване да запазят своята площ от 25,99 

ха“ не съответства на информацията в „Баланс на територията“- 

13,1 ха проектна площ и на предвижданията на плана; 

6. информацията за съществуващите жилищни територии в 

текстовата част на ДЕО (представена по населени места) е 

1128,16 ха и предвиждано разширение от 75,91 ха не съответства 

на информацията от стр. 172 от доклада „Развитие се 

предвижда промяна в площта на терените за обитаване 

(жилищни квартали) - от 1032,82 ха в момента на 1188,45 ха" и 

на представената в „Баланс на територията“: 

7. информацията в ДЕО (представена по населени места) за площта 

на съществуващите производствени територии е 77 ха като и 

предвижданото им разширение с 46,8ха не съответства на 

информацията в „Баланс на територията“; 

8. да се конкретизира информацията на стр. 42 за „Територии на 

транспорта“, предвид факта, че не е представена такава за 

съществуващата площ и предвижданията на ОУП. 

9. По отношение на предложените и оценени алтернативи: в т.11 са 

представени мотиви за избор на алтернатива. Има информация за 

прието и отразено в 

ДЕО; 

Раздел VII: 

т.1 Приложени 

становищата, получени 

при провеждане на 

консултациите 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; 

т.2. Проведена е 

консултация с ТП ДГС 

"Нови Пазар" – гр.Нови 

Пазар; 

т.3. В справката за 

проведените 

консултации е отразена 

писмо на РИОСВ с изх. 

№5107/20.10.2017г; 

т.4. В справката за 

проведените 

консултации са отразени 

всички заинтересовани 

страни, отразени на стр.8 

от схемата за 

провеждане на 

консултации; 

Раздел VIII: 

т.1. Приложени са 

документи, 

удостоверяващи 

образователно-квалифик
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избран вариант и оценка на алтернативи, а такива липсват. На 

стр. 182: „Препоръчваме реализирането на предложения 

вариант на ОУПО за балансирано с направените препоръки.“. 

Няма яснота кой предложен вариант на плана е оценен и се 

препоръчва, липсват и направени препоръки към плана. 

10. Мерките от таблица 45 - стр.176 са много общи- „стриктно 

спазване на ....................................................................................................... “, „Мерки, 

свързани с...“ /‘спазване на устройствените параметри .............. “. Следва да 

се преработят и 

конкретизират. Включените фискални мерки нямат отношение към околна 

среда и следва да се прецизират. 

Според информацията над таблица 45 — мерките ще бъдат 

мотивирани и ще бъдат представени като мерки към окончателния вариант 

на плана. Така формулирано като препоръка, следва да се съобрази и 

изпълни в настоящата екологична оценка, като се предложат мерки към 

окончателния проект на плана, тъй като такива няма представени. 

11. Заключението следва да отговаря на изискванията на чл. 83, ал. 5 

от ЗООС. 

12. Получено е становище от Басейнова дирекция Черноморски 

район изх. № 05-11-273 (АЗ)/21.04.2020г„ копие от което 

прилагам за съобразяване в окончателният вариант на оценка. 

VII. По справката за проведени консултации: 

1.Не са приложени становищата, получени при провеждане на 

консултациите 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; справката за консултации не 

съдържа мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, 

което е в несъответствие с изискванията на чл.23, ал.1, т.2 от Наредбата за 

ЕО и с информацията на стр. 189, т. 14 от ДЕО и в предложения списък на 

приложенията. 

2.В справката за консултации липсва информация за проведена 

консултация с ТП ДГС „Нови пазар“- гр. Нови Пазар, която е предложена е 

писмо наш изх. №4509/12.09.2017г.В справката за консултации липсва 

ационна степен 

„магистър“ на 

ръководителя и 

членовете на екипа 

експерти, изготвили 

ДЕО; 

т.2. Писмените 

декларации, подписани 

лично от експертите, 

изготвили ДЕО са 

коригирани и са в 

съответствие с чл. 16 от 

Наредбата за ЕО; 

т.3. Ръководителят на 

екипа експерти, 

изготвили ДЕО е 

представил и декларация 

в съответствие с чл. 16, 

ал. 4 от Наредбата за ЕО; 

т.4. Коригиран е 

приложеният списък на 

екипа експерти и 

ръководителя, изготвили 

Доклада за ЕО; 

т.5. Коригиран е списъка 

на експерти, изготвили 

екологичната оценка 

като са добавени 

имената и подписите на 

експертите, изготвили 

оценката за опасни 

химични вещества; 

т.6. Приложено е 

приложение т. III - 

„Правила и нормативи за 

прилагане на ОУПО“; 

т.7. е отразена в т.18 в 
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информация как са отразени препоръките, навсякъде е записано ДА. Не е 

отразена предложената от „Водоснабдяване и Канализация- Шумен“ ООД 

мярка към Баланса на територията. 

3.В справката за консултации не е отразено писмо наш изх. 

№5107/20.10.2017г. 

4.На стр. 8 от предложената схема за консултации (ваш изх. № 

2171/21.08.2017г.) са идентифицирани и други заинтересовани органи в 

процеса на екологичната оценка освен включените в справката, за които 

няма информация и документация за проведени консултации. 

VIII. По приложената документация: 

1.Не са приложени документи, удостоверяващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ на ръководителя и 

членовете на екипа експерти, изготвили ДЕО. 

2.Писмените декларации, подписани лично от експертите, изготвили 

ДЕО следва да са в съответствие с чл. 16 от Наредбата за ЕО. 

3.Препоръчвам ръководителят на екипа експерти, изготвили ДЕО да 

представи и декларация в съответствие с чл. 16, ал. 4 от Наредбата за ЕО. 

4.Приложеният списък на екипа експерти и ръководителя, изготвили 

Доклада за ЕО, съдържащ положени подписи за разработените раздели в 

доклада не дава в достатъчна подробност информация за разработените от 

всеки експерт раздели. 

5.В списъка на експертите, изготвили екологичната оценка липсват 

имената и подписите на експертите, изготвили оценката за опасни химични 

вещества. 

6.Представената допълнително текстова част (файл „Записка 

Каспичан“( на проекта на плана не съдържа като приложение т. III - 

„Правила и нормативи за прилагане на ОУПО“, което не позволява 

обективна преценка и провеждането на консултацията с компетентния орган 

по околна среда. 

7.Във връзка с горната точка 6 е необходимо в Правилата да се 

съдържа пояснителен текст във връзка с предвижданията за допускане в 

жилищни територии на „сгради за безвредни производствени дейности“ 

(т.9, стр. 30 от ДЕО). В случай, че в правилата не се съдържа информация за 

част "Правила и 

нормативи за прилагане 

на общ устройствен план 

на община Каспичан" 

 

 

 

 



275 

допустими дейности, предвидени като „безвредни производства“ е 

необходимо да посочите нормативната уредба, даваща тълкуване. 

II. Предложение за мерки по наблюдение и контрол прн 

прилагане на ОУП на Община Каспичан по отношение на околната 

среда и човешкото здраве: 

РИОСВ гр. Шумен не може да изпълни задълженията си в 

съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО- да 

предложи за съгласуване мерки по наблюдение и контрол на въздействието 

върху околната среда и човешкото здраве при прилагане на ОУПО, тъй като 

на стр. 188-189 от ДЕО в табличен вид (Таблица 47. Матрица на 

индикаторите за мониторинг на прилагането на ОУПО ) не са предложени 

мерки, а само индикатори за мониторинг. 

За съгласуване на мерките за наблюдение и контрол при 

прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве е 

необходимо в табличен вид да се предложат конкретни мерки с измерими 

индикатори за наблюдението и контрола на въздействията върху околната 

среда за всяка мярка. 

Предвид направените забележки, препоръки и констатирани пропуски в 

екологичната оценка и в приложения към нея проект на план, а също и за 

спазване на законовите разпоредби за съгласуване с Вас на мерки по 

наблюдение и контрол при прилагане на ОУПО по отношение на околната 

среда и човешкото здраве, каквито липсват, е наложително за финализиране 

на консултациите по реда на чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО по 

екологичната оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на 

Община Каспичан да представите в РИОСВгр. Шумен коригирана и 

преработена оценка съгласно горното с приложенията, по които с 

настоящото са направени препоръки и изискани корекции. 

След представяне на коригиран доклад за ЕО за консултации по реда на чл. 

20, ал. 3 от Наредбата за ЕО на предварителен проект на Общ устройствен 

план на Община Каспичан. РИОСВ гр. Шумен ще Ви информира за 

следващите стъпки, които трябва да предприемете за провеждане на 

процедурата по ЕО - внасяне на Искане за издаване на становище по ЕО за 

ОУП 
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Басейнова 

дирекция 

“Черноморски 

район” - Писмо с 

изх.№05-11-273(А

3)/21.04.2020г. 

1. Отразено е изразено становище с наш изх. №08-00-195/4/20.10.2017г. към 

Община Каспичан, относно Консултации по Задание за определяне на 

обхвата и съдържанието на екологичната оценка на Общия устройствен 

план на Община Каспичан, с възложител: Община Каспичан, в изпълнение 

на изискванията на чл. 19 от НУРИЕО. 

2.Представените цели и съдържание на Доклад за екологична оценка на 

Общия устройствен план на Община Каспичан, отговарят на изискванията. 

3.В Доклада е. представена връзката на плана с действащия План за 

управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.) за Черноморски район, 

съгласно РДВ 2000/60/ЕС и Плана за управление на риска от наводнения 

(ПУРН 2016-2021г.), съгласно Директива 2007/60/ЕС. 

4.Описанието и анализът на компонентите на околната среда в част .Води" 

са изготвени съобразно информацията за водите и водните тела в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморския район 2016-2021 г. 

5.Обхванати са възможните въздействия върху количеството и качеството 

на повърхностните и подземните води. 

6.Оценени са вероятните отрицателни въздействия върху водите, 

произтичащи от реализацията на планираните дейности върху повърхностни 

и подземни водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната 

среда и зоните за защита на водите, определени по чл. 119а от Закона за 

водите. 

7. Представена е информация за районите със значителен потенциален риск 

от наводнения, попадащи на територията на общината. В графичната част 

на плана не са отразени площите на заливане с повторяемост 20 години. При 

прилагането на ОУП да бъде съобразен анализирания и моделиран обхват 

при сценарий на вероятност 20-годишна вълна. Необходимо е да се осигури 

изпълнение на приложимите мерки, заложени в ПУРН и да се изпълняват 

следните мерки и условия от ПоМ на ПУРН с отговорен за изпълнението: 

кмета на община Каспичан: 

Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана 

територия. 

Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите 

Становището е прието  
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свързани с наводненията. 

Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, 

складирани материали и други, намиращи се в границите на речните легла 

или дерета. 

Разработване и изпълнение на областни и общински програми за 
намаляване риска от бедствия, вкл. от наводнения. 

При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел 

защита от ерозия приоритетно да се прилага биологично укрепване и 

използване на съвременни технологии и материали. 

Информиране и осигуряване на широк достъп до информация на 
населението чрез използването на съвременни способи и технологии. 

 

ТП “Държавно 

Горско 

Стопанство” Нови 

Пазар - Писмо с 

изх.№ЕО-11-1 

(2)/30.04.2020г. 

ТП ДГС “Нови Пазар”, като цяло няма възражения относно изготвения 

доклад, но намира в същия разминавания в площите на горските територии, 

сравнени с тези в горскостопанския план (ГСП) на стопанството. 

1.В ГСП общата площ на горските територии в обхвата на община Каспичан 

е в размер на 6147,5 ха. Същата такава площ е посочена в доклада 

единствено в точка 5.4.2. на стр.92 и то само във второто изречение, като 

сумарна площ от площите на горските територии на различните землища от 

общината. Тук по разбираеми причини трябва да отпадне землището на 

с.Овчарово (на територията на общ.Шумен). 

2.В изречение първо на същата страница е посочено, че горските територии 

в община Каспичан, заемат площ от 53 368 дка (5 336,8 ха). Същата тази 

площ е посочена и на страници 26,36,104,173. Видно е, че тази площ е 

различна от коректната такава и е необходимо да се коригира. 

3.На стр.36 площта на горските територии по землища също не 

кореспондира на вярната таква на стр.92 и е необходимо също така да се 

коригира. 

4.На стр.173 освен корекция на площта е необходимо в същото изречение 

вместо “общинския горски фонд” да се впише “горски територии”. 

5.На стр.26 и 27 освен общата площ е необходимо да се коригират и 

площите на посочените землища. 

6.За отбелязване е, че в представения ни файл със заглавие “записка 

Каспичан” на стр.26 и в таблици 39 и 40 всички площи (без 53 368 дка), 

кореспондират с ГСП на стопанството, т.е. общата площ  - 6147,5 ха, 

Становището е прието и 

препоръките са отразени 

както следва: 

т.1 и т.2. - отразени в 

ДЕО в т.4. Анотация на 

общия устройствен план, 

т.5.4.2. Растителен 

сят.Характеристика на 

състоянието и т.9 Оценка 

на въздействията; 

т.3 е отразена в ДЕО на 

стр.36 и стр.92; 

т.4 е отразена в ДЕО на 

стр.173; 

т.5. е отразена в ДЕО на 
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зелесената площ - 5 870,8 ха, незалесената площ - 276,7 ха, както и площите 

на горските територии по землища. 

В заключение, ТП ДГС “Нови Пазар” ще приеме доклада за Екологична 

оценка на Общия устройствен план на община Каспичан, след уеднаквяване 

на площите на горските територии със същите такива в горскостопанския 

план на стопанството. 

стр.26 и стр.27; 

т.6 е отразена в текстова 

част в точка 3.4. 

Поземлен ресурс по 

територии на общ 

устройствен план на 

община Каспичан 

 

Министерство на 

здравеопазването - 

Регионална 

здравна инспекция 

- Шумен - Писмо с 

изх.№07-175-1/ 

26.06.2020г. 

Във връзка с информация за провеждане на консултация по Доклад за 

Екологична оценка на Общ устройствен план на община Каспичан, Ви 

уведомяваме, че РЗИ-Шумен няма забележки и препоръки към изготвения 

доклад. 

Становището е прието 

Регионален 

исторически 

музей - Шумен - 

Писмо с 

изх.№147/ 

07.05.2020г.; 

Писмо с 

изх.№337/ 

15.09.2020г. 

Изготвеният предварителен проект за Общ устройствен план на Община 

Каспичан в част Културно наследство, е изработен повърхностно. 

Описанията на археологическите паметници са бегли и частични, като не са 

дадени данни за точното им местонахождение. В приложения картен 

материал са нанесени само няколко паметника на територията на двата 

национални резервата, всички други упоменати липсват в картния материал. 

Точно са цитирани мерките за опазването им от протоколите на комисиите 

за граници и режими, както и мерките предвидени от Закона за културното 

наследство. 

Като препоръка за допълване в екологичната оценка на Общия устройствен 

план на общ.Каспичан, обл.Шумен, относно опазването на НКЦ - 

регистрираните археологически обекти да бъдат нанесени в кадастралния 

план и собствениците на парцелите да бъдат уведомени за тяхното наличие 

и режимите за ползване. 

Регистрирането на археологически обекти на територията на общината са 

извършва регулярно със средства по проекти към Министерство на 

образованието, Министерство на културата и средства, осигурени от РИМ - 

Шумен. Основната част от тези издирвания на археологически паметници и 

регистрацията им са съсредоточени в рамките на двата резервата, но не 

Становището е прието, 

като препоръките 

свързани с нанасянето на 

археологическите обекти 

са отразени в графичната 

част на общ устройствен 

план на община 

Каспичан; 

уведомяването на 

собствениците на 

парцели, в които има 

археологически обекти  

и бъдещето финансиране 

с цел опазване на 

паметниците от страна 

на община Каспичан е в 

отговороностите на 

общината 
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липсват и проекти, свързани с издирването на територията на община 

Каспичан, извън резерватите. С цел опазване на паметниците би било добре 

и общ.Каспичан да се включи във финансирането на проучванията. 

Водоснабдяване и 

канализация - 

Шумен - Писмо с 

изх.№ 

ЕО-11-(19)/03.09.2

020г. 

Във връзка с Ваше писмо с изх. № ЕО-11/17/20.08.2020 г.. относно 

становище по коригинан Доклад за екологична оценка на Общя устроиствен 

план на Община Каспичан, след разглеждане на представения коригиран 

доклад за екологична оценка на Обшя устроиствен план на Община 

Каспичан с възложител Община Каспичан, се установи следното :                       

1.На страница 80 , т. 5.2.4. от Доклада е вписано, че 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, кюн Нови пазар. Необходимо е да се коригира както следва „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 

Експлоатационен район- Нови пазар към ., ВиК- Шумен " ООД.                    

2.На страници 80-81, т. 5.2.4. от Доклада е вписано, че “Дължината на 

изградената водопроводна мрежа в гр. Каспичан е 22 140м. 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”. Описани са само 

част от трасетата на довеждащите водопроводи, необходимо е да се впишат 

всички трасета на довеждащите водопроводи.         3.По така представената 

текстова част на Общ устройствен план на Община Каспичан липсва схема 

на водоснабдителната мрежа на общината, както и схема на водоснабдяване 

на общината.   4.В общия устройствен план на Община Каспичан не са 

нанесени учредените санитарно-охранителните зони на водоизточници.  В 

текстовата част на Обш устройствен план на Община Каспичан трябва да се 

поясни следното:   В съответствие с изискванията на ..Наредба № 3 от 

16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно- охранителните зони около водоизточниците и 

Становището е прието 

като препоръките са 

отразени както следва: 

т.1 и т.2 са отразени в 

ДЕО в т.5.2.4  

Водоснабдяване на 

територията и 

съществуващ начин на 

третиране на 

отпадъчните води- на 

стр.80-81; 

т.3 и т.4 са отразени в 

графична част към общ 

устройствен план на 

община Каспичан; 

т.5. е отразена в 

графична част на общ 

устройствен план на 

община Каспичан и в 

ДЕО в т.5.2.4. 

Водоснабдяване на 

територията и 

съществуващ начин на 

третиране на 

отпадъчните води 
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съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците 

на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди", около подземните вододобивни съоръжения се 

организират три зони * пояси) -а санитарна защита (СОЗ):                     пояс I 

- той има за цел защита на самите водовземни съоръжения като предотврати 

външния достъп до тях. чрез затваряне и ограждане на сьоръженията и 

началните водопроводи около последните:      пояс II  - срещу биологични, 

бързоразвиващи се и силносорбируеми химически замърсители;     пояс III - 

срещу стабилни химически замърсители. Границите на пояси II и III 

най-общо се оразмеряват в съответствие с хидрогеоложките условия в 

района на во до добивните съоръжения и в зависимост от режима на тяхната 

експлоатация. Гехните размери сс определят чрез математическо 

моделиране.  Пояс I от СОЗ се огражда с трайна ограда с височина не 

по-малка от 1.40 м, която се сигнализира с предупредителни надписи върху 

табели.                               Границата на пояс II се сигнализира с ясно водими 

предупредителни надписи и табели, поставени на добре видимо разстояние 

едни от други, поставени на колове или съществуващи дървета или огради. 

Пояс III се сигнализира аналогично на пояс II. Собствениците па земи в 

границите на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за 

питейло-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални 

води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, са 

длъжни да спазват забраните и ограниченията, определени от СОЗ. в който 

попада имотът, съгласно Приложения № 1 и 2 към чл 10. ал. 1 от Наредба 3 / 

16.10.2000 г.          Осъществяването на дейност в границите на пояси II и III. 

за която е регламентирано ограничение (О) или ограничение при доказана 

необоходимост (ОДН), се разрешава само, ако инициаторите на дейността с 

конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда 

докажа, че дейността няма да доведе до негативни последствия за 

водоизточника.                           5.В Общия устройствен план на Община 

Каспичан трябва да се предвидят всички площи около съществуващи!е 

водоизточници, водоеми, помпени станции и др. съоръжения по 

водопроводните мрежи, които са публична общинска собственост: За пояс I 

на съоръженията и водоизточниците, конто не са отразени в КВС в 

самостоятелни имоти на които предстои обособяване като такива, следва да 
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се определят като площи за предстоящи обособяване. Размерът им следва да 

отговаря на Наредба № 7 от 22.12. 2003 тбД. за подвила и нормативи за 

устройство на отделните устройствени зони чл.58.                      За пояс II и 

пояс III на СO3 за водоизточници, за които предстои да бъде учредена СОЗ 

но Наредба № 3 от 15.10.2000г. за условията, реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и 

съоръжения за питейно битово водоснабдяване следва да се предвидят 

приблизителни площи. 

За водопроводи. трасетата на които преминават извън урбанизирани 

територии, конто не са отразени със сервитутните граници, следва да се 

предвидят площи.за предстоящо обособяване, предвид дължината и 

диаметъра на същите при спазване на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за 

Правила и нормативи за устройство на отделните устройствени зони. чл. 58 

(4 ).                Така представения коригиран Доклал за екологична оценка на 

Общ устройствен план на Община Каспичан е изготвен без да са взети 

предвид описаните с писмо изх. № 648/09.05.2019 г. на „ВиК-Шумен“' ООД 

към Община Каспичан забележки по представения за съгласуване 

Предварителен проек на общ устройствен план на община Каспичан. 

 

Министерство на 

околната среда и 

водите - 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите - Писмо с 

изх.№ЕО-11-(22)/1

5.09.2020г. 

На база на представения от Вас коригиран Доклад за екологична оценка 

(ДЕО) на ОУП на Община Каспичан с приложения по реда на чл. 20, ал. 3 от 

Наредбата за ЕО изразявам следното становище: 

Относно Екологичната оценка (ЕО) и приложенията към нея: 

С писмо наш изх.№ЕО-11(11)/27.04.2020-224(1)/02.07.2020г., сте уведомена 

за необходимостта да представите в РИОСВ гр. Шумен коригирана и 

преработена оценка с приложенията, предвид направените с писмото 

забележки, препоръки и констатирани пропуски в екологичната оценка и в 

приложения към нея проект на плана. Част от направените препоръки и 

констатираните пропуски не са отстранени в коригираната и преработена 

оценка на ОУПО и проекта на плана, които следва да се коригират на 

следващия етап- внасяне на Искане за издаване на становище по ЕО за 

ОУП: 

Становището е прието 

като направените 

препоръки са отразени 

както следва: 

т.1 е отразена в ДЕО на 

стр.7; 

т.2 е отразена в ДЕО в 

т.5.6.Отпадъци; 

т.3. е отразена в ДЕО на 

стр.108; 

т.3.2. е представена на 

електронен носител; 

т.4. е отразена в ДЕО в 
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Към екологичната част на плана имаме следните забележки и препоръки: 

• По информацията 

1.Не е коригиран текста, че Доклада за екологичната оценка за ОУП на 

Община Каспичан е утвърден с писмо изх. №4509/ 12.09.2017 г. на 

компетентния орган РИОСВ-Шумен, тъй като с цитираното писмо на 

РИОСВ гр. Шумен е указано, че ДЕО следва да е в съответствие с чл. 86, ал. 

3 от ЗООС. 

2.В част „Управление на отпадъците“: 

Текста на стр. 112 от Доклада за ЕО „ Количествата на образуваните опасни 

отпадъци по групи, съгласно Класификация на отпадъците по Наредба № 

2/23.07.2014 г., се водят на отчет в РИОСВ - София“, да се коригира. Същия 

не е верен; 

На стр. 119 от Доклад за ЕО и на стр. 118 от Проекта на ОУП е записан 

текст „като предстои рекултивация на общинското депо за ТБО в с. 

Каспичан.“, който не е верен. За спряното от експлоатация общинското депо 

е приета техническата и биологичната рекултивация. 

По отношение на биологично разнообразие и защитените зони /33/ от 

Националната екологична мрежа: 

3.1 .По отношение на настоящо внасяне на ДЕО за провеждане на 

консултации по доклада: • 

направена е корекция в ДЕО, констатирана с Изх. № ЕО-11-(11)/ 

27.04.2020г. на РИОСВ, в позиция Биологично разнообразие; 

несъответствие на стр.108 от ДЕО, в Таблица 30: Баланс на територията, 

позиция ,,Ж) Обща площ (с отчитане на препокриването)*4 Площ на 

проектни елементи 16439,58ха и 59,60%, и съдържащите се в ОУПО 

17437,4ха и 63,20%. 

3.2. По отношение на Изх. № 32-00-47/ 04.07.2019 г. на Община Каспичан за 

включване в регулация на Поземлени имоти 36590.46.176, 36590.46.177, 

36590.46.178, 36590.46.179 и 36590.46.8 по Кадастралната карта на с. 

Каспичан, и Поземлени имоти с идентификатори 36590.62.3, 36590.62.4, 

36590.62.12, 36590.62.11, 36590.62.10, 36590.62.13, 36590.62.15, 36590.62.16, 

36590.62.30 и 36590.62.31 по Кадастралната карта на с. Каспичан, за 

включването им в регулационните граници на кв. Калугерица: 

Във връзка с Изх. № 32-00-47/ 04.07.2019 г. на Община Каспичан и 

последвал даден отговор с Наш Изх. № ДО-230/1/18.07.2019г. е необходимо: 

да се представят актуализирани пространствени данни в ESRJ Shape file 

(*.shp) тип полигон (в една от следните координатни системи: WGS84 UTM 

т.4 Анотация на общия 

устройствен план и на 

стр.176; 

т.II е отразена в ДЕО в 

т.14 Справка за 

проведените 

консултации; 

т. III.1. е отразена в 

приложение с 

документи, 

удостоверяващи 

образователно-квалифик

ационна степен на 

ръководителя и 

членовете на екипа, 

експерти, изготвили 

ДЕО; 

т.III.2. е отразена в 

приложен списък на 

експерти в съответствие 

с чл.17, ал.1, т.3 от 

Наредбата; за ЕО. 

т.III.3. е отразена в част 

“Правила и нормативи за 

прилагане на ОУП на 

община Каспичан”; 

т.IV. е отразена в т.10 

т.V - предприети са 

следващите указани 

стъпки; 
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35N или 1970) за слой „Имоти_община_Каспичан*‘, тъй като в него са 

представени контури (полигони) на имоти, които към момента не 

съществуват или не са с актуални граници съгласно Кадастралните карти и 

кадастрални регистри на землищата на територията на общината, които са 

видими на сайта на АГКК; 

да уведомите РИОСВ- гр. Шумен за избраната от Вас възможност от 

посочените такива с писмо с Наш Изх. № ДО-230/1/ 18.07.2019г. относно 

включването на допълнителни имоти в регулационните граници на 

населените места в Община Каспичан. 

4.Не са отстранени несъответствията на информацията в ДЕО и в 

представения „Баланс на територията“ (стр.107-108), които следва на 

следващ етап да се отстранят и да се осигури съответствие: 

площите на земеделските територии, териториите за жилищни функции и за 

производствени дейности; 

площта за жилищните територии за гр. Каспичан - 182.5 ха/175.4ха/22.8 ха; 

информацията в ДЕО за териториите за озеленяване, паркове и градини не 

съответства на информацията в „Баланс на територията“- 13,1 ха проектна 

площ и на предвижданията на плана; 

информацията за съществуващите жилищни територии в текстовата част на 

ДЕО (представена по населени места), информацията от стр. 176 от доклада 

и в „Баланс на територията“: 

информацията в ДЕО за горски територии и на предвижданията на плана. 

5.Получени са становища на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, 

гр. Шумен с изх. № 1472/02.09.2020г. и на Регионален исторически музей 

гр. Шумен с изх. № 337/15.09.2020г., копия от което прилагам за сведение и 

съобразяване при изготвяне на окончателния вариант на оценка. 

II.По справката за проведени консултации: 

Не са приложени становищата, получени при провеждане на консултациите 

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; справката за консултации не съдържа 

мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, което е в 

несъответствие с изискванията на чл.23, ал.1, т.2 от Наредбата за ЕО и с 

информацията на стр. 198, т. 14 от ДЕО и в предложения списък на 

приложенията. 

III.По приложената документация: 

1.Не са приложени документи, удостоверяващи 
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образователно-квалификационна степен „магистър" на ръководителя и 

членовете на екипа експерти, изготвили ДЕО. 

2.Приложеният списък на екипа експерти и ръководителя, изготвили 

Доклада за ЕО, съдържащ положени подписи за разработените раздели в 

доклада не дава в достатъчна подробност информация за разработените от 

всеки експерт раздели. Следва информацията да бъде в съответствие с чл. 

17, ал. 1, т. 3 от Наредбата за ЕО. 

3.В приложен файл: Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община 

Каспичан, Глава IV. „Допустими натоварвания на териториите“ в т.15, 

буква “и“ се съдържа информация за допустими в жилищна територия 

„сгради за безвредни производствени дейности“, без да се конкретизира 

какви точно са допустими, както това е направено в т.17 от Правилата, в 

която се посочват точно какви вредни производства не се допускат в 

Производствените територии по т.16. Необходимо е да посочите какви 

точно вредни дейности са допустими в Жилищни територии или да 

посочите нормативна уредба, даваща тълкуване. 

IV.Предложение за мерки по наблюдение и контрол при прилагане на ОУП 

на Община Каспичан по отношение иа околната среда и човешкото здраве: 

На основание чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО предлагаме следните мерки 

по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда при 

прилагане на ОУП на Община Каспичан. 

Резултатите от наблюдението и контрола на въздействието върху околната 

среда считаме за целесъобразно да се включат в ежегодните доклади за 

изпълнение на ОУП по реда на чл. 127, ал. 9 от ЗУТ 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. 

V.Следващите стъпки, които трябва да предприемете за провеждане на 

процедурата по ЕО са: 

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО, в срок до 14 дни 

от получаване на настоящото писмо следва да съгласувате предложените в 

т. IV от настоящото писмо мерки за наблюдение и контрол при прилагане на 

плана. В случай, че в поставения срок не предоставите Ваше становище в 

РИОСВ гр. Шумен се счита, че мерките са съгласувани; 

Провеждане на среща за обществено обсъждане на плана, в т.ч. на доклада 

за ЕО и ДОСВ. След провеждане на срещата за обществено обсъждане в 

документацията по ЕО следва да бъдат отразени резултатите от 

консултациите по доклада за ЕО и приложенията към него (всички 
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постъпили становища), в т.ч. резултатите от общественото обсъждане. 

След отразяване на резултатите от консултациите и общественото 

обсъждане следва да се мотивира необходимостта/липсата на необходимост 

от възлагане допълване на доклада за ЕО и/или продължаване на 

консултациите по ЕО, в т.ч. организиране на ново обществено обсъждане, 

предвид разпоредбата на чл. 22 от Наредбата за ЕО. 

В случай, че не е необходимо възлагане на допълване на доклада за ЕО 

и/или продължаване на консултациите, в т.ч. организиране на ново 

обществено обсъждане , следва да внесете в РИОСВ гр. Шумен 

окомплектовано Искане за издаване на становище по ЕО по реда на чл. 23, 

ал. 1 от Наредбата за ЕО. Искането е достъпно на интернет страницата на 

РИОСВ гр. Шумен, Услуги, Списък на услугите, „ЕО и ОВОС“, Писмено 

искане от възложителя на плана. 

В случай, че предвиждате промени в ОУП (включването на допълнителни 

имоти в регулационните граници на населените места в Община Каспичан), 

предвид забележката по т. 3.2 от настоящото писмо, то с наш Изх. № 

ДО-230/1/18.07.2019г. са Ви дадени указания 

 

ЕНЕРГО-ПРО 

Мрежи АД - 

Писмо с изх. № 

К-EPRG-4091*1/ 

04.10.2017 г. 

Относно сервитутите на електропроводите за ВЕЛ 20kV за неурбанизирани 

територии е необходимо да бъдат спазени изискванията съгласно Наредба 

№16/2004 год. (ДВ. Бр. 12/2014 г.). 

Развитието на електроразпределителната мрежа се извършва от 

„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД съгласно ЗЕ, Наредба №6 за НППКЕЕПРЕМ от 

24.02.2014г., като бъдат спазени всички нормативни и законови изисквания 

Становището е прието и 

препоръките са отразени 

в част „Правила и 

нормативи за прилагане 

на Общ устройствен 

план на община 

Каспичан“ 

Министерство на 

околната среда и 

водите - 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите - гр.Шумен 

- Писмо с 

изх.№32-00-46/ 

21.05.2018г. 

 внесеният ДОСВ на ОУПО Каспичан е в един екземпляр на хартиен и 2 бр. 

електронни носители, с представена на хартиен носител Схема защитени 

зони и територии; докладът за ОСВ е структуриран съгласно чл.23, ал.2 от 

Наредбата за ОС; в тази връзка: направено е актуално и пълно описание на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, съществуващи 

и/ или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с 

оценявания ОУПО могат Да окажат неблагоприятно въздействие върху 

защитените зони; в табличен вид е представено засягането на картираните 

природни местообитания в 33 BG 0000138 „Каменица“ и BG 0000104 

„Провадийско- Роякско плато“ от предвижданията на ОУПО; в ДОСВ се 

съдържа снимков материал на земеделски земи с режим за допустима 

промяна на предназначението в землищата на с. Марково (северно), гр. 

Становището е прието и 

препоръките са отразени 

в ДОСВ както следва: 

Приложени са картен 

материал на хартиен и 

електронен носител, 

както и са представени 

пространствени данни на 

опорния план ESRI 

Shape file (*.shp) тип 

полигон в координатн 

система: WGS84 UTM 
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Каспичан, с. Могила (северозападно и източно) и с. Косово, както и 

разширение на с. Марково в югозападна посока, на с. Косово в северна 

посока; предложени са мерки, целящи намаляване и предотвратяване на 

неблагоприятните въздействия върху елементите на защитените зони; 

представени са документи и декларации съгласно чл.9, ал.1 и 2 от Наредбата 

за ОС на експертите, изготвили ДОСВ; 

- оценката, изготвена от екипа е обективна - при оценките на въздействия се 

съдържат проценти от защитените зони, които ще бъдат засегнати; 

на стр.21 от ДОСВ в табличен вид са описани земеделските земи с 

допустима промяна на предназначението, засягащи 33, които са 

локализирани в територии по ОУПО със 

следните номера: Територии 19, 21. 22,- 27 и 32, които не се съдържат в 

представения с Ваш Изх. № ИКК 1800/11,07.2017 г. опорен план; 

на стр.21 и 49 е посочен новообособен режим на земеделски земи с 

допустима промяна 

на предназначението, като не са посочени кои са новите устройствени зони;

 - . 

на стр.26 от ДОСВ се съдържа текста „ ... в цифров вид е направен модел на 

местоположението на проектните устройствени елементи спрямо 

картираните елементи 

' на защитените зони“, като, не са конкретизирани проектните устройствени 

елементи; 

на стр.3.8 от Доклада за ОСВ се съдържа текста ,,. ... и предвидените за 

изграждане инфраструктурни обекти през две от лалугеровите колонии“, 

които инфраструктури и обектите се упоменават на друго място в ДОСВ и 

не са включени в представения с Ваш Изх.МИКК 1800/11.07.2017г. опорен 

план; ; 

■ към ДОСВ не е приложен подходящ картен материал на хартиен и 

електронен носители, 

визуализиращ местоположението на елементите на ОУП спрямо 33. 

Предвид изложеното по- горе и след анализ на така представения ДОСВ, 

където се съдържат текстове^ „земеделски земи с допустима промяна на 

предназначението“, а не са посочени конкретните предвиждания на ОУП с 

новите, устройствени зони, като същите не са отразени в пространствените 

данни на опорния план, на основание чл.24, ал.4 и 6 от Наредбата за ОС, 

давам отрицателна оценка на качеството на Доклада за ОСВ, със следните 

указания: 

35N, където ясно и 

конкретно се виждат 

всички нови 

устройствсни зони в него 

и разширенията 
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« да се представят пространствени данни на опорния план ESRI Shape file 

)1.shp) тип полигон в една от следните координатни системи: WGS84 UTM 

35N или 1970, където ясно и конкретно да се виждат всички нови 

устройствени зони в него и разширенията на съществуващите; когато 

дадена устройствена зона се състои от повече от един полигон (напр. за 

устройствена зона „Вилна зона“ (0в), състояща се от 4 полигона, всеки един 

от тях трябва да е обозначен със самостоятелен номер - Ов-1,2, 3 до Ов-4), 

необходимо е да има поле с текстово пояснение на съкращението (напр. Ов - 

Вилна зона);’ 

« отразените в пространствените данни на опорния план нови устройствени 

зони и разширенията на съществуващите такива, които засягат 33, да се 

съдържат в ДОСВ като наименование на устройствените зони и да се 

посочат номерата на имотите; 

към ДОСВ да се приложи подходящ картен материал на хартиен и 

електронен носители, визуализиращ местоположението на елементите на 

ОУП спрямо 33, с цел провеждане на консултации с обществеността 

съгласно чл.25 От Наредбата за ОС. 

На основание чл. 24, ал.1 от Наредбата за ОС, ДОСВ следва да бъде 

представен в РИОСВ гр. Шумен в един екземпляр на хартиен носител и в 

два екземпляра на електронен носител за оценка на качеството му по реда 

на чл.24, ал.З от Наредбата за ОС. 

Внасянето на ДОСВ да бъде съпроводено с опорен план, съгласно дадените 

по- горе указания. 

 

Министерство на 

околната среда и 

водите - 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите - гр.Шумен 

- Писмо с 

изх.№04-00-111/ 

30.07.2018г. 

Във връзка с .повторно внесен Доклад за ОСВ на ОУП на Община Каспичан 

върху защитените зони от Националната екологична мрежа BG 0000104 

„Провадийско- Роякско плато“, BG 0000138 „Каменица“ и BG 0002038 

„Провадийско- Роякско плато“ са направени следните констатации: 

земеделските територии с устройствен режим с допустима промяна на 

предназначението, които попадат в защитени зони, описани в таблица, на 

стр.21, Територия 19, с местонахождение гр. Каспичан - имот 349 от масив 

29 в представените от Вас геопространствени данни представлява действащ 

обект на хранително- вкусовата промишленост, производствени дейности с 

Начин на трайно ползване: „Складови дейности“; 

На стр.21 от ДОСВ се съдържа текста: „нови устройствени зони, като част 

Становището е прието и 

препоръките са отразени 

в ДОСВ и са 

представени 

пространствени данни на 

опорния план ESRI 

Shape file (*.shp) тип 

полигон в координатн 

система: WGS84 UTM 

35N, където ясно и 

конкретно се виждат 
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от териториите с общо предназначение, се създават само за населеното 

място гр. Каспичан; това са смесена производствено- обслужваща зона и 

смесена централна зона“, като текста противоречи на съдържащото се на 

същата страница разширение на жилищните територии с общо 

предназначение на с. Марково и с. Косово, както и / на съдържащото се на 

стр.52,90 и 91; 

 • на стр. 52 и 90 от ДОСВ се съдържа текст „нова жилищна територия с 

общо ; предназначение за разширение на с. Марково в югозападна посока, 

която обхваща един имот )№ 47319,0351( й заема 10,75дка от площта на 33 

„Провадийско- Роякско плато“ (В G 0000104(“; Същата площ е посочена и 

на стр. 21, а съгласно представените от Вас геопространствени данни, 

цитираният имот е с площ от порядъка на 3.300 дка; 

• . така съдържащото се. на стр.92 и 94, а именно: „този новосъздаден вид 

територии запазва съществуващия статут на земите за момента, но 

същевременно, остава „отворена“ възможността, в перспектива, да. бъдат 

извършени промени с потенциално негативно въздействие“, 

предвижданията на плана; 

отстранени са корекциите на стр.21, 26, 38 и 49 и са представени в два 

екземпляра 

 нахартйен носител, във връзка с писмо Наш Изх. №2171/16.05.2018 

Предвид гореизложеното, на основание чл .24, ал.4 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /Наредбата за 

ОС/ на планове, програми, проекти й инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони /обн. ДВ. бр.73/2007 г., 

изм. и доп./ давам отрицателна оценка на качеството на Доклада за ОСВ на 

плана с предмета и целите на опазване на защитените зони /33/. С цед 

отстраняване на горецитираните несъответствия е необходимо: 

да се представят пространствени данни на опорния план ESRI Shape file 

(*.shp) тип полигон в една от следните координатни системи: WGS84 UTM 

35N или 1970, където ясно и конкретно да се виждат всички нови 

устройствсни зони в него и разширенията • 

;.  на съществуващите; когато дадена устройствена зона се състои от 

повече от един 

полигон (напр. за устройствена зона „Вилна зона“ (Ов), състояща се от 4 

полигона, всеки един от тях трябва да е обозначен със самостоятелен номер 

- Ов-1, 2, 3 до Ов- 4), необходимо е да има поле с текстово пояснение на 

Съкращението (напр. Ов - Вилна зона), за което сте уведомени с Наш Изх. 

всички нови 

устройствсни зони в него 

и разширенията 



289 

№ 2171/ 16.05.2018 г; предвид направените по-горе констатации в ДОСВ е 

необходимо да актуализирате слоя 

В тази връзка, РИОСВ- гр. Шумен не приема съдържащото се в 

придружител но писмо с Ваш Изх; № 32-00-46_002/ 25.06.2018 г. относно 

невъзможността за отразяване на устройствени зони, предвид тяхното 

отразяване само в Общ устройствен план на град. 

Внасянето на ДОСВ следва да бъде съпроводено с опорен план, съгласно 

дадените ' по- горе указания. ;  

На основание чл. 24, ал.1 от Наредбата за ОС, ДОСВ следва да бъде 

представен в РИОСВ гр. Шумен в един екземпляр на хартиен носител и в 

два екземпляра на електронен- носител за оценка на качеството му по реда 

на чл.24, ал.З от Наредбата за ОС. 

-   С цел провеждане на консултации с обществеността съгласно 

чл.25 от Наредбата за 

ОС е необходимо да се приложи подходящ картен материал и на електронен 

носител, визуализиращ местоположението на елементите на ОУП спрямо 

33. 

Министерство на 

околната среда и 

водите - 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите - гр.Шумен 

- Писмо с 

изх.№32-00-27/ 

21.03.2019г. 

Уведомявам Ви, че във връзка с доклад с ОСВ на ОУПО Каспичан върху 

защитени зони от Националната екологична мрежа BG0000104 

“Провадийско-Роякско плато”, BG0000138 “Kamenica” и BG0002038 

“Провадийско-Роякско плато”, внесен след проведена на 11.02.2019г. среща 

между представители на РИОСВ гр.Шумен, Ваши представители и 

представители, изготвящи ДОСВ и изпълнители на проекта въз основа на 

критериите по чл.24,ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта /Наредбата за ОС/ на планове, програми, проекти 

и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони е извършена оценка на качеството на доклада на плана с 

предмета и целите на опазване на защитените зони, при което се установи, 

че: 

-ОУПО предвижда разширение на жилищната територия на с. Марково в 

югозападна посока на площ 3,30 дка което попада в границите на 33 BG 

0000104 “Провадийско-Роякско плато“ и BG 0002038 

“Провадийско-Роякско плато“, и разширение на жилищната територия на с. 

Косово и северна посока на площ от 30,61 дка, попадащо в 33 BG 0002038 

“Провадийско-Роякско плато“; 

-според Баланса на територията земеделските площи в община Каспичан са 

20256,8 ха. Обработваемите земи са 15398,4 ха или около 55,83% от 

Становището е прието и 

препоръките са отразени 

в ДОСВ, както следва: 

т.1 и т.2 са отразени в 

точка 5. Описание и 

анализ на степента на 

въздействие на ОУПО 

върху предмета и целите 

на опазване на 

защитените зони в ДОСВ  

т.3 е отразена на стр.21 

от ДОСВ; 
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територията на общината. Най-голям е делът на нивите – 14889,9 ха (54%), 

следват трайните насаждения (вкл. лозя) – 508,5 ха (1,8%). 

Необработваемите земи са 4858,3 ха или около 17,6% от общата. В ОУПО 

се предвижда намаляване на земеделските територии, както следва: 

обработваемите земи (нивите) намаляват с 13,1 ха; обработваемите земи 

(трайните насаждения) намаляват с 2,6 ха; необработваемите земи 

намаляват с 5,9 ха; 

-на CD е представен картен материал в pdf формат: 

Опорен план на ОУП на Обшина Каспичан 

ОУПО, където е представен Баланса на територията и 

ОУПО с нанесени 33, където се съдържа Баланса на територията; 

-на CD са представени два слоя с геопространствени данни, а именно: 

„Имоти_община Каспичан“ и Територии_предвиждания“. 

 

    При направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 36, ал.2 от 

Наредбата за ОС е установено, че ОУП на Община Каспичан е допустим с: 

режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените 

територии и заповедите им за обявяване; 

режимите на защитена зона BG BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ 

за опазване на дивите птици, определени със заповедите по чл.12, ал.6 от 

ЗБР. 

 

          Във връзка с изложеното по-горе и предвид направените констатации 

с писма Изх. №№ 2171/16.05.2018 г. и 2171 / 24.07.2018 г. на РИОСВ – гр. 

Шумен, на основание чл.24, ал.5, т.2 от Наредбата за ОС давам положителна 

оценка на качеството на ДОСВ, тъй като са отстранени констатираните 

пропуски, свързани с липсата на конкретни предвиждания на плана, но са 

констатирани следните несъответствия, които следва да отстраните, преди 

провеждането на консултации с обществеността по чл.25 от наредбата: 

1.Да се конкретизира извършената оценка на въздействията върху предмета 

на опазване в 33 BG0000104 за площ от 3.3 дка ли се отнася (Таблицата на 

стр. 28) или за 33.91 дка (стр. 87: землище с. Марково – 3.30 дка и землище 

с. Косово 30.61 дка.); 

2.Площта по горната точка не съответства на предвижданията в Таблица 

Баланс на територията, представена към ОУПО, съгласно която се 

предвижда увеличаване на жилищната територия с 155.6 ха; 

3.Категорично неприемлива е информацията на стр. 21: 
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„Запазва се, съществуваща и в момента, възможност за промяна на 

предназначението на някои земеделски земи. В 33 „Каменица“ 

(BG0000138), това ще бъде възможно на общо 109,04 дка земеделски земи; в 

33 „Провадийско – Роякско плато“ (BG0000104) – на общо 603,5 дка 

земеделски земи и в 33 „Провадийско – Роякско плато“ (BG0002038) – общо 

1705,3 дка земеделски земи.“ 

тъй като същата не е налична в Опорния план, Баланс на територията и не е 

оценена в ДОСВ. 

След отстраняване на несъответствията, посочени по-горе, е необходимо 

ДОСВ да бъде представен на ел. носител, с оглед провеждане на 

консултации с обществеността по чл.25 от Наредбата за ОС. 

 

Водоснабдяване и 

канализация - 

Шумен - Писмо с 

изх.№648/09.05. 

2019г. 

 1.В схема „Водоснабдяване” към Общ устройствеи план на 

Община Каспичан фаПредварителен проект са отразени водоснабдителните системи, с някои 

неточности, а именно: 

- Във водоснабдителната система за с.Кюлевча - не е отразен един от 

водоизточниците - каптиран извор „Коланска пътека”, от който се 

водоснабдява висока зона на селото; каптиран извор №4 „Мадарски конник” 

е другия гравитачен водоизточник за селото, който водоснабдява - ниска 

зона от НВ 50мЗ, а тръбен кладенец ДС Мадара чрез ПС Мадара доставя 

вода в НВ 200мЗ за средна зона на селото; 

- Във водоснабдителната система за кв.Калугерица

 

гр.Каспичан - 

- Във водоснабдителната система на гр.Плиска не са отразени 4 бр. 

каптирани извора, довеждащия водопровод от тях НВ 100мЗ и до НВ 140мЗ. 

Това са съществуващи съоръжения, които са предоставени като собственост 

на Община Каспичан; 

- Във водоснабдителна система за с.Каспичан не е нанесен НВ 240мЗ, в 

който се резервира постъпващата вода от ПС Могила; 

- Във водоснабдителната система за гр.Каспичан, трасето на хранителен 

водопровод от НВ 100мЗ към града, след пресичане на главен път 

Шумен-Варна, е отразено силно отместено на юг - действителното трасе е в 

близост и успоредно на старото 

трасе на подхода към града, южно от него. 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки, 

касаещи ДЕО. 

Препоръките са отразени 

както следва:  

т.1 е отразена в схема 

„Водоснабдяване“; 

т.2 и т.3 са отразени в 

точка 8.1.2 

Водоснабдителна и 

канализационна мрежа в 

текстова част на общ 

устройствен план на 

община Каспичан; 

т.4 и т.5 са отразени в 

графична част на общ 

устройствен план на 

община Каспичан 
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2.В текстовата част на Общ устройствен план на Община Каспичан фаза 

Предварителен проект, раздел I. Анализ на съществуващото положение т.8. 

Техническа инфраструктура т.8.1.2 - Водоснабдителна и канализационна 

мрежа, са допуснати неточности: 

- На стр.97 - „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” - по-точно казано е: на 

територията на Община Каспичан дейността се осъществява от 

Експлоатационен район-Нови пазар към „В и К - Шумен” ООД гр.Шумен /В 

и К оператор на територията на обл.Шумен/. 

- „Дължината на изградената водопроводна мрежа в гр.Каспичан е 22 140м. 

Трасетата на довеждащите водопроводи са както следва:  ” - 

описани са само част 

от трасетата на довеждащи водопроводи, тези които предоставихме за 

нанасяне след точно замерване на терен. 

3. В текстовата част на Общ устройствен план на Община Каспичан 

трябва да се поясни следното: 

Нанесените трасета на водопроводи в схема „Водоснабдяване „ са нанесени 

схематично, без точни координати. Съгласно Наредба № 7 от 22.12.2003 г. 

за нравила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони - чл. 58 (4) Извън урбанизираните територии не се 

разрешава строителство и разполагане на трайни насаждения по трасетата 

на подземните водопроводи и канали на разстояние 3 м от двете страни на 

водопровода, мерено по оста му; 

4. В Общия устройствен план на Община Каспичан фаза Предварителен 

проект са нанесени учредените санитарно-охранителните зони на 

водоизточници. 

В съответствие с изискванията на „Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за 

условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация 

на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията 

за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални 

води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди“, 

около подземните вододобивни съоръжения се организират три зони (пояси) 

за санитарна защита (СОЗ): 

пояс I - той има за цел защита на самите водовземни съоръжения като 

предотврати външния достъп до тях, чрез затваряне и ограждане на 
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съоръженията и началните водопроводи около последните; 

пояс II - срещу биологични, бързоразвпващи се и силносорбируеми 

химически замърсители; 

пояс III - срещу стабилни химически замърсители. 

Границите на пояси II и III най-общо се оразмеряват в съответствие е 

хидрогеоложките условия в района на вододобивните съоръжения и в 

зависимост от режима на тяхната експлоатация. Техните размери се 

определят чрез математическо моделиране. 

Пояс I от СОЗ се огражда с трайна ограда с височина не по-малка от 1.40 м, 

която се сигнализира с предупредителни надписи върху табели. 

Границата на пояс II се сигнализира с ясно водими предупредителни 

надписи и табели, поставени на добре видимо разстояние едни от други, 

поставени на колове или съществуващи дървета или огради. 

Пояс III се сигнализира аналогично на пояс II. 

Собствениците на земи в границите на СОЗ около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците 

на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди, са длъжни да спазват забраните и ограниченията, 

определени от СОЗ, в който попада имотът, съгласно Приложения № 1 и 2 

към чл. 10, ал. 1 от Наредба 3 / 16.10.2000 г. 

Осъществяването на дейност в границите на пояси II и III, за която с 

регламентирано ограничение (О) или ограничение при доказана 

необоходимост (ОДИ), се разрешава само, ако инициаторите на дейността с 

конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда 

докажат, че дейността няма да доведе до негативни последствия за 

водоизточника. 

5.В Общия устройствен план на Община Каспичан трябва да се предвидят 

всички площи около съществуващите водоизточници, водоеми, помпени 

станции и др. съоръжения по водопроводните мрежи, които са публична 

общинска собственост: 

- За пояс I на съоръженията и водоизточниците, които не са отразени в КВС 

в самостоятелни имоти, на които предстои обособяване като такива, следва 

да се определят като площи за предстоящо обособяване. Размерът им следва 

да отговаря на Наредба № 7 от 22.12. 2003 год. за правила и нормативи за 

устройство на отделните устройствени зони - чл.58. 

- За пояс II и пояс III на СОЗ за водоизточници, за които предстои да бъде 

учредена СОЗ по Наредба № 3 от 16.10.2000 год. за условията, реда за 
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проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около 

водоизточници и съоръжения за питейно битово водоснабдяване, следва да 

се предвидят приблизителни площи./ 

- За водопроводи, трасетата на които преминават извън урбанизирани 

територии, които не са отразени със сервитутните граници, следва да се 

предвидят площи за предстоящо обособяване предвид дължината и 

диаметъра на същите при спазване на Наредба №7 от 22.12.2003год. За 

Правила и нормативи за устройство на отделните устройствени зони, 

чл.58(4). 

 

Агенция пътна 

инфраструктура - 

Областно пътно 

управление - 

Шумен - Писмо с 

изх.№1933/27.10.2

017г. 

Във връзка с писмо с Ваш изх.№ИКК 2521/25.09.2017г. и наш 

Вх.№08-00-124/29.09.2017г. Ви информираме, че ще съгласуваме 

предоставеният от Ваша страна ОУП след представяне на фазите посочени в 

чл.126, ал.4 от ЗУТ. 

Становището е прието и 

са предприети 

необходимите стъпки, 

указани в писмото 

Министерство на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

- Агенция пътна 

инфраструктура -   

Писмо с 

изх.№08-00-871/ 

30.05.2019г. 

I.По отношение па Предварителен проект за ОУП на Община Каспичан 

1.В направения анализ на съществуващото положение се съдържат някои 

неточности и непълноти: 

1.1.на стр. 101, в табл. 71 е допусната техническа грешка в записа на 

наименованието за път III -2007 - Злата пипа да се чете Златна нива; 

1.2.записът в графа път III -2007 за гр. Каспичан от км 0+000 до км 0+508, 

ул. „Плиска“ се отнася за път III -2006; 

1.3.на стр. 119 за път III - 7003 е записано, че преминава през гр. Брезово, с. 

Чоба и с. Тюркмен. Пътят, в границите на Община Каспичан, не минава 

през цитираните по горе населени места (виж. табл. 70 и 71); 

2.В текстовата част на плана, на сгр. 101 са посочени конкретни данни за 

изградени пътища Гв" клас (10,5 км) и ПГ клас (53,32 км). Същевременно на 

стр. 128, в т. 2.2.6 - Територии на транспорта - липсват данни за тези 

територии (РПМ, общинските и ж. п. транспорт). 

В прогнозата, по отношение на развитието на транспортната 

инфраструктура, се предвижда: „...повишаване на транспортната достъпност 

чрез реконструкция и модернизация па съществуващата пътна 

инфраструктура” . Заявяват се и намерения за изграждане на: „...обходни 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки, 

касаещи ДЕО. 

Препоръките са отразени 

както следва: 

т.1 и т.2.са отразени в 

т.8.1.6. Пътна и 

железопътна мрежа в 

текстова част към общ 

устройствен план на 

община Каспичан;  

т.3. е отразена в 

графична част към общ 

устройствен план на 

община Каспичан; 

т.4. е отразена в т.8.1.6. 

Пътна и железопътна 

мрежа в текстова част 

към общ устройствен 

план на община 
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пътища около РПМ, минаващи през населените места на територията на 

Община Каспичан, посредством които да се изнесе транзитно 

преминаващото движение, което не е нанесено върху графичните 

материали. 

В същото време Ви информираме, че АПИ не предвижда ново строителство 

на пътища от РПМ на територията на Община Каспичан, в частност 

обходни пътища около РПМ. В окончателния проект на ОУПО следва този 

въпрос да бъде изяснен, без да се ангажира Агенция „Пътна 

инфраструктура“ с ново строителство.                      3.Пресичането на път I 

— 2 с АМ „Хемус“ се осъществява посредством пътен възел, който попада в 

землището па Община Каспичан. Същият е изграден и не е отразен, както в 

текстовата част, така и върху графичните материали;                                                        

4.В предварителния ОУП се предвижда да се разширят границите па гр. 

Каспичан в посока запад, север и северозапад. По този начин ще бъде 

засегната територията на следните републикански пътища: АМ „Хемус“ 

(част от пътния възел при пресичането й с път I — 2(, път III -2006 и III 

-2007. В т. 2.2.1. Урбанизирани територии от раздел II. Прогноза (стр. 119) в 

ОУП на е записано, че за гр. Каспичан се предвижда разширение на 

жилищни територии (на запад - 18,4ха), производствени територии (на север 

- 37,7 ха) и смесена производствено - обслужваща територия (на 

северозапад - 39,3 ха).                                       Необходимо е на следващия 

етап на проекта, да се анализира съществуващото състояние на пътищата от 

РПМ и разширяването на устройствеиите територии;                                 

5.Направеното предложение за разполагане на терени с жилищни, 

производствени и смесена функции, в близост до транспортна 

инфраструктура ще доведе до създаването на кумулативен ефект по 

отношение на шума, което от своя страна може да доведе до дискомфорт на 

населението, което ще е подложено на въздействието му. В тази връзка 

предлагаме при одобряване на инвестиционни проекти за жилищни, 

обществени, административни и производствени сгради да се съблюдава 

избраното местоположение да осигурява по-ниско ниво на шум от 

граничните стойности на нивото на шум съгласно Наредба № 6/2006 г. 

(Наредба № 6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 

граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за 

оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от 

шума върху здравето на населението) за конкретната зона, имайки предвид 

Каспичан; 

т.5. не е предмет на 

разработка на общ 

устройствен план на 

община Каспичан 
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и настоящите и очаквани нива па шума, генерщ^ни от съществуващи и 

предвидени с ОУП източници.                                      II. По отношение на 

Доклада за Екологична оценка                   Към окончателния проект на ОУП 

следва да е наличен и Доклад за Екологична оценка. Информацията в 

доклада трябва да се базира на информацията посочена в проекта на ОУП. В 

АПИ - ЦА не е постъпвал Доклад за Екологична оценка па ОУП па Община 

Каспичан и съответно не е изразявано становище по същия.                                      

С оглед на гореизложеното АПИ съгласува предварителния проект на ОУП 

на Община Каспичан. При изготвяне на Окончателен проект на ОУП, 

трябва да бъдат взети под внимание направените забележки и препоръки. 

Същият да се представи за становище в АПИ - ЦА заедно с Доклад за 

Екологична оценка. 

 

Министерство на 

земеделието, 

храните и горите - 

изпълнителна 

агенция по горите 

- Регионална 

дирекция по 

горите - Шумен - 

Писмо с 

изх.№РДГ16-3465/

15.05.2019г. 

На основание чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, РДГ Шумен съгласува Проекта на Общ 

устройствен план на Община Каспичан със следното становище: 

1. В Проекта на Общ устройствен план / ОУП /на Община Каспичан да се 

включат всички горски територии, в т. ч. и 110 ха - устроени като горски 

територии - собственост на Община Каспичан.Следва да се уточнят данните 

за горските територии :                                            На страница 10 от Проекта 

на ОУП е посочено, че „горите заемат 19% от територията на община 

Каспичан и общата площ на горската територия възлиза на 6023 ха”. 

Посочената цифра от 6023 ха са само държавните горски територии, по ГСП 

на ТП”ДГС Новн пазар” от 2012 г., изменен 2013 г. и 2016 г. и отчет 1ГФ за 

2018 година / най-актуален към момента /. Има още устроени 110 ха горски 

територии - собственост на община Каспичан, 12 ха - на частни физически 

лица и 3 ха - на частни юридически лица. И така общата площ на горските 

територии в община Каспичан е 6148 ха и Таблица 40 на страница 25 е 

абсолютно вярна. ТП”ДГС Нови пазар” обхваща изброените землища без 

това на с. Овчарово и сбора от посочените цифри за горските територии по 

землища, без това па с. Овчарово е равно на 4147,5 ха, което е вярно. 

Посочената по-горе площ на горските територии в община Каспичан от 

53368 дка не е вярна.                        2.Проекта на ОУП на Община Каспичан 

да бъде съобразен с Горскостопанския план на ТП “ДГС Нови пазар” - 

гр.Нови пазар.     3.Горските територии да се устройват и застрояват при 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки, 

касаещи ДЕО. 

Препоръките са отразени 

както следва: 

т.1 е отазена в точка .3.4. 

Поземлен ресурс по 

територии в текстова 

част към общ 

устройствен план на 

община Каспичан; 

т.2 е отразена в текстова 

и графична част на общ 

устройствен план на 

община Каспичан; 

т.3 е отразена в т.27 в 

част „Правила и 

нормативи за прилагане 

на общ устройствен план 

на община Каспичан“ 
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спазване на разпоредбите на Закона за горите и закона за защитените 

територии. 

Електроразпредел

ение Север - 

писмо с 

изх.№26-00-25-00

1/17.06.2019г. 

Във връзка с Ваше писмо, свързано с изработването проект за Общ 

устройствен план на община Каспичан, Ви съгласуваме Проект на общ 

устройствен план на община Каспичан. 

Управлението на съоръженията и електропроводите се извършва от Център 

за управление на мрежата - Горна Оряховица. 

Съоръженията и електроразпределителната мрежа се поддържат и 

експлоатират съгласно нормативните изисквания и правила. Относно 

сервитутите на електропроводоите за ВЕЛ20kV за неурбанизирани 

територии е необходимо да бъдат спазени изискванията съгласно Наредба 

№16/2004год. (ДВ.Бр.12.2014г.). 

Развитието на електроразпределителната мрежа се извършва от 

“Електроразпределение Север” АД съгласно ЗЕ, Наредба №6 за 

НППКЕЕПРЕМ от 24.02.2014г., като бъдат спазвани всички нормативни и 

законови изисквания. 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки, 

касаещи ДЕО. 

Всички предписания са 

изпълнени в текстова и 

графична част на общ 

устройствен план на 

община Каспичан, както 

и в част „Правила и 

нормативи за прилагане 

на общ устройствен план 

на община Каспичан“. 

АресГаз ЕАД - 

Писмо с 

изх.№70-00-106-0

01/03.07.2019г. 

След като разгледахме предоставената информация по Предварителен 

проект на Общ устройствен план на община Каспичан и по-специално схема 

Газоснабдяване, и текстова част “Газопроводна мрежа”, бихме искали да Ви 

информираме, че “АресГаз” ЕАД съгласува предварителния проект на ОУП 

със следните забелеки, които следва да бъдат отстранени: 

1.На схемата за Газоснабдяване констатирахме, че разпределителните 

газопроводи обект на бъдещо изграждане, не са нанесени по всички 

общински улици; 

2.В текстовата записка следва да се посочи, че изградената 

газоразпределителна мрежа (ГРМ) и нейното бъдещо разшитение се 

извършва от “Аресгаз” ЕАД, газоразпределително дружество притежаващо 

лицензии от КЕВР за дейностите разпределение и снабдяване с природен 

газ за територия “Добруджа”, в която попада община Каспичан 

3.Също така предлагаме изградената ГРМ цитирана цифром 5656м. да се 

отбележи като 5,8км., поради това, че актуалната мрежа към момента е с 

дължина 5772м. 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки, 

касаещи ДЕО. 

Препоръките са отразени 

както следва: 

т.1 е отразена в схема 

„Газоснабдяване“; 

т.2 и т.3 са отразени в 

текстова част към общ 

устройствен план на 

община Каспичан в 

точка 8.1.4.Газопроводна 

мрежа 

ДП “Национална 

компания 

Железопътна 

Във връзка с горното Ваше писмо относно искане за съгласуване на 

Предварителен проект на ОУП на община Каспичан, Ви уведомяваме, че 

данните за съществуващото трасе на 2-ра и 9-та главни жп линии, 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки, 

касаещи ДЕО. 
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инфраструктура” - 

Писмо с 

изх.№ЖИ-18012/1

7.05.2019г. 

преминаващи през територията на общината, са отразени коректно. 

В така представения проект са констатирани следните неточности: 

1. Отразеното в схема “Транспортна 

инфраструктура”местоположение на жп гара Каспичан не отговаря 

на действителното и следва да бъде коригирано. 

2. В схема “Транспортна инфраструктура” да се отрази жп 

спирка Златна нива; 

3. В обяснителната записка към проекта да се промени 

положението на прелеза в междуградието Плиска - Каспичан от жп 

км 130+380 на жм км 130+300. 

Предвид гореизложеното, Държавно предприятие “Национална компания 

Железопътна инфраструктура” съгласува Предварителния проект на ОУП 

на община Каспичан, като при изработването на Окончателния проект да 

бъдат взети предвид гореизброените забележки. 

Препоръките са отразени 

както следва: 

т.1 и т.2 са отразени в 

схема „Транспортна 

инфраструктура“; 

т.3 е отразена в текстова 

част към общ 

устройствен план на 

община Каспичан в 

точка 8.1.6. Пътна и 

железопътна мрежа 

Министерство на 

туризма - Писмо с 

изх.№П-08-50-491

/27.10.2017г. 

В Министерство на туризма постъпи Ваше писмо с 

вх.№Т-08-00-491/29.09.2017г. относно съгласуване на предварителен проект 

на Общия устройствен план на община Каспичан, публично достъпен на 

официалната интернет страница на община от 19.09.2017г. 

В тази връзка Ви информирам, че Министерство на туризма няма бележки 

по предварителния проект на Общия устройствен план на община Каспичан. 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки, 

касаещи ДЕО. 

Всички предписания са 

изпълнени в текстова и 

графична част на общ 

устройствен план на 

община Каспичан 

Министерство на 

земеделието, 

храните и горите - 

Областна 

дирекция 

“Земеделие” 

Шумен - Писмо с 

изх.№РД-29-89-1/

07.05.2019г. 

Във връзка с Ваше писмо постъпило с вх.№РД-29-89/22.04.2019г., относно 

изготвен Предварителен проект на общ устройтвен план (ОУП) на община 

Каспичан, следва да се има предвид следното: 

В текстовата част /обяснителни записки, регистри, баланси и др./ към 

проектите на ОУП, както и в графичната част, следва да е показана площта 

на земеделската земя, както и отнетата земеделска земя, предвидена за 

застрояване, като в отделните части /текстова и графична/ на ОУП тяхната 

площ следва да е еднаква. 

Препоръчва се да не се отнемат големи площи земеделска земя, както и 

такива от високопродуктивна земя и поливна. При отнема на земеделските 

земи с цел предвиждане на застрояване, същите следва да се намират в 

близост до границите на населените места или селищните образувания. 

В правилата и нормативите за прилагане на ОУП не следва да има 

разпоредби, разрешващи в земеделските земи без промяна на 

предназначението да се изграждат обекти, несвързани с ползването на 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки, 

касаещи ДЕО. 

Всички предписания са 

изпълнени в текстова и 

графична част на общ 

устройствен план на 

община Каспичан, както 

и в т.23, т.24, т.26 в 

„Правила и нормативи за 

прилагане на общ 

устройствен план на 

община Каспичан“ 
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земята. 

Строителството в земеделски земи без промяна на предназанчението им 

може да се извършва за оранжерии, а за обекти, чиите функции са свързани 

със земеделското предназначение на земята - при условия и по ред 

определени с Наредба №19 от 25 октомври 2012год. за строителство в 

земеделските земи без промяна на предназначението им. 

При условие, че ще се допуска застрояване в земеделски земи, то тази зона 

следва да бъде предвидена за застрояване с ОУП на общината и обособена 

като такава със самия ОУП.  

Електроенергиен 

системен оператор 

ЕАД - Пренос на 

електрическа 

енергия - МЕР - 

Шумен - Писмо с 

изх.№1201/ 

27.10.2017г. 

Исканата от Вас информация, следва да получите от собственика на 

електроразпределителната мрежа. За територията на община Каспичан това 

е акционерното дружество “ЕНЕРГО ПРО Мрежи”. 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки, 

касаещи ДЕО. 

Всички предписания са 

изпълнени в текстова и 

графична част на общ 

устройствен план на 

община Каспичан 

Електроенергиен 

системен оператор 

ЕАД - Пренос на 

електрическа 

енергия - МЕР - 

Шумен - Писмо с 

изх.№1192/ 

25.10.2017г. 

След разглеждане на опорният план на община Каспичан във връзка с 

изготвяне на екологична оценка на общ устройствен план установих 

следното: 

1. Въздушните електропреносни линии (ВЕЛ) не са нанесени 

изцяло - има прекъсвания, частично нанесени. 

2. Липсват или частично са нанесени сервитутните линии. 

Моля, да бъдат нанесени всички ВЕЛ и техните сервитути изпратени с 

настоящото писмо. В писмо наш изходящ №895/18.08.2017г. е пропусната 

ВЕЛ 110kV “Иглика” заедно със сервитута и - ивица с широчина 50 метра 

по 25 метра от двете страни на оста. ВЕЛ 110kV “Иглика” е разполжоена 

северозападно от селата Златна нива и Върбяне. 

В текстовата част да се вмъкне и ВЕЛ 110kV “Иглика” с приблизителна 

дължина през територията на община Каспичан - 5км. и сервитутна ивица с 

широчина 50 метра по 25 метра от двете страни на оста. 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки, 

касаещи ДЕО. 

Препоръките са отразени 

в графична част и 

текстова част на общ 

устройствен план на 

община Каспичан в 

точка 8.1.1. Развитие на 

електроснабдителната 

мрежа  

Електроенергиен 

системен оператор 

ЕАД - Пренос на 

електрическа 

енергия - МЕР - 

Шумен - Писмо с 

След разглеждане на Предварителен проек на Общ устройствен план на 

Община Каспичан, ЕСО ЕАД - МЕР Шумен съгласува Предварителен 

проект със следните забележки: 

1.В графичната част да се нанесат всички диспечерски наименования и 

съответните нива на напрежение на въздушните електропеносни линии; 

2.В графичната част не е отразен ВЕЛ 220kV “Волов”; Да се коригира 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки, 

касаещи ДЕО. 

Всички предписания са 

изпълнени в текстова и 

графична част на общ 
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изх.№26-00-24-00/ 

25.04.2019г. 

легенда - в “синьо” са ВЕЛ “Високо напрежение”; 

3.В текстовата част да бъде записано, че всички инвестиционни намерения в 

близост до електропроводи Високо напрежение да се съгласуват с ЕСО ЕАД 

МЕР Шумен, собственик на съоръженията; 

4.Да се коригира записа на дименсията на посочената мощност: 6mW и 

2,7mW - следва да се изписва 6MW и 2.7MW ( в последен абзац на стр.96); 

5.В текстовата част (втори абзац на стр.97) да се направи следната редакция 

на изречението: “В населените места електроразпределителната мрежа...”; 

6.В текстовата част т.2.3.Развитие на техническата инфраструктура, 

Развитие на електроснабдителната система (първи абзац на стр.128) да се 

направи следната редакция на изречението: “В случай на нов инвеститорски 

интерес в общината ще е нужно да се предвиди разширение на 

електропреносната и електроразпределителните електрически мрежи.” 

устройствен план на 

община Каспичан, като 

препоръките са отразени 

както следва: 

т. и т.2 са отразени в 

графична част на общ 

устройствен план на 

община Каспичан; 

т.3, т.4 и т.5 е отразена в 

текстова част на общ 

устройствен план на 

община Каспичан в 

точка 8.1.1. 

Електроснабдителна 

мрежа; 

т.6 е отразена в текстова 

част в точка 2.3. 

Развитие на 

техническата 

инфрсатруктура, 

Развитие на 

електроснабдителната 

система 

 

 

Министерство на 

културата  - 

Писмо с 

изх.№33-НН-434/ 

02.09.2019г. 

Информация от Регистъра на НКЦ, НДА на НИНКН и АКБ: 

Статут на обектите на територията на общината 

Територията, предмет на плана, включва единични и групови недвижими 

културни ценности със съответните охранителни зони, съгласно видовата 

характеристика на недвижимото културно наследство по чл.6, в научните и 

културни области, пространствена структура и териториален обхват 

съгласно чл.47 и чл.48 от Закона за културното наследство (ЗКН). 

Съгласно чл.146, ал.З от ЗКН недвижимите археологически обекти 

притежават статут на НКЦ с категория „национално значение” до 

установяването им като такива по реда на 

този закон. 

С писмо № 545/27.02.2001 г. на НИПК е определен режим (териториален 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки, 

касаещи ДЕО. 

Всички предписания са 

изпълнени в текстова и 

графична част на общ 

устройствен план на 

община Каспичан; 

Препоръките са отразени 

както следва: 

т.1. и т.2. Поискана е 

допълнителна 
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обхват, териториален обхват на охранителните зони и предписания) за 

опазването на археологическите обекти, които съгласно чл. 146, ал.З от ЗКН 

притежават статут на археологически недвижими културни ценности с 

категория „национално значение44 и за които не са определени режими за 

опазването по реда на ЗКН. 

С Разпореждане на МС № 1711/22.10.1962 г. всички селищни и надгробни 

могили и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на 

културата, по реда на чл.4, ал.1 от ЗПКМ /отм./, и съгласно §10, ал.1 от ЗКН 

притежават статут на НКЦ с категория „национално значение” 

С писмо № 4349/04.12.1992 г. на НИПК всички възпоменателни знаци, 

издигнати по повод участието на България във войните от 1885, 1912-13, 

1915-18, 1944-45 години са декларирани като исторически паметници на 

културата по смисъла на чл.12 от ЗПКМ (отм.), и съгласно § 12, ал. 1 от ЗКН 

притежават статут на НКЦ. 

Военните паметници със статут на ИНКЦ, съгласно писмо № 

4349/04.12.1992 г. на НИПК и въз основа на данни от писмо на Областна 

администрация -Шумен изх.№ 23-02- 1/1/16.08.2017 г. са включени в 

списъка на НИНКН. 

През 1979 г. на III сесия на Комитета за световно наследство /Луксор - 

Кайро - Х.1979 г.) Мадарският конник е включен в Списъка на световното 

културно и природно наследство на ЮНЕСКО. 

С Постановление на МС № 161 от 05.08.1958 г. /в-к “Известия” бр.70/1958 

г./ за историко-археологически резервати са обявени: 

“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”. 

Съгласно Приложение към чл.50, ал.З от ЗКН “Ранно средновековен град 

Плиска”, община Каспичан, област Шумен и “Праисторически, антични и 

средновековни структури до Мадара”, общини Шумен и Каспичан, област 

Шумен 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 17.08.2015 г. /ДВ бр.64 от 2015 г./ на министъра 

на културата и на основание протокол № 36/29.01.2013 г. от заседание на 

информация от 

НАИМ-БАН и 

предоставената 

допълнителна 

информация е отразена в 

текстова част в точка 

7.Култура и графична 

част на общ устройствен 

план на община 

Каспичан; 

т.3., т.4. и т.5. Отразени е 

в схема „Недвижимо 

културно наследство“; 

т.6.  Не са установени 

други такива територии; 

т.7. и т.8. Отразена в 

текстова част към общ 

устройствен план на 

община Каспичаан – 

точка7.Култура; 

т.9. Не е предмет на 

разработка на общ 

устройствен план на 

община Каспичан; 

т.10. Отразена в текстов 

и графична част на общ 

устройствен план на 

община Каспичан 
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СЕСОНКЦ на обекта: “Вътрешен град на Плиска” с манастир “Голямата 

базилика” и “Средновековен каменен път”, находящ се в границите на АР 

“Ранно средновековен 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” и са определени режими /териториален обхват, 

граници и предписания за опазването/. 

С протокол на междуведомствена комисия от 29.10.2012 г. в изпълнение на 

Заповед № РД 9К-192/17.10.2012 г. 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 от 1970 г. 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. 

Процедурата не е приключила. 

С протокол на междуведомствена комисия от 07.09.2010 г. в изпълнение на 

Заповед № РД 9К-0171/01.09.20 Юг. на министъра на културата, утвърден 

от министъра на културата, са прецизирани режимите /териториален обхват, 

граници и предписания за опазването/ на НИАР “Мадара”. 

С протокол на междуведомствена комисия от 26.11.2002 г. в изпълнение на 

Заповед № Р-223/22.11.2002 г. на Директора на НИПК и одобрен от 

Директора на НИПК са определени временни режими /териториален обхват, 

граници и предписания за опазването/ за археологическия обект “Антично 

светилище”, находящо се в границите на НИАР “Мадара”, м. Бабанов, с. 

Калугерица /сега кв. Калугерица, гр. Каспичан/, общ. Каспичан, обл. 

Шумен. 

Съгласно §5 т.82 на Закона за устройство на територията „Защитени 

територии за опазване на културното наследство” са „единичните и 

груповите недвижими културни ценности с техните граници и охранителни 

зони, съобразно режимите за опазване, определени с акта за тяхното 

деклариране или за предоставяне на статут  

търа на културата или от оправомощени от него длъжностни лица след 

писмено становище на НИНКН. 
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Режими на опазване 

Закон за културното наследство; 

Режими и предписания за опазване съгласно актовете за деклариране или 

предоставяне на статут на НКЦ; 

Наредба № 22 на Комитета на култура и Комитета по архититектура и 

благоустройство за опазване на историко-археологическите резервати 

“Плиска”, “Преслав” и “Мадара”; 

Заповед № РД-9Р-34/17.08.2015 г. на министъра на културата и протокол № 

36/29.01.2013 г. от заседание на СЕСОНКЦ за предоставяне на статут на 

групова археологическа недвижима културна ценност с категория 

“национално значение” и за определяне на режими /териториален обхват, 

граници и предписания за опазването/ за обект: “Вътрешен град на Плиска” 

с манастир “Голямата базилика” и “Средновековен каменен път”, находящ 

се в границите на АР “Ранно средновековен град Плиска”, с. Стоян 

Михайловски, общ. Нови пазар и гр. Плиска, общ. Каспичан, обл. Шумен; 

Протокол на междуведомствена комисия от 29.10.2012 г. 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 от 1970 г. 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; 

Утвърден от министъра на културата протокол на междуведомствена 

комисия от 07.09.2010 г. за прецизиране на режимите /териториален обхват, 

граници и предписания за опазването/ на НИАР “Мадара”; 

Одобрен от директора на НИПК протокол на междуведомствена комисия от 

26.11.2002 г. за определяне на временни режими /териториален обхват, 

граници и предписания за опазването/ за археологическия обект “Антично 

светилище”, находящо се в границите на НИАР “Мадара”, м. Бабанов, с. 

Калугерица /сега кв. Калугерица, гр. Каспичан/, общ. Каспичан, обл. 

Шумен. 

•Писмо на НИПК № 545/27.02.2001 г. 

Архивни данни 

Становище с изх. № 33-НН-434/09.07.2013 г. на МК за съгласуване на 
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„Задание за изработване на ОУП на община КАСПИЧАН“ 

Писмо с изх. № 0401-2698/0401-2791/0401-2814/0401-2823/03.10.2017 г. на 

НИНКН за предоставяне на информация от НДА за недвижимите културни 

ценности (НКЦ) на територията на община КАСПИЧАН във връзка с 

изработването на ОУПО, включително данни за определените режими 

/териториален обхват, граници и предписания за опазването/. 

Констатации и оценки по отношение съответствието на предложенията в 

постъпилата документация с културната стойност на обектите и 

изискванията за опазването им 

Настоящата документация подлежи на съгласуване и оценка за съответствие 

съгласно разпоредбите на чл.80 на Закона за културното наследство (ЗКН). 

Внесената за съгласуване документация съдържа: 

Текстова част (за НДАФ на НИНКН) - 1 бр.; 

Графична част (чертежи на руло за НДАФ на НИНКН): 

 „ОУП на община Каспичан, фаза ПП“ 

 „Опорен план към ОУП на община Каспичан, фаза ПП“; 

S „ОУП на община Каспичан. Схема: Културно наследство“; 

Графична част (чертежи на руло за общината): 

J „ОУП на община Каспичан, фаза ПП“ 

J „Опорен план към ОУП на община Каспичан, фаза ПП“; 

J „ОУП на община Каспичан. Схема: Културно наследство“; 

Електронен носител - 1 бр.; 

Към представената за съгласуване документация не са приложени 

официални изходни данни, необходими за изработване на ОУПО, а именно: 

Копие от официално писмо с изх. №

 0401-2698/0401-2791/0401-2814/0401- 

2823/03.10.2017 г. на НИНКН с информация от НДА за недвижимите 

културни ценности (НКЦ) на територията на община КАСПИЧАН, област 

ШУМЕН, включително за определените режими /териториален обхват, 

граници и предписания за опазването/ за конкретни НКЦ и графичните 

приложения. Приложена е таблица с обектите. 

1.Копие от официално писмо на НАИМ-БАН за предоставяне на справка за 

регистрираните археологически обекти в автоматизираната информационна 

система Археологическа карта на България (АИС-АКБ) на територията на 

община КАСПИЧАН, вкл. регистрационни карти, топографски карти с 

местоположението и координатен регистър. Приложена е само таблица за 

част от обектите. Към момента на изготвяне на настоящето становище 
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регистрираните археологически обекти в АИС-АКБ са 204 бр. 

Копие от официално писмо на Областния управител на област ШУМЕН за 

предоставяне на списък на военните паметници на територията на община 

КАСПИЧАН. Не са приложени и анкетни карти. Военните паметници със 

статут на ИНКЦ, съгласно писмо № 4349/04.12.1992 г. на НИПК и въз 

основа на данни от писмо на Областна администрация - Шумен изх.№ 

23-02-1/1/16.08.2017 г. са включени в списъка на НИНКН. 

Копия от кореспонденцията с НИНКН, НАИМ при БАН и Министерството 

на отбраната или Областната комисия за военните паметници и 

представената от тези ведомства информация в пълен обем и съдържание 

следва да се приложи към окончателния проект на ОУПО във вида, в който 

е получена и да се използва при разработването му. 

2.На схема „Културно наследство“ са поставени таблици с обекти НКЦ, 

които са непълни. Обектите НКЦ от регистъра на НИНКН са 229 бр. 

Регистрираните археологически обекти в АИС-АКБ са 204 бр. Към 

окончателния проект на ОУПО таблиците следва да се допълнят и да се 

представят във вида, в който са предоставени, вкл. да има съответствие с 

номерата от официалните регистрационни списъци. 

3.На чертежите населените места следва да бъдат обозначени и с техните 

имена, не само с номера по ЕКАТТЕ. 

4.В графичната част на проекта с обща сигнатура за „защитени територии за 

опазване на културното наследство“ са означени част от законово 

определените граници на конкретни НКЦ, като отразяването им е непълно и 

неточно. Границите на НКЦ следва да се отразят цялостно и с точните им 

наименования съгласно актовете за определяне на тези граници и за които 

НИНКН е предоставил и графични приложения (пр. граница на НКЦ,, 

граница на охранителна зона на НКЦ, граница на НИАР Мадара и Плиска, 

граница на групови НКЦ (с. Кюлевча) и пр.). 

5.Защитените територии за опазване на КИН, представляващи територии с 

особена териториално-устройствена защита, включват определените по 

съответния законов и нормативен ред статут на НКЦ и режими за опазване: 

граници на НКЦ, охранителни зони на НКЦ и предписания за опазване на 

НКЦ. Тези територии следва да се отразят в текстовата и в графичната част 

(минимум на опорния план, на основния чертеж на ОУПО и на схема 

„Културно наследство“ ( на ОУПО съобразно официалните данни от 

НИНКН и АИС-АКБ при НАИМ-БАН и в съответствие с документите, с 

които са придобили статут на НКЦ. 
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6.Териториите, означени като „защитени територии за опазване на 

културното наследство“, но с граници различни от тези по официално 

предоставените данни, следва да се дефинират като територии за 

превантивна устройствена защита, определени с проекта на ОУПО и да се 

отразят като такива на чертежите. 

7.Използвана е некоректна терминология като „групов резерват“, 

„археологически паметници“ и др., което следва да се коригира в 

окончателния проект. 

8.Културното наследство е разгледано в раздел „Култура - териториално 

разположение и значимост“. Препоръчително е частта от ОУПО, засягаща 

културното наследство, да се обособи в самостоятелен едноименен раздел 

„Културно наследство“. 

9.Препоръчително е в окончателния проект на ОУПО да се предложат 

приоритетни обекти НКЦ, за които следва да се изработят план за опазване 

и управление (ПОУ), специализиран подробен устройствен план (СПУП) 

със специфични правила и нормативи (СПН). 

10.Предвидените в ОУПО устройствени режими следва да са в съответствие 

с определените по съответния законов и нормативен ред режими за опазване 

на НКЦ. За изработване; на част „Културно наследство“ към ОУПО да се 

следват наличните „Методически указания за изработване на част 

’’Културно-историческо наследство" към ОУП“, публикувани на сайта на 

НИНКН:  

 

http://nmkn.bg/Documents/categoryPreview/15 

Въз основа на гореизложеното, Министерство на културата съгласува: 

„ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАСПИЧАН“, фаза 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ в съответствие с изискванията в 

констативната част и при следните условия: 

Съгласно т.82 на §5 по смисъла на Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) „Защитени територии за опазване на културното наследство” са 

единичните и груповите недвижими културни ценности с техните граници и 

охранителни зони, съобразно режимите за опазване, определени с акта за 

тяхното деклариране или за предоставяне на статут”. Чл.79 от ЗКН изисква 

отразяване на защитените територии за опазване на недвижимото културно 

наследство в общите устройствени планове. ОУП следва да съдържа 

информация и изисквания към защитените територии за опазване на 

културното наследство, сигнирани и описани по подходящ начин в 

http://nmkn.bg/Documents/categoryPreview/15
http://nmkn.bg/Documents/categoryPreview/15
http://nmkn.bg/Documents/categoryPreview/15
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графичната и текстовата части на ОУПО; 

За НКЦ с определени граници, режими и предписания за опазване са 

валидни актовете за 

тяхното приемане; 

За единични НКЦ, за които не са определени режими на опазване - граници 

и предписания, са валидни изискванията на чл.79, ал.З и 4 от ЗКН; 

За археологическите обекти са валидни определените граници и режими за 

опазване за конкретната НКЦ (ако има определени такива) или писмо на 

НИПК № 545/27.02.2001 г.; 

„Архитектурно-строителните обекти от Античността и Средновековието”, 

да се считат и за археологически обекти, като това не отменя статута им на 

АСНКЦ; 

За определени е ОУПО територии за превантивна 

териториално-устройствена. защита на КИН важат предписанията на ОУПО 

по отношение на културното наследство; 

При изработването на окончателния проект на ОУПО и при прилагане на 

ОУПО по отношение на НКН следва да се спазват предписанията на Закона 

за културно наследство (ЗКН), „Наредба № 3 от 10 юли 2019 г. за реда за 

идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на 

категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите 

на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите 

културни ценности“, Наредба № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за 

извършване на теренни археологически проучвания на Министерството на 

културата, Наредба 4 от 21 декември . 2016-г. за обхвата и съдържанието на 

документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности 

на недвижими културни ценности и др. съотносими законови и нормативни 

разпоредби; 

Към Окончателния проект да се приложат становищата, с който МК 

съгласува Заданието за изработване на ОУПО КАСПИЧАН и 

Предварителния проект на ОУПО КАСПИЧАН. 

Следващата проектна фаза на ОУПО — окончателен проект,. както и 

последващи изменения на ОУПО, нови лесоустройствени (горскостопански) 

планове, всички подробни устройствени планове, инвестиционни проекти и 

искания за намеси в защитени територии за опазване на културното 

наследство, подлежат на съгласуване по реда на ЗКН. 

За съгласуване на ОУПО, фаза окончателен проект, община КАСПИЧАН 

следва да представи: 



308 

- 1 6p.CD - Общ устройствен план на община КАСПИЧАН (фаза 

окончателен проект) в пълен обем и съдържание (текстова и графична част, 

вкл. Приложенията, „Правила и нормативи за прилагане на плана“ и др.) - за 

архива на НИНКН 

- 2 бр. идентични екземпляра на хартиен носител (1 бр. - за съгласуване и 

връщане на завереното копие на общината и 1 бр. за архива на НИНКН) на 

минимум следните текстови и графични материали от ОУПО, фаза 

окончателен проект: 

Опорен план 

Общ устройствен план 

Схема за защита и опазване на обектите на КИН 

Обяснителна записка, раздел „Културно наследство“ (вкл.Приложенията 

към него) 

Настоящето становище е неразделна част от Предварителния проект на 

ОУПО КАСПИЧАН и окончателният проект на ОУПО КАСПИЧАН следва 

да се съобрази с предписанията му. 

Обществеността 

След проведено обществено обсъждане на проекта за общ устройствен план 

на община Каспичан, заедно с Доклад за Екологична оценка и Доклад за 

оценка на степента на въздействие /ДОСВ/ са изразени следните препоръки: 

-Има ли възможност поземлени имоти с идентификатори:36590.46.176; 

36590.46.177; 36590.46.178; 36590.46.179; 36590.46.8 по Кадастралната 

карта на с.Каспичан, община Каспичан да бъдат включени в регулационните 

граници на с.Каспичан и поземлени имоти с идентификатори: 36590.62.3; 

36590.62.4; 36590.62.12; 36590.62.11; 36590.62.10; 36590.62.13; 36590.62.15; 

36590.62.16; 36590.62.30;36590.62.31 по Кадастралната карта на с.Каспичан, 

община Каспичан да бъдат включат в регулационните граници на 

кв.Калугерица; 

-Има ли възможност да се разшири или да се предвиди ново християнско 

гробище за село Каспичан; 

-Има ли възможност земи по Параграф 4 да бъдат вк;лючени като 

земеделски земи с допустима промяна на предназначението; 

Направените питания и 

препоръки не са приети,с 

мотива, че  поземлени 

имоти с 

идентификатори:36590.4

6.176; 36590.46.177; 

36590.46.178; 

36590.46.179; 36590.46.8 

по Кадастралната карта 

на с.Каспичан, община 

Каспичан попадат в 

Защитени зони /ЗЗ/ 

BG0000104 

“Провадийско-Роякско 

плато” за опзване на 

природните 

местообитания и 

BG0002038  

“Провадийско-Роякско 

плато” за опазване на 

дивите птици;  
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поземлени имоти с 

идентификатори: 

36590.62.3; 36590.62.4; 

36590.62.12; 36590.62.11; 

36590.62.10; 36590.62.13; 

36590.62.15; 36590.62.16; 

36590.62.30;36590.62.31 

по Кадастралната карта 

на с.Каспичан, община 

Каспичан попадат в ЗЗ 

BG0000104 

“Провадийско-Роякско 

плато” за опазване на 

природните 

местообитания и тяхното 

бъдещо застрояване би 

фрагментирало част от 

хабитатите в защитените 

зони; 

Разширяване или 

предвиждане на ново 

християнско гробище е 

възможно в землището 

на село Могила, поради 

факта че около 

съществуващото 

гробище на село 

Каспичан няма свободни 

и подходящи терени 

общинска собственост; 

Питането и препоръката, 

относно земите по 

Параграф 4 не са приети, 

защото предложените 

поземлени имоти 

попадат в ЗЗ 

“Провадийско-Роякско 
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плато” за опазване на 

природните 

местообитания и тяхното 

бъдещо застрояване би 

фрагментирало част от 

хабитатите в защитената 

зона, именно за това 

община Каспичан се 

отказва от намерението 

си да провежда 

процедура по вкарване в 

регулационните граници 

на кв.Калугерица за 

съответните имоти. 

  

Министерство на 

околната среда и 

водите - 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите - Шумен - 

Писмо с 

изх.№ДО-230(1)/ 

18.07.2019г. 

С Вашето писмо информирате за поставени въпроси на заседание на ЕСУТ 

при обсъждане на проекта на ОУП и възможностите за следните промени: 

Включване в регулация на имоти по ?4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, 

представляващи имоти с номера: 36590.46.8 в землището на с. Каспичан; 

ПИ в землището на с. Каспичан с идентификатори: 36590.62.3; 36590.52.4; 

36590.62.12; 36590.62.11; 36590.62.10; 36590.62.13; 36590.62.15; 

36590.62.16; 36590.62.30 и 36590.62.31 за включването им регулационните 

граници на кв. Калугерица.  

Към писмото прилагате следните документи, които намираме за неотносими 

към Вашето запитване: 

Заповед №РД-15-55/08.05.2019г. ма Обл. Управител на Област Шумен, за 

одобряване план за новообразувани имоти за местност „Джевизлика“ в 

землището на гр. Велики Преслав; 

Технически отчет с регистър на новообразуваните имоти за с. Каспичан, в 

който регистър не се съдържат номера на имоти. 

В отговор Ви информирам: 

Цитираните Подземлени имоти 36590.46.176, 36590.46.177, 36590.46.178, 

36590.46.179 и 36590.46.8 по Кадастралната карта на с. Каспичан попадат в 

защитени зони /33/ BG 0000104 “Провадийско-Роякско плато“ за опазване 

на природните местообитания (включени в списъка от 33, приет с Решение 

№ 661/ 16.10.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.85/ 23.10.2007 г.) и 

BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици 

Становището е прието, 

като  поземлени имоти с 

идентификатори:36590.4

6.176; 36590.46.177; 

36590.46.178; 

36590.46.179; 36590.46.8 

по Кадастралната карта 

на с.Каспичан, община 

Каспичан попадат в 

Защитени зони /ЗЗ/ 

BG0000104 

“Провадийско-Роякско 

плато” за опзване на 

природните 

местообитания и 

BG0002038  

“Провадийско-Роякско 

плато” за опазване на 

дивите птици;  

поземлени имоти с 

идентификатори: 

36590.62.3; 36590.62.4; 
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(обявена със Заповед № РД-134/ 10.02.2012 г. на Министъра на околната 

среда и водите, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.) по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие; подземлени имоти с идентификатори 

36590.62.3, 36590.62.4, 36590.62.12, 36590.62.11, 36590.62.10, 36590.62.13, 

36590.62.15, 36590.62.16, 36590.62.30 и 36590.62.31 по Кадастралната карта 

на с. Каспичан попадат в 33 BG 0000104 “Провадийско-Роякско плато“ за 

опазване на приордните метообитания. 

Включването на посочените имоти в регулационните граници на с. 

Каспичан и кв. Общ устройствен план на Община Каспичан, който с писмо 

изх. №2171/20.03.2019г. на РИОСВ гр. Шумен е оценен с положителна 

оценка на качеството на доклада. В тази връзка, включването на имотите в 

регулационните граници на двете населени места не се съдържа и в 

предходно внасяне ДОСВ, които са оценени с отрицателни оценки от страна 

на РИОСВ. 

След проверка в представените два слоя към Опорен план към ОУП на Общ. 

Каспичан всички посочени по-горе имоти фигурират в слой 

„Имоти_община_Каспичан“, но липсват във файл 

„Територии_предвижданията“. 

При справка в сайта на Агенция по геодезия, картография и кадастър се 

установи, че посочените в Вашето писмо подземлени имоти 36590.46.176, 

36590.46.177, 36590.46.178, 36590.46.179 и 36590.46.8 по Кадастралната 

карта на с. Каспичан не фигурират в базата данни на АГКК. 

Вашето предложение за включване на допълнителни имоти в 

регулационните граници на населени места в общ. Каспичан представлява 

промяна в проекта на плана, която промяна самостоятелно подлежи на 

задължително процедиране по реда на ЗООС и ЗБР, възможностите са което 

са: 

В случай, че приемам Вашето писмо на основание чл.88, ал.7 от ЗООС като 

информиране на компетентния орган по околна среда за промяна в 

предвижданията на проекта на плана в хода на процедурата по ЕО/ОС, то 

следва отново да представите в РИОСВ гр. Шумен за оценка на качеството 

актуализиран ДОСВ, като приложите проект на плана;  

След финализиране на процедурата по ЕО за проекта на ОУП на Община 

Каспичан, да входирате уведомление за промяната в плана по реда на чл.8, 

ал 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка 

на планове и програми за ново процедиране по реда на ЗООС и ЗБР; 

Да внесете искане за прекратяване на процедурата по ЕО/ОС и стартиране 

36590.62.12; 36590.62.11; 

36590.62.10; 36590.62.13; 

36590.62.15; 36590.62.16; 

36590.62.30;36590.62.31 

по Кадастралната карта 

на с.Каспичан, община 

Каспичан попадат в ЗЗ 

BG0000104 

“Провадийско-Роякско 

плато” за опазване на 

природните 

местообитания и тяхното 

бъдещо застрояване би 

фрагментирало част от 

хабитатите в защитените 

зони, именно за това 

община Каспичан се 

отказва от намерението 

си да провежда 

процедура по вкарване в 

регулационните граници 

на кв.Калугерица за 

съответните имоти. 
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на нова такава по общия ред. 

 

Министерство на 

околната среда и 

водите - 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите - Шумен - 

Писмо с 

изх.№ЕО-11(37)/ 

01.04.2021г. 

Уведомяваме Ви, че следва да се представи Доклад за ОСВ по реда на чл.24 

от Наредбата за ОС. Представянето на ДОСВ по реда на Наредбата за ОС е 

въз основа на следните мотиви: 

след проверка в представения от Вас Опорен план на ОУПО в ГИС формат 

(пространствени данни ESRI Shape file (*.shp) тип полигон) към м. март 

2019г., когато е дадена положителна оценка на Доклада за ОСВ, се 

установи, че посочените от Вас ПУП не са отразени в плана, и в частност в 

представения слой „Територии предвиждания община Каспичан“, както и не 

са били предмет на оценка в ДОСВ. което ще доведе до несъответствие с 

оценения в ДОСВ Опорен план на ОУПО и окончателният проект на 

ОУПО; 

-представените от Вас ПУП, касаещи имоти №№ 019053, землище с. 

Каспичан. 052013, 052014 и 052015, земл. с. Зл. нива граничат със защитена 

зона /33/ BG0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания, 

която е обявена по реда на Закона за биологичното разнообразие със 

Заповед № РД-690/ 25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, 

обн. ДВ бр. 80/ 11,09.2020г.; 

-дадени от Министерството на околната среда и водите указания, съгласно 

които след внасяне на промени в проекта на ОУПО, част от които не са 

били предмет на оценка в ДОСВ, компетентния орган по околна среда няма 

нормативно основание да съгласува плана. Обръщам внимание, че следва да 

се има предвид писмо Наш Изх. № ЕО-11 - (35)/ 

24.02.2021г., свързано с извършване на корекция на контура и площта на 

-Поземлен имот с идентификатор 36590.31.103 по Кадастралната карта на с. 

Каспичан, попадащ в границите на Защитена местност „Каньона“ по 

смисъла на Закона за защитените територии. 

 

Становището е прието, 

като препоръките са 

отразени в ДЕО и 

текстова и графична част 

на ОУП на община 

Каспичан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛЯ, ИЗГОТВИЛИ ДОКЛАДА ЗА 

ЕО, С ПОДПИС НА ВСЕКИ СРЕЩУ РАЗРАБОТЕНИТЕ РАЗДЕЛИ НА 

ДОКЛАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.83,АЛ.4 ОТ ЗООС, ПОДПИСАНИ ЛИЧНО ОТ 

РЪКОВОДИТЕЛЯ И ЕКСПЕРТИ ИЗГОТВИЛИ ДОКЛАДА ЗА ЕО, В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ.16,АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ И 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ЕКИПА ЕКСПЕРТИ, ИЗГОТВИЛИ 

ДОКЛАДА ЗА ЕО, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ.16,АЛ.4 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА 

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНАТА 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕКСПЕРТИТЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5                                              

 ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ - 

ПИСМА С КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ, ПРОТОКОЛ ОТ 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ    И ДРУГИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6                                                  

    СХЕМА НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И ТЕРИТОРИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7                                                

  НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА ЗА ЕО 

 

 

 


