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ОПООС Общинска програма за опазване на околната среда 

ПВТ Подземно водно тяло 
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                                                                                                                                                 4 стр. 

 

                                                І.УВОД 

 
Опазването на околната среда е сред най-важните приоритети на съвременното общество. 

За запазване на природните богатства на страната и осигуряването на здравословна околна 

среда за живот, труд и отдих на населението е необходимо да се провежда целенасочена и 

комплексна екологична политика на държавата. Нейни задължителни елементи са 

изграждането и усъвършенстването на законодателството и нормативната уредба и 

наличието на институции, осигуряващи постоянен контрол и оценка на състоянието на 

околната среда, вземане на управленски решения и тяхната реализация. 

 

Законовите разпоредби в сферата на опазване на околната среда имат многопосочен 

характер, поради което те са практически ефективни само когато са подкрепени с 

конкретни форми на реализация. Една от тези конкретни форми е изготвянето на програма 

за опазване на околната среда приложима на местно ниво, като се интегрират 

икономическите и социалните цели при планиране на дейностите в тази област. 

 

Въпросът за Общинска програма за опазване на околната среда се поставя на Първата 

конференция на министрите на околната среда през 1991г., на която е взето решение да се 

създаде Обща програма за опазване на околната среда за страните от Европа, която да 

служи като рамка за по-добра координация на усилията за възстановяване и опазване на 

околната среда на национално и международно ниво. 

 

Концепцията за устойчиво развитие, приета на Конференцията на ООН за околна среда и 

развитие в Рио де Жанейро през 1992г., формулира новите принципи за организиране на 

дейностите в обществото. Приет е “Дневен ред 21” - план за действие на ООН, който в 

процеса на вземане на решения за околната среда отрежда много важна роля на местните 

власти -  те са най-близо до хората до проблемите и в много случаи най-близо до 

решенията. 
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ІІ. НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 
1.Анализ на международното и национално екологично законодателство 

 

1.1.Структура на правото на Европейския съюз в областта на 

околната среда. 

Правото на ЕС се състои от три различни, но взаимосвързани типа от 

законодателство. 

1.1.1.“Първично законодателство”, което включва Договорите за 

създаване на Европейските общности (Договорът от Маастрихт, 1992г. за 

ЕС) и което е резултат от директните преговори между правителствата на 

Държавите - членки. Договорите изискват последваща ратификация от националните 

парламенти  и очертават основните принципни положения, които се доразвиват и 

регламентират в пълнота от т.нар. “вторично законодателство” - Директиви, Регулации, 

Решения. Член 2,3, ал.К и 130 r-t от Договора на Европейската общност са нормативната 

база в сферата на околната среда. 

1.1.2.“Вторично законодателство”, е резултат от законотворческата дейност на 

институциите на ЕС и се издава  въз основа на Договорите и доразвива и регламентира в 

пълнота установените в тях общи положения. Вторичното законодателство може да бъде 

под формата на: 

Регулации (Регламенти), които се прилагат директно и са обвързващи за Държавите -  

членки, без да е необходимо те да пренасят техните разпоредби в своето национално 

законодателство.  

Директиви, които обвързват Държавите членки по отношение на резултата, който трябва 

да бъде постигнат в определен срок, като оставят националните власти да изберат формата 

и метода за постигането му.  Важно място в областта на околната среда заемат Рамковите 

директиви. Те поставят общи принципи, процедури и изисквания към законодателството 

на ЕС в различните сектори от областта на околната среда, на които трябва да отговарят 

всички останали директиви в съответната област. 

Решения, които са задължителни за страните до които са адресирани: (Държава членка, 

физическо или юридическо лице). Те също не изискват въвеждане в националното 

законодателство. 

Препоръки и мнения, които нямат обвързващ характер. 

1.1.3. Решения на Европейския съд. Тяхната функция е да тълкуват текстове на 

първичното и вторичното законодателство и да разрешават възникналите спорове по 

тяхното прилагане.  

От своя страна Европейското законодателство в областта на околната среда се подразделя 

в няколко сектора: 

- хоризонтално законодателство; 

- качество на въздуха; 

- управление на отпадъците; 

- качество на водите; 

- контрол на промишленото замърсяване и управление на риска; 

- химически вещества и генетично модифицирани организми; 

- шум от машини и превозни средства; 

- ядрена безопасност и защита от радиация. 

Нагледно, структурата на законодателството на Европейския съюз е изобразено по 

следния начин (Фиг.1 ): 
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Фиг.1 

 

2. Хармонизация на националното законодателство в областта на околната среда с 

това на Европейския съюз. 

Законодателството в областта на околната среда предвижда специфични видове 

нормативни, административни и инвестиционни мерки, в зависимост от секторния му 

обхват. Наред с това има и значителен брой хоризонтални мерки, касаещи въпросите на 

екологичното управление, които са изключително важни за постигането на една от най-

значимите цели в съвременното управление на околната среда в Европа  - интегрираното 

предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда по всички компоненти 

едновременно. 

2.1. Основен екологичен закон - Закон за опазване на околната среда (ЗООС). 

Рамката на съвременното екологично законодателство в България се поставя от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС - обн.ДВ бр.91/2002г. посл.изм.и доп. ДВ 

бр.62/14.08.2015г.).Той ревизира системата от екологичните стандарти и въвежда 

принципите: „Замърсителят плаща”, „Правото на обществеността да бъде информирана” и 

„Превенция на замърсяването”. Освен това законът урежда въпросите с опазването и 

ползването на компонентите на околната среда, процедурата по оценка на въздействието 

върху околната среда (ОВОС), финансирането на дейностите, правата и задълженията на 

отговорните институции. Съгласно чл.81 от ЗООС се оценява въздействието върху 

околната среда на планове, програми и на инвестиционни предложения за строителство, 

дейности и технологии или на техни изменения или разширения, при осъществяването, на 

които са възможни значителни въздействия върху околната среда. 

2.2. Секторни закони. 

В процеса на  хармонизация на националното законодателство с европейското екологично 

право, през последните години Министерството на околната среда и водите в 

сътрудничество с други министерства е разработило  редица нормативни акта, 

хармонизиращи българското законодателство със съответни актове на законодатeлството 

на ЕС. Изготвените нормативни актове, съгласно ранга си са приети от Народното 

събрание и Министерски съвет на Р.България. Във всички нормативни актове, приети през 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС 

Договор на европейската общност 

Вторично законодателство 

Регулации 

    Директиви 

Решения 

по отделните сектори 

Решения на Европейския съд 

http://www.moew.government.bg/europe/harmony.html
http://www.moew.government.bg/europe/harmony.html
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последните години, специално внимание се отделя на определянето на компетенциите, 

правата и задълженията  на администрацията на централно, регионално и местно ниво за 

прилагането и налагането на изискванията, произтичащи от постиженията на правото на 

ЕС.  

Основните изисквания за опазване на околната среда, респективно функциите на 

различните администрации, са въведени чрез следните секторни закони: 

- Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 

- Закон за опазване на чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ); 

- Закон за управление на отпадъците (ЗУО); 

- Закон за водите (ЗВ);  

- Закон за защитените територии (ЗЗТ); 

- Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД); 

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси; 

- Закон за лечебните растения (ЗЛР);  

- Закон за биологичното разнообразие (ЗБР). 

 

2.2.1. Сектор „Хоризонтално законодателство” 

 Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/ от 25.09.2002г., посл. изм. и 

доп.ДВ. бр.62/14.08.2015г.)  

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда  (ДВ, бр. 25/2003 г. посл. изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 

2016г.)  

 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми (ДВ, бр. 57/2004г., посл. изм. и доп.ДВ.бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 

12.02.2016 г.)  

 

2.2.2. Сектор „Качество на въздуха” 

 Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр.45/28.05.1996г., 

посл.изм. и доп. ДВ.,бр. 101/22.12.2015г.). Прилага се към стационарните и 

подвижни източници на замърсяване. Урежда изисквания към емисии от 

източниците, към качеството на атмосферния въздух, изисквания към продукти и 

процеси, събиране и предоставяне на информация, санкции за нарушителите, 

задължения на държавата, общините, физическите и юридическите лица. 

 Наредба №1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители) изпускани  в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии (обн. в ДВ.бр.64/2005г.) ; 

 Наредба №6/1999г. за реда и начина за измерване на емисиите от вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. 

ДВ.бр.31/1999г., посл. изм. и доп. ДВ.бр.102/21.12.2012г.); 

 Наредба №7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. 

в ДВ.бр.45/1999г.); 

 Наредба №10/2003г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни 

газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния 

въздух от големи горивни инсталации (обн. в ДВ.бр.93/21.10.2003г., посл. изм. и 

доп. ДВ.бр.19/08.03.2011г.); 

 Наредба №12/2010г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 

частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн. в 

ДВ.бр.58/30.07.2010г.). 

 

 

 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/ZOOS%20Final.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/Naredba%20OVOS.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/Naredba%20OVOS.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/Naredba_EO.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/Naredba_EO.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%20benzen%20i%20CO.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%20benzen%20i%20CO.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%20benzen%20i%20CO.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/No_6.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/No_6.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/N7_OUKAV.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%20GGI.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%20GGI.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%20GGI.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%20GGI.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%20GGI.doc
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   2.2.3. Сектор „Управление на отпадъците” 

 Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/13.07.2012г., посл. изм. 

ДВ.,бр.61/25.07.2014г.). Законът за управление на отпадъците (ЗУО) урежда 

екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права, 

задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането 

им, както и различни форми на контрол. Със ЗУО е въведена йерархия за 

управление на отпадъците с първи приоритет предотвратяване на образуването на 

отпадъците, следвано от оползотворяването им и на последно място 

екологосъобразното им обезвреждане. Законът регламентира задълженията на 

лицата, извършващи дейности по третиране и транспониране на отпадъците, 

въвежда изискване и за представяне на документи относно отчета и информацията 

за дейностите с отпадъци. Определени са контролните органи и обхвата на тяхната 

компетентност. 

 Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния 

превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране (обн. ДВ. бр.8 от 26.01.1996г.); 

 Наредба №2 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр.66 /08.08.2014г.); 

 Наредба №4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 

инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, 

бр. 36 /2013г.); 

 Наредба №7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81/2004 г.);  

 Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 

на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци (обн. ДВ, бр. 80/2013г.); 

 Наредба № 1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри(обн., ДВ, 

бр. 51/2014г.);  

 Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера 

на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., 

ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.)  

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 

06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.)  

 Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. 

(Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.)  

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 

13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)  

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)  

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., 

изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.)  

 Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид 

(обн. ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.) 

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 

от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., 

бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г.)  

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на 

отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 

14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.).  

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/ZUO.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Basel_Convention.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Basel_Convention.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Naredba%203%20classification.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Naredba_izgarjane_otpadaci_final.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Naredba_izgarjane_otpadaci_final.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Naredba%207%20za%20ploshadkite.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Naredba%207%20za%20ploshadkite.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Naredba%208%20Depa.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Naredba%208%20Depa.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Naredba%208%20Depa.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Narerba%209%20za%20informaciata%20po%20otpadacite%20-%20ALL.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Narerba%209%20za%20informaciata%20po%20otpadacite%20-%20ALL.pdf
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 Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори 

(приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г.,обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)  

 Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 

352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)  

 Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, 

съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за 

третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани 

бифенили (приета с ПМС № 50 от 9.03.2006 г., обн., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г.)  

 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (обн. ДВ, 

бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)  

 Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за 

продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци 

( обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г.,  посл. изм. бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 

1.01.2014 г.). 

 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС 

№ 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)  

 

 2.2.4. Сектор „Качество на водите” 

 Закон за водите (обн.ДВ, бр. 67 / 27.07.1999г., в сила от 28.01.2000г., посл.изм. ДВ, 

бр.61/11.08.2015г.). Определя условията за опазването и използването на водите и 

водните обекти. Целта на ЗВ е осигуряване на единно и балансирано управление на 

водите в интерес на обществото, защита на здравето на населението и устойчивото 

развитие на страната; 

 Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води 

(ДВ, бр. 87/30.10.2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.28/19.03.2013г.); 

 Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите (ДВ, бр.34/29.04.2011г., посл. 

изм. и доп. ДВ. бр. 60/22.07.2014г.); 

 Наредба №2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници (ДВ, бр. 27/11.03.2008г.,посл. изм. и доп. ДВ. бр.97/09.12.2011г.);  

 Наредба № 2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни 

води във водни обекти  и определяне на индивидуалните емисионни ограничения  

на точковите източници на замърсяване ( обн. ДВ., бр. 47/21.06.2011г.,посл. изм. и 

доп. ДВ. бр.48/27.06.2015г.); 

 Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците  и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване  и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за профилактични, питейни и 

хигиенни нужди (обн.ДВ, бр. 88/27.10.2000г.);  

 Наредба №4 за изискванията към качеството на води, предназначени за обитаване 

от риби и черупкови организми (ДВ бр. 88/2000г.); 

 Наредба №5/30.05.2008г.  за управление качеството на водите за къпане   ( обн. 

ДВ.бр. 53/10.06.2008г.,изм. и доп. ДВ. бр.5/18.01.2013г.); 

 Наредба №6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни 

вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр.97/2000г.,посл. 

изм. и доп. ДВ. бр.24/23.03.2004г.); 

 Наредба №7/14.11.2000г. за условията и реда за заустване на производствени 

отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 

98/2000г.); 

 Наредба № 8 за качеството на крайбрежните морски води (ДВ, бр. 10 /2001г.); 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/zvodite_bg.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/naredba1.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/naredba1.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/naredba1.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/naredba1.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/nar2_nitrat.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/nar2_nitrat.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg4FishShelfish.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg4FishShelfish.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/naredba_5.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/naredba_5.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg6EmNormsAdmisCont.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg6EmNormsAdmisCont.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg6EmNormsAdmisCont.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg7WWDischSewSys.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg7WWDischSewSys.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg7WWDischSewSys.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg8onCoastalSeaWat.doc
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 Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели (обн. ДВ., бр. 30/2001г., посл. изм. и доп. ДВ., бр.15/21.02.2012г.);  

 Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на 

отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (приета с ПМС № 

339/14.12.2004г., обн., ДВ., бр.112/23.12.2004г.,посл. изм. и доп. ДВ. 

бр.29/08.04.2011г.). 

 

2.2.5. Сектор „Защита на природата” 

 Националното законодателство покрива опазването на биологичното разнообразие 

и устойчивото използване на неговите компоненти, като фокуса е поставен основно върху 

опазването, отколкото върху устойчивото използване. Общите принципи и мерки за 

опазване на биологичното разнообразие са описани в ЗООС. Опазването и устойчивото 

ползване на биологичното разнообразие в страната е регламентирано в следните закони:  

 Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/ 09.08.2002г., посл. изм. ДВ, 

бр.101/22.12.2015г.);  

 Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133/ 11.11.1998г., посл.изм. ДВ, 

бр.66/26.07.2013г.);  

 Закон за лечебните растения (ДВ, бр. 29/ 07.04.2000г., посл.изм. ДВ, 

бр.28/05.04.2011г.);  

 Закон за лова и опазване на дивеча (ДВ, бр. 78/2000г., посл.изм. и 

доп.ДВ.бр.60/07.08.2015г.);  

 Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41/2001г. , посл. изм. и доп. ДВ. 

бр.19/08.03.2011г.)  и подзаконовите нормативни актове към тях: 

 Наредба за условията и реда за  разработване на планове за управление на 

защитени територии (ДВ, бр.13/2000г.,посл. изм. и доп. ДВ. бр.55/20.07.2012г.); 

 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 (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., посл.изм. и 

доп.ДВ.бр.94/30.11.2012г.);  

 Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и 

генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра на околната среда 

и водите (ДВ  бр.105/2003г.); 

 

2.2.6. Сектор „Индустриално замърсяване и управление на риска” 

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 

 Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети  

(ДВ.бр.43/ 29.04.2008г., посл.изм. и доп.ДВ. бр.101/22.12.2015г.);  

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (ДВ,бр.25/18.03.2003г., посл.изм. и доп.ДВ. бр.12/12.02.2016г.);  

 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми (ДВ. бр.57/02.07.2004г., посл.изм. и доп.ДВ. бр. 12/12.02.2016г.);  

 Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за 

отстраняване на нанесените щети  върху околната среда, настъпили от минали 

действия или бездействия при приватизация  (ДВ,бр.66/30.07.2004г., посл.изм. и 

доп. ДВ. бр.96/06.12.2011г.);  

 Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ. бр. 

80/09.10.2009г., посл.изм. и доп. ДВ. бр.5/19.01.2016г.);  

Страната успешно приключи изпълнението на поетите ангажименти в процеса на 

транспониране на Европейското законодателство по химикалите и  

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg9DrinkWat.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg9DrinkWat.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/nar_utaiki.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/nar_utaiki.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/nar_utaiki.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/nar_utaiki.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/Biodiversity%20Act-Bul.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ZZTAct.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/Le4ebnirastAct.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ZzaLova.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/FishingAct.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/NaredbaZT.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/NaredbaZT.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA__2_ot_20012004_g_za_pravilata_i_iziskvaniqta_za_sybirane_na_bilki_i_geneticen_material_ot_le.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA__2_ot_20012004_g_za_pravilata_i_iziskvaniqta_za_sybirane_na_bilki_i_geneticen_material_ot_le.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA__2_ot_20012004_g_za_pravilata_i_iziskvaniqta_za_sybirane_na_bilki_i_geneticen_material_ot_le.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/industrial/bg/ippc_naredba.doc
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предотвратяването на големи промишлени аварии, в хармонизирано национално 

законодателство за управление на химичните вещества и препарати, и 

предотвратяване на големи промишлени аварии.   

 

2.2.7. Сектор „Химикали” 

Обществените отношения в страната, свързани с контрола и управлението на 

химичните вещества и препарати, като фактор, който въздейства на околната среда и 

човешкото здраве, са регулирани в редица нормативни актове с различен ранг - закони, 

наредби, правилници и др.  

 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн., ДВ, 

бр. 10/ 04.02.2000г.,  посл. изм. и доп. ДВ.бр. 102/29.12.2015г.). Той урежда 

условията и реда за пускането на пазара, търговията, вноса, износа и употребата на 

химични вещества и смеси, държавния контрол върху тях, както и правата и 

задълженията на физическите и юридическите лица, осъществяващи 

горепосочените дейности, с цел защита на здравето и живота на хората и опазване 

на околната среда и в съответствие с изискванията на европейското 

законодателство. ЗЗВВХВС създава правно основание за приемане на редица 

подзаконови   нормативни актове по прилагането му. 

 

  2.2.8. Сектор „Генетично модифицирани организми” 

 Закон за генетично модифицирани организми (обн. ДВ бр.27/29.03.2005г., 

посл.изм. ДВ, бр.99/16.12.2011г.); 

 

  2.2.9. Сектор „Шум” 

  Контролът и управлението на шума, като фактор, който въздейства на околната среда 

и човешкото здраве, се регулират частично в редица, недостатъчно обвързани помежду си 

нормативни актове с различен ранг  - от закон до ведомствени наредби и нормативи.  

 Закон за защита от шума в околната среда (ДВ, бр. 74 / 13.09.2005г., в сила от 

01.01.2006г., посл.изм.  ДВ, бр.98/28.11.2014г.); 

 Наредба № 6 от 26.06.2006г. 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; 

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и 

съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във 

въздуха. ( обн.ДВ, бр. 11/2004г., посл. изм. ДВ. бр.37/08.05.2007г.);  

 Наредба № 16/1999г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните 

двигатели (издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 8/ 1999г., в сила от 

1.03.1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.6/19.01.2007г.). 

 

2.2.10. Сектор „Ядрена безопасност и защита от радиация” 

С приемането  на Закона за безопасно използване на ядрената енергия  

(ДВ, бр.63/28.06.2002г., посл. изм. ДВ, бр. 98/28.11.2014г.) се въвежда Член 33 и Член 37 

от Договора Евратом и се  позволява въвеждане в българското законодателство на 

достиженията на правото на ЕС в областта на ядрената безопасност и радиационна 

защита.  

Приети и  влезли в сила са  следните подзаконови актове: 

 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/chemicals_gmo/ZZVVHVP.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/europe/ZGMO-BG.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/europe/ZGMO-BG.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/Noise_Act.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/Noise_Act.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_6_pokazateli_sum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_6_pokazateli_sum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_6_pokazateli_sum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_6_pokazateli_sum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_6_pokazateli_sum.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/NAREDBA.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/NAREDBA.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/NAREDBA.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/Naredba_16.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/Naredba_16.doc
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 Наредба № 10/2002г. на министъра на здравеопазването за максимално-

допустимото радиоактивно замърсяване при внос на селскостопанска продукция 

след аварията в Чернобилската АЕЦ; 

 Наредба № 11/2002г. на Министъра на здравеопазването за определяне на 

изискванията към границите на радиоактивно замърсяване на храните при 

радиационна авария;   

 Наредба за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени 

съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, приета с ПМС 

№187/2004г.; 

 Наредба за основните норми на радиационна защита, приета с ПМС № 190/2004г.   

(обн.ДВ.,бр.73/20.08.2004г.);  

 Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения, 

приета с ПМС 200/2004г. (обн.ДВ,бр.74/24.08.2004г.). 

 

3. Междусекторни инструменти за осъществяване на политиките в областта на 

околната среда. 

3.1. Превантивни инструменти 

3.1.1. ОВОС за инвестиционни намерения 

Процедурата по ОВОС в България е въведена през 1991г. със Закона за опазване на 

околната среда. Регламентираната процедура е съобразена с Директива на ЕС 

(85/337/ЕЕС) и въвежда превантивната дейност, като основен принцип на управление на 

околната среда. 

Пълно транспониране на изискванията на Директива 85/337/ЕЕС, изменена и допълнена с 

Директива 97/11/ЕС е постигнато с новия ЗООС и с Наредбата за условията и реда за 

извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и 

технологии, приета през 2003г. (обн. ДВ. бр.25/18.03.2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.12 от 

12 Февруари 2016г.) Приложение № 1 на ЗООС съдържа списък на инвестиционните 

предложения, които са предмет на задължителна ОВОС, а Приложение № 2 - 

инвестиционни предложения, за които се извършва преценяване на необходимостта от 

ОВОС.  

Общините/районите/кметствата са пряко ангажирани в процеса на ОВОС чрез 

подпомагане на провеждането на консултации със засегнатото население и общественост 

и създаване на организация за провеждане на общественото обсъждане на доклада за 

ОВОС. 

Оценката на въздействие върху околната среда  се извършва в най-ранния етап на 

инвестиционния процес. Предвид някои допълнителни етапи в процедурата се издават два 

вида решения - решение за преценяване на необходимостта от ОВОС и решение по 

ОВОС.  

През последните години ОВОС се утвърди като важен инструмент за индентифициране на 

неприемливите и неблагоприятните въздействия върху околната среда и мерките за 

тяхното предотвратяване или смекчаване. Тези цели се постигат чрез прилагането на 

систематичен анализ на предложената дейност по отношение на последствията върху 

съществуващата околна среда, като чрез промени в проекта могат да бъдат предвидени и 

отстранени неблагоприятните екологични въздействия.  

3.1.2.  Екологична оценка (ЕО) на планове и програми 

Изискванията на Директива 2001/42/ЕС са транспонирани в ЗООС. Предвидено е 

преценяване на необходимостта от изготвяне на ЕО на планове и програми, провеждане 

на консултации с компетентните органи по околна среда и засегнатата общественост, 

регламентирана е процедура при предположения за трансгранично въздействие, мерки за 

наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата. Тази директива се 

базира на принципа на предотвратяване на вредните въздействия.  
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Изяснено е за кои планове и програми следва да се извършва ЕО в България, а именно в 

следните области: селско стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт, 

енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси и промишленост, 

включително добив на подземни богатства, далекосъобщения, туризъм, устройствено 

планиране и земеползване, когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещото 

развитие на инвестиционни предложения, включени в Приложения № 1 и 2 на ЗООС.  

ОВОС и ЕО са инструменти за превантивен контрол, подпомагащи вземането на крайно 

решение за одобряване или отхвърляне съответно на инвестиционни предложения, 

планове и програми. Разликите между ОВОС и ЕО  са свързани основно с вида на 

предмета на оценката, което е предпоставка за различния в подхода, методологията и 

процедурата.  

3.1.3. Комплексните разрешителни (КР)  

Комплексните разрешителни ефективно  се прилагат от началото на м. април 2003г., като 

основен инструмент за предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда, 

предизвикано от работата на определени промишлени инсталации.  

С приемането на ЗООС и Наредбата за условията и реда за издаване на КР за 

изграждането и експлоатацията на нови  и експлоатация на действащи промишлени 

инсталации и съоръжения  е постигнато пълно транспониране на изискванията на 

Директива 96/61/ЕС в българското законодателство.  

Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице е компетентен 

орган за издаването, преразглеждането, актуализацията и изменението на КР за 

инсталации и съоръжения в обхвата на ЗООС, поддръжка на информация за най-добри 

налични техники (НДНТ); поддръжка на информация за Методики за прилагане на НДНТ; 

методическо подпомагане на ИАОС и РИОСВ; поддържане на регистър с данните от 

издаването, преразглеждането, актуализацията и изменението на КР; създаване и 

поддържане база данни за емисионните норми за различните промишлени дейности, за 

които се издават КР. ИАОС отговаря за: изготвяне проектите за КР; поддържане публична 

информация за резултатите от изисквания с КР, мониторинг; изпращане на информация в 

Европейския регистър на емисиите на вредни вещества. Директорът на съответната 

РИОСВ е компетентен орган за издаването, преразглеждането, актуализацията и 

изменението на КР за инсталации и съоръжения извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС, 

при подаване на заявление по инициатива от съответния оператор. 

3.1.4.Пазарно - ориентирани инструменти 

ЗООС определя рамката на политиката по опазване на околната среда, в т.ч. прилагането 

на икономически инструменти и финансови механизми за управление на околната среда, 

които намират конкретно изражение в специалните екологични закони:  

 Екологични продуктови такси 

В ЗУО са въведени такси за пневматични гуми, за батерии и акумулатори, и за 

автомобили. Таксите се заплащат от производителите и вносителите на такива продукти. 

От 2004г. е въведена  такса  върху опаковки, като инструмент за прилагане на 

Директивата за опаковки и отпадъци от опаковки. 

 Потребителски такси 

Домакинствата и фирмите заплащат такси за твърди битови отпадъци, водоснабдяване, 

канализация и пречистване на водите. Таксите за битови отпадъци постъпват в 

общинските бюджети, а таксите за водоснабдяване, канализация и пречистване на водите 

се заплащат на В и К дружествата.  

 Такси за използване на природни ресурси 

Таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект са  

дефинирани в ЗВ. За разрешителните които се издават от кмета на общината, таксите 

постъпват в общинския бюджет. 
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Със Закона за лечебните растения се регламентира заплащането на такси за ползване за 

събиране на билки и генетичен материал от диворастящи и за култивирани  лечебни 

растения. Таксите постъпват в съответния общински бюджет или Държавно горско 

стопанство в зависимост от терена от който са събрани лечебните растения. 

Със Закона за концесиите и специалните закони, се регламентира предоставянето на 

концесия на редица природни ресурси: гори, минерални води, подземни природни 

богатства и др. изключително държавна собственост. Концесионерите заплащат на 

държавата концесионни такси. 

 “Зелени” субсидии 

Основна форма е финансиране на общински публични екологични проекти - основно в 

областта на водоснабдяване, канализация и пречистване на водите и управление на 

отпадъците. Източници на финансирането са държавния бюджет (ДБ), Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и в известна степен - 

общинските бюджети. Финансират се от ПУДООС и екологични проекти на фирми под 

формата на кредити при облекчени условия.  

3.1.5. Доброволни ангажименти на предприятията 

Това са най-новите инструменти за управление на околната среда в България. От една 

страна, те не са задължителни за прилагане от съответните организации, а от друга, са в 

състояние съществено да подпомогнат предприятията при въвеждането и спазването на 

„задължителни” изисквания.   

В България след приемането на стандарта  ISO 14001 (1998г.) постепенно започна процес 

на въвеждане на системи за управление по околната среда и тяхното сертифициране. 

 

ІІІ.ПРИНЦИПИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СЛЕДА 

 
1.Принципи и методология на разработване на ОПООС 

 

С разработването на Общинска програма за опазване на околната 

среда се цели да се изучи действителното състояние на околната 

среда в дадената община, да се изведат екологичните проблеми и  

те да се степенуват по приоритетност, което ще послужи като 

основа за целенасочено планиране на дейностите в областта на 

околната среда за определен период от време. Съвременните 

модели на разработване на програми следват стъпките на 

стратегическото планиране. Най-общо казано, този подход дава отговор на три главни 

въпроса: 

 Къде сме? (анализ на средата ); 

 Какво искаме да постигнем? (определяне на цели и приоритети); 

 Как да го направим? (алтернативи,план за действие, отчетност, контрол). 

 

1.1. Принципи  

 

Общинските програми за опазване на околната среда (ОПООС) се разработват в 

съответствие с принципите за опазване на околната среда: 

 Устойчиво развитие; 

 Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве; 

 Предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване 

на вредите, причинени от него; 
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 Участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в 

областта на околната среда; 

 Информираност на гражданите за състоянието на околната среда; 

 Замърсителят плаща за причинените вреди; 

 Съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично 

разнообразие; 

 Възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и 

увредените райони; 

 Предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други 

неблагоприятни въздействия върху тях; 

 Интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и 

регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения; 

 Достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда. 

 

Целите и подцелите на общинските екологични програми се формулират в зависимост от 

спецификата на дадената община. Основното е да се промени начинът на мислене и 

отношението на хората към околната среда. При вземането на решения да се търси 

партньорство и консенсус, да се обединяват усилията за опазване на околната среда и да 

се съзнава отговорността пред бъдещите поколения. 

 

1.2.Стратегическо планиране като подход 

Стратегическото планиране  се занимава основно с взаимодействието на дадена 

организация с нейната среда и създаването и поддържането на динамичен баланс между 

двете, така че да се използват в максимална степен наличните и потенциалните ресурси, 

максимално да се оползотворят благоприятните възможности и да се неутрализират 

заплахите, които средата поставя. Да се планира, означава да се проектира едно желано 

бъдеще и да се идентифицират начините, по които да го превърнем в реалност.  

 

1.3.Етапи в процеса на разработване и изпълнение на общинската програма за 

опазване на околна среда.  

Етапите през които преминава  процеса на разработване и изпълнение на ОПООС са 

посочени на фигура 2: 
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                                                                                                            Фиг.2 

 

1.3.1. Определяне и въвличане на заинтересованите страни 

Целта на този етап е да се определят институциите, организациите и неформалните 

сдружения и да се привлекат конкретни техни представители, които могат да подпомогнат 

под една или друга форма, в една или друга степен процеса на разработването и в 

последствие на изпълнението на общинската програми за опазване на околната среда.  

Въз основа на ЗООС и Закона за местното самоуправление основната отговорност при 

разработването на ОПООС се поема от органите на местното самоуправление. 

Ангажирането на местната администрация се счита за важна предпоставка за правилното 

разработване на програмата и нейното изпълнение. Екологът на общината е главното 

отговорно лице в разработването, а след това и в изпълнението на общинската програма за 

опазване на околната среда. 

Държавните институции са основните източници на информация. Те притежават база 

данни за компонентите на околната среда. Възможни партьори и източници на 

информация са: представители на РИОСВ, БД, представители на РЗИ на НСИ и други 

институции.  

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ВЪВЛИЧАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕСТРАНИ 

АНАЛИЗ НА СРЕДАТА /СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ/ 

ИЗРАБОТВАНЕ НА ВИЗИЯ ЗА ОБЩИНАТА 

АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И 

ЗАПЛАХИ (SWOT) 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

АЛТЕРНАТИВИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 
 

РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗМЕРИТЕЛИТЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПЛАН 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 

 

МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ,ОЦЕНКА  И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 
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Държавни или частни предприятия на територията на една община са основните 

структури, върху които ще окаже влияние програмата за опазване на околната среда. 

Изграждането на партьорство с тях е от първостепенно значение за успеха на една 

програма, тъй като те са основните източници на доходи за населението, а същевременно 

много от тях се явяват основните замърсители на околната среда в дадена община. Често  

стриктните изисквания за опазване на околната среда влизат в конфликт със стремежа за 

по-добри доходи и в този случай общината трябва да използва гъвкави механизми и 

компромиси за решаване на проблема. От една стрна общинската администрация е 

отговорна за целия комплекс от условия, които определят благосъстоянието на нейното 

население, а от друга страна благосъстоянието  на всяко предприятие зависи от наличието 

на природни ресурси. Някои бизнеси се развиват благодарение на наличието на чиста 

околна среда.   

Неправителствените организации са изразители на обществените интереси и  въвличането 

им в процеса на разработване на ОПООС е гарант, че дейностите, които ще залегнат в нея, 

ще отразяват приоритетите на общността. 

 

1.3.2. Изследване  и анализ на средата 

Целта на този етап е да се определи съществуващото състояние на поредица фактори, 

които имат значение за разработването на програмата, да се анализират тенденциите на 

развитие за всеки от тях и да се идентифицират причините. Етапа започва със събиране на 

данни и информация за факторите, продължава с анализа на базата данни, с формулиране 

на тенденциите и проблемите и приключва с определяне на причините, които ги обуславят 

и пораждат. Този етап ни дава реална представа „къде сме?” и е важна предпоставка за 

определяне на силните и слабите страни на общината, на възможностите и заплахите пред 

нея и по-нататък  - за реалистично определяне на целите на програмата.  

Информацията за общината, която е необходима да бъде анализирана при изготвянето на 

общинската програма за опазване на околната среда е свързана с данните по определени 

фактори. Тези данни се събират и анализират. Когато липсват данни за даден фактор или 

са прекалено остарели, се преминава към следващия фактор. В случаите когато 

информацията не може да се набави по никакъв начин, то набирането й се записва като 

задача от програмата. При осигуряването й в хода на актуализацията на програмата 

данните се използват за анализ на съответния фактор. Ако даден фактор няма приложение 

в дадена община, се преминава към следващия фактор. 

Примерен списък на необходимите данни по фактори: 

Природо-географски и териториално-административни 

 Местоположение, съседни общини  

 Релеф 

 Климат 

 Населените места в общината 

 Население - брой, концентрация 

Технически 

 Вода 

 Въздух 

 Отпадъци 

 Почви и нарушени терени 

 Защитени територии и биоразнообразие 

 Зелени площи в населените места  

 Шум 

Икономически 
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 Развитие на отделните отрасли в общината (особено внимание се обръща на тези, 

чието развитие зависи от състоянието на околната среда и на тези, от чиято дейност 

зависи състоянието на околната среда)  

 Състояние на инфраструктурата в общината 

Финансови 

 Бюджет на общината 

 Източници на приходи в общинския бюджет  в т.ч. и по отрасли 

 Разходи свързани с опазване на околната среда в общината 

 Ниво в общината на такси за услуги в областта на управление на отпадъците и 

водите, сравнение със средното за страната; доколко приходите от такси покриват 

разходите за дейността 

Демографски 

 Прираст на населението 

 Раждаемост  

 Смъртност 

 Миграция 

 Заболеваемост (ако има специални данни от епидемиологични изследвания за 

влиянието на замърсената околна среда върху човешкото здраве се посочват) 

 Възрастова структура на населението 

Социално - икономически 

 Средно-годишен доход на човек от населението 

 Относителен дял на разходите за заплащаните такси за услуги по третиране на 

отпадъците и ВиК от средногодишните доходи 

 Размер на средната работна заплата 

 Заетост 

Управленски 

 Наличие на  комисии/отдели/отделни специалисти в Общинския съвет/общинската 

администрация/ общинските фирми, в чиито отговорности влизат дейности по опазване 

на околната среда 

 Квалификация на кадрите, заети в горепосочените дейности 

 Общински наредби в разглежданата област 

 Обмен на информация и сътрудничество с регионални органи на централни 

ведомства   от компетенциите, на които са въпроси по опазване на околната среда  

 Сътрудничество в разглежданата област със съседни общини  

Услуги, предоставяни от общината и на територията на общината, свързани с 

опазване на околната среда 

 Третиране на отпадъците  

 Водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води 

 Озеленяване и чистота в населените места 

 Други 

 

Обхват на техническите данни по сектори: 

Въздух:  

Състояние на качеството на въздуха (емисии) по видове замърсители - сравнение с 

пределно-допустимите норми. В случаите на констатирано наднормено замърсяване - 

честота; териториален обхват на замърсяването (на територията на цялата община, отделни 

населени места, котловини и т.н );  
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 За замърсяващите вещества, за които данните показват превишение над ПДК се 

идентифицират източниците на емисии - на територията на общината и извън 

територията на общината, в т.ч. и трансгранично. Данни за честотата на замърсяване от 

източниците - епизодично, постоянно и т.н; 

 Където е възможно посочват се данни за причините за замърсяването, за съответните 

източници на замърсяване (липса или лошо техническо състояние на пречиствателните 

съоръжения, използване на горива с високо съдържание на вредни вещества, 

многобройни източници на замърсяване от битово отопление през зимния сезон; липса 

на обходни пътища за транзитните селища  и др.);  

 В случаите когато няма установено наднормено замърсяване на атмосферния въздух, 

това се отбелязва, но въпреки това се посочват източниците на емисии на територията 

на общината и евентуална заплаха от увеличаване на замърсяването в случай на 

разширяване на дадено предприятие, промяна на дейността му, увеличаване на трафика 

на автомобилния транспорт; 

 В случаите, когато липсват данни за да се констатира дали има или няма наднормено 

замърсяване, това се отбелязва. В тези случаи, особено когато има съмнение за 

наднормено замърсяване по нататък в програмата се набелязват мерки за получаване на 

необходимите данни; 

 Показател  “неприятни миризми “ - източници, причини и засегнато население, 

влияние на розата на ветровете.    

Води  

 Реки и езера на територията на общината - проектна категория, замърсяване над 

ПДК по видове замърсяващи вещества и показатели;  

 Минерални води - местонахождение, характеристики, дебит, използване; 

 Питейни води - количествени и качествени показатели; 

 Водоснабдяване на населените места;  

 Влияние на изпускани отпадъчни води върху питейни водоизточници; 

 Източници на замърсяване - на територията и извън територията на общината; 

 Причини за замърсяването от източниците на територията на общината (липса или 

лошо техническо състояние на пречиствателните съоръжения, само механично стъпало 

за пречистване, неспазване на технологичния режим); 

 Степен на изграденост и състояние на канализационната система в населените места; 

 Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води - има ли изградени; ако да - 

степени на пречистване; необходимост от реконструкция, разширение; третиране на 

утайките от ПСОВ - как се извършва това; ако няма ПСОВ - попадат ли съответните 

населени места сред приоритетните за страната за изграждане на ПСОВ;  

 Количествени и качествени показатели.   

Отпадъци 

Подробно данните, необходими за анализа на средата в този сектор са посочени в 

Указанията за съставяне на общински програми за управление на отпадъците. Основните 

данни са: 

Генерирани видове отпадъци по видове  и източници - битови, опасни, строителни, 

производствени; 

 Начини на третиране, съоръжения, местоположение на последните, обхванато 

население от организирано сметоизвозване и т.н.; 

 Стари замърсявания с битови и други отпадъци на територията на общината, 

местоположение, площ, вид отпадък, рискове за човешкото здраве и околната среда и 

т.н.; 

 Пунктове за събиране на вторични суровини; 
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 Риск за замърсяване на: водоизточници за питейно водоснабдяване, за водопой на 

животни, на водни обекти, за замърсяване на чувствителни екосистеми, за замърсяване 

на почви; 

 Чистота на територията на населените места и местата за отдих извън населените 

места - състояние, честота на почистването, на миенето на улиците, кошчета за 

отпадъци в населените места;  

Почви и нарушени терени 

 Замърсени почви с тежки, метали, пестициди, нефтопродукти, нитрати, други 

замърсители - собственост на земите, използване на тези земи, източници на 

замърсяване - проблеми; замърсяване на произвежданата селскостопанска продукция 

или рискове от такова замърсяване 

 Заблатени почви, причини; 

 Ерозирали почви, причини; 

 Вкислени и засолени почви, причини; 

 Физически нарушени почви; нарушени терени от добивни дейности, от изкопни 

работи /водопроводи и др. 

Защитени територии, гори  и биоразнообразие 

 Гори - състояние, видово разнообразие, собственост, използване за рекреационни 

цели, за дърводобив, за други цели и т.н.; 

 Защитени територии - вид, собственост, защитената територия само в обхвата на 

разглежданата община ли е или и в съседни общини; посещаемост; изходни туристически 

пунктове;  доколко има туристически потенциал;   

 Защитени видове растения и животни; 

 Видове, обекти на ловен туризъм; 

 Билки с търговско значение, находища, използване. 

Шум  

 Наднормено излъчване на шум в околната среда - рискови зони: жилищни, за отдих, 

учебни, болници, санаториуми и др.; 

 Източници на шума; 

 Население, подложено на въздействие; 

 Предприети мерки. 

Зелени площи  

 Зелени площи в населените места - кв.м. на жител; видове растителност и състояние; 

поддържани или изоставени са; проблеми; налични площи, определени по 

устройствените планове за зелени площи; 

 Наличие на паркове за отдих извън населените места, статут, състояние, 

инфраструктура, посещаемост, осигуреност с транспорт. 

Събраната информация се систематизира по подходящ начин, като така се създава 

необходимата база данни, която се допълва и актуализира периодично. Тази база данни 

ще бъде много важна за определянето на измерителите за достигане на целите, както и за 

тяхното наблюдение по време на изпълнение на програмата. 

Възможни източници на информация: 

 Национален статистически институт (териториални поделения ); 

 Министерство на околната среда и водите (Изпълнителна агенция по околна среда, 

Районна инспекция по околна среда и води, Басейнова дирекция); 

 Министерство на финансите, териториални поделения на НАП;  

 Министерство на земеделието и храните, респ. регионални поделения; 

 Национален институт по хидрология и метеорология; 

 Институти към БАН, в т.ч. Икономически, По гората, Водни проблеми и т.н.; 

 Областна управа; 
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 Отделите на общината, както и на съседни общини при необходимост; 

 Предприятия, извършващи услуги в областта на околната среда на територията на 

общината/съседни общини при необходимост; 

 Други предприятия на територията на общината, респ. разглежданите предприятия в 

раздела “Икономическо състояние” ; 

 Териториална здравна инспекция; 

 Териториални служби по заетостта; 

 Университети; 

 Нестопански организации, в т.ч. обединения на общините, неправителствени 

организации в областта на околната среда, икономиката, регионалното развитие и др.; 

 Населението, чрез подадените жалби, сигнали, специални проучвания и др. 

 

1.3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT)  

На този етап се определят вътрешните силни страни на общината, възможностите да се 

възползваме от тях, вътрешните слаби страни на общината и възможностите да ги 

преодолеем или сведем до минимум, външните възможности (перспективи) за общината, 

както и външните заплахи, които са пречка за развитието и представляват риск за 

реализацията на програмата.  

SWOT представлява акроним на вътрешните за организацията силни страни (Strengths) и 

слаби страни (Weaknesses) и външните за организацията възможности (Opportunities) и 

заплахи (Threats). SWOT анализът за пръв път е разработен за целите на стратегическото 

планиране на бизнес организациите. След известно адаптиране, извършвано от различни 

изследователи този метод намира приложение в широк спектър от дейности.  

SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегически анализ от 

средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се разглежда откъм 

неговите “силни” и “слаби страни”. Средата, в която функционира обектът на 

стратегически анализ се диференцира на “възможности” и “заплахи” (Фигура 3). 

Възможности - представляват най-благоприятните елементи на външната среда на 

общината. Това са благоприятни за общината потенции, от които тя се възползва или би 

могла да се възползва. 

Заплахи - те са най-неблагоприятните сегменти на външната среда за общината. Те 

поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние на 

общината.  

Силни страни - те са ресурс, умение или друго преимущество, което притежава 

общината. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително 

предимство на общината. 

Слаби страни - представляват ограниченията или недостига на ресурси, умения и 

способности, които сериозно възпрепятстват развитието на общината. 

Между четирите квадранта съществуват определени зависимости. Връзката между 

възможностите и силните страни дава представа за лостовете на развитие. Връзката между 

слабите страни и заплахите формира основните проблеми на развитие. Връзката между 

силните страни и заплахите определя рисковете на развитие, а връзката между слабите 

страни и възможностите извежда ограниченията на развитие.   

След осъществяване на количествен и качествен анализ на обекта (анализ на средата), се 

оформя съдържанието на квадрантите на SWOT таблицата, представена на Фиг.3.От 

изведените характеристики на обекта и обкръжаващата среда се избират най-важните, 

които се вписват в съответните квадранти. 
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ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ SWOT ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

Силни страни АНАЛИЗ Възможности 

  

  

  

 

   

  

  

 

 

 
Слаби страни  Заплахи 

  

  

  

 

   

  

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                Фиг.3 

 

1.3.4. Изработване на визия за околната среда на общината 

Визията за една община в областта на околната среда е реалната мечта на хората за 

състоянието на околната среда, определена въз основа на съществуващите условия и 

стремежа им за постигане на желанията, чрез използване на наличните ресурси.  Тя 

мотивира хората и ги подтиква да “вървят напред” за постигане на генералните 

стратегически цели. Тя вдъхновява хората за действие и контрол на постигнатото. 

За да може успешно да бъде формулирана визията и тя да се прилага при следващите 

етапи от разработването на ОПООС е необходимо: 

 Да се ангажира обществеността при определянето й; 

 Да бъде ясно и реално формулирана; 

 Да бъде в съответствие с направения SWOT анализ. 

Визията се определя след изработването на SWOT анализа.Чрез визията ОПООС се 

насочва към дългосрочно стратегическо планиране и определяне на генералните 

стратегически цели. Определянето на визията е основен компонент на стратегията за 

въвличане на обществеността.  

 

1.3.5. Установяване на генерални стратегически цели 

На основата на визията, формулирана в предходния етап и като се имат предвид и 

тенденциите, очертани при анализа на средата, се формулират генералните стратегически 

цели на програмата. Всяка от тях олицетворява крайното, желано състояние  на околната 

среда, в което искаме да живеят жителите и посетителите на общината, състоянието, в 

което искаме да бъде природата около нас с нейното видово разнообразие.  

Определение на генералните стратегически цели на общинска програма:  

„Това са най-широкообхватните намерения на местното самоуправление, които са 

относително неограничени във времето, обикновенно не са определени количествено  

и се свързват с висшето равнище на планиране”. 

 

1.3.6. Разработване на специфични стратегически цели. Приоритизиране. 

На този етап на основата на формулираните генерални стратегически цели се определят 

специфичните стратегически цели. Тяхното предназначение е да се определи «колко», 

«какво» и «до кога» трябва да се извърши, за да се достигне състоянието, определено на 

предходния етап. 

Рискове 

 

Ограничения 

Проблеми 
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На основата на анализа на средата, резултатите от анализа на силните и слабите страни, 

възможностите и пречките, на формулираните генерални стратегически цели се 

разработва следващото ниво от “дървото на целите” - специфичните стратегически цели, 

които определят конкретните и специфични резултати/промени в общината. 

Специфичните стратегически цели определят какво и колко трябва да се постигне и в 

какъв срок.  

Определянето на специфичните стратегически цели на програмата е може би най-важната 

част от процеса на планиране. Те се превръщат в основни блокове, залегнали в работата на 

съставителите на програмата. 

Специфични стратегически цели следва да се формулират към всички генерални 

стратегически цели,  дори и за тези от тях, които касаят области, отговарящи на 

общоприетите възгледи и представи за високо качество на околната среда и природата. 

Последното е необходимо с оглед недопускане влошаване качеството на средата в общини 

или части от тях, в които съществуващото качество е на необходимото ниво. 

 

Приоритизиране на целите - значение и същност 

В условията на ограничени ресурси и възможности е подчертано важно целите да се 

подредят  по значимост. За целите на общинските програми за опазване на околната среда 

могат да се използват следните критерии: 

1. Влияние върху човешкото здраве 

Доколко достигането на дадена цел намалява или предотвратява риск за здравето на 

хората. Източници на информация за преценка по този критерий могат да бъдат 

епидемиологични проучвания, направени за района.  Министерство на здравеопазването и 

РЗИ могат да бъдат източник на подобна информация.    

2.Влияние върху растителния и животинския свят и техните местообитания 

Доколко постигането на дадена цел предотвратява или намалява  заплаха - непосредствена 

или косвена за растителния и животинския свят и техните местообитания. 

3.Влияние върху качеството на живот на жителите и работещите в общината 

Доколко постигането на дадена цел подобрява качеството на живот на хората в тяхното 

ежедневие. В случая под “качество на живот” се има предвид подобряване на 

рекреационните възможности и възможностите за отдих и отмора, естетическа наслада от 

подобрената околна среда,  и др. подобни ефекти, влияещи върху емоционалните и 

естетически възприятия на хората. 

4.Влияние върху развитието на икономиката на общината 

Доколко постигането на дадена цел способства за развитието на стопанските отрасли на 

територията на общината, например туризъм, земеделие, рибовъдство, пчеларство, ловен 

туризъм, търговия с лечебни растения, дърводобив и др.  

5.Обществено мнение 

Доколко постигането на дадена цел съвпада с първостепенните желания на населението в 

общината. Източник на информация по този критерий могат да бъдат както специално 

направени социологически проучвания, така и натрупания опит от лицата, извършващи 

оценката в резултат на общуването. 

6.Степен на влияние и контрол на местните власти 

Доколко постигането на дадена цел е в обхвата на законовите компетенциите и 

организационните и финансови възможностите на общинските органи да повлияят за 

реализация на целта. 

7.Изпълнение на законови разпоредби 

Доколко постигането на дадената цел е в изпълнение на задължения, произтичащи от 

нормативни актове. 
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1.3.7. Установяване на измерители (индикатори) за достигане на целите. 

След като са формулирани специфичните стратегически цели, е необходимо да се 

изработят конкретните измерители, които да следят за изпълнението на тези цели. 

Измерителите са показателите, които указват пътя към подобряване или съхраняване 

състоянието на околната среда и посочват, дали избраната посока на действие е вярна или 

не. При разработването на ОПООС те проследяват дадена информация и са необходим 

инструмент за оценяване на напредъка към определените цели.  

При разработване на ОПООС, избраните  измерители (индикатори)могат да бъдат:  

 Индикатори за натиск: емисиите във въздуха, водите и почвата от различни 

източници на замърсяване (промишленост, автомобилен и воден транспорт, селско 

стопанство, домакинства и др.); 

 Индикатори за състояние - параметри, отразяващи качеството на въздуха, водите, 

почвите в дадената община  (от Анализ на средата ); 

 Индикатори за реакция - усилията от страна на тези които осъществяват 

програмата при източниците на замърсяване:  брой одобрени доклади  за оценка на 

въздействието върху околната среда, брой одити на действащи промишлени 

предприятия, количество рециклирани отпадъци и др. 

Изборът на такъв тип индикатори дава възможност да се следят и оценяват постигнатите 

резултати при изпълнението на програмата комплексно, анализирайки състоянието на 

околната среда, замърсяването от определени източници и прилагане на мерки за 

постигане на целите на програмата. 

 

1.3.8. Изработване на стратегия, чрез определяне и оценка на алтернативите за 

постигане на целите. 

Разработването на различни алтернативи е едно от основните предимства на 

стратегическото планиране като подход при създаването на общински програми за 

опазване на околната среда. Многовариантността на решенията предполага и 

многовариантност на възможните подходи. При определяне на различните алтернативи се 

предполага различно използване на наличните ресурси.  

Целта е от определения набор от алтернативи за постигане на всяка от целите да подберем 

тази от тях или комбинацията на тези от тях, чрез които да достигнем целта.  

 

1.3.9. Изработване на работен план за реализация на избраната стратегия. 

На този етап избраната стратегия се детайлизира на задачи и дейности, необходими за 

цялостната реализация на избраната стратегия. За всяка задача се определя срок за 

изпълнението й, както и отговорните лица и служби. 

Приключването на задача, свързана с дадена дейност, трябва да доведе до приключването 

на дейността, а приключването на всички дейности трябва да доведе до изпълнението на 

стратегията. 

 

1.3.10.Реализация на общинската програма: мониторинг, контрол, оценка и 

актуализация. 

С предишния етап приключва разработването на общинската програма за опазване на 

околната среда, след което започва нейната реализация. За да се изпълнява тя успешно 

обаче, се изисква да се приложи система за мониторинг и контрол на изпълнението на 

програмата. Необходимо е да се извърши оценка и от крайния ефект на нейното 

изпълнение, както и периодичната й актуализация в случаите на промяна в 

обстоятелствата или необходимост от корекция на целите. 

Програмният мониторинг и контрол е тази част от програмата, която следи за правилното 

изпълнение на избраната стратегия по отделни действия, които обикновено са детайлно 

изброени в плана за действие. Системата на програмния мониторинг и контрол осигурява 
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необходимите за ръководителя инструменти, които позволяват да се определи дали 

общината се приближава към планираните стратегически и управленски цели, да бъдат 

отбелязани отклоненията от плана достатъчно рано, за да бъде възможно тяхното 

коригирани.  

Много важен въпрос при разработването на системата за програмен мониторинг и контрол 

е този, свързан с периода, в който следва да се планират отделните действия. В практиката 

този период е периода от стартирането до времето, предвидено за актуализация на 

програмата. От тази гледна точка актуализацията се явява рамка за системата на 

мониторинг. От друга страна, при изграждането на системата за мониторинг и при 

планирането на различни коригиращи действия, следва да се предвиди и възможност при 

големи отклонения от първоначално очакваното да се извърши актуализация на 

програмата за опазване на околната среда, което да я направи адекватна с променените 

условия било те външни или вътрешни. 

 

 

 

ІV. РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 2016-2020г. 

 
Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) се разработва на основание 

чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и се одобрява от Общинския съвет. 

Основните задачи, които се поставят с програмата, са свързани с настоящите проблеми по 

опазване на средата, бъдещите мероприятия за намаляване на вредните последици от 

човешката дейност, както и изготвяне на работен план, съдържащ схеми и организация на 

изпълнение, начини на финансиране, отговорни звена, методи за контрол, превантивни 

дейности. 

Настоящата Програма се  разработва и се базира на анализа и изводите в предходни 

разработки на общински екологични, стопански, финансови и други проучвания и 

документи за Община  Велики Преслав. 

Целите на програмата се свеждат до: 

 Акцентиране върху най-важните екологични проблеми на общината; 

 Сравняване и привеждане в съответствие на проблемите с националните и 

европейски приоритети; 

 Обвързване на бъдещите проекти на общината и мероприятия в програмата с 

националните, световни тенденции и стратегии по управление на околната среда; 

 Създаване на организация за насочване на силите на общинските и държавни 

органи, частния бизнес, граждански сдружения, научни организации и 

гражданството към изпълнение на заложените в плана приоритетни мерки; 

 Откриване на източници за финансиране (национални, оперативни програми, 

външни  фондове и др.международни източници). 

Разработката не фиксира строго параметри и мероприятия, а е програма с отворен статут с 

периодично доразвиване и разширяване на обхвата, в съответствие с настъпилите промени 

в приоритетите на Община Велики Преслав, в екологичното законодателство и в 

стратегическото развитие на държавата, засягащо общината. 

Избраният подход за разработването на програмата съответства на одобрените от  МОСВ 

методически указания, като основния използван апарат е стратегическото планиране, 

почиващо на SWOT анализ. 
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Общата дългосрочна  генерална стратегическа цел е: 

 ”Поддържане и подобряване на качеството на живот на населението в общината, чрез 

осигуряване на здравословна и благоприятна околна среда и запазване на богатото 

природно наследство, чрез устойчиво управление на околната среда”. 

 

1. АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

 
1.1. Природо - географски и териториално -  административни фактори  

 

Община Велики Преслав е разположена в Североизточна България, на 

границата между Дунавска равнина  и Стара планина в югозападната 

част на област Шумен. На запад  и северозапад тя граничи с община 

Търговище, на изток и североизток с община Шумен, на юг и югозапад с 

община Смядово, на югозапад с община Върбица. 

 

 

 

 
 

                            Фиг.4  

Разположение на община Велики Преслав  спрямо  територията на област Шумен 

 

1.1.1.Топографска характеристика 

Територията на община Велики Преслав се характеризира с изключително разнообразен 

релеф, който в северната и югозападната и част е хълмисто - ридов и нископланински, а в 

централната и част предимно равнинен, пресечена от долината на река Голяма Камчия и 

притока и река Врана. 

На запад и югозапад се простират северните ридове на Преславска и Драгоевска планина. 

От  запад и изток се простират ниските ридове: Широки рът (723м.), Тиклата (425м.), 

Авджибели (322м.).  На югоизток от долината на р. Голямя Камчия се простира 

Драгоевската планина, като в границите на общината са ридовете: Мараленковото усое 

(549м.), Люрденски барун (503м.), Шишков път (488м.). На границата с община Върбица 

са ридовете  Добрикова локва и Лалкова могила. 

В северната част се издигат южните разклонения на Шуменското плато, чиито склонове с 

надморска височина от 300 до 400м. се спускат северно от землищата на селата Кочово, 

Осмар, Троица и Хан Крум. По-високи върхове са Топлата дупка (421м.) и Бобата (415м.). 

 

 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdxr7kgt7MAhWCuRQKHfFRAEgQjRwIBw&url=http://iti.izkustva.net/index.php?p=viewgallery&album=15&psig=AFQjCNHd4-RpjP8vYAhbgRmHilUdG-uhog&ust=1463468369852756
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1.1.2. Климат 

В района на общината климатът е умерено -  континентален  и се характеризира със 

студена зима  и топло лято с летни засушавания. 

Континенталният характер  е изразен особено по отношение на температурата. Известно 

влияние върху  климата оказва Преславска и Драгоевска планина. 

Най-студеният месец е януари ( -1,1°С средна температура), а най-топлият юли (22°С 

средна температура) с амплитуда 23,1°С, типична за умерено континенталния климат. 

 

 

Относителната влажност на въздуха  се колебае от 64% през  месец  август до 84% през 

месец декември. Максималната и стойност е през зимните месеци, когато температурите 

на въздуха са минимални.                     

      

В Таблица 1 е показана честотата на годишните ветрове за района по посока в  %: 

   Таблица 1 

посока N NE E SE S SW W NW 

честота 

% 
15.7 11.8 8.6 12.5 10.8 8.3 18.6 13.8 

 

Средната годишна температура е от 9°С до 11,5°С. Климатичната характеристика се влияе 

от много фактори, като температурата на въздуха, относителната влажност, скорост и 

посока на ветровете, валежи, слънчева радиация и др. Средната месечна януарска 

температура е от -1,2°С до -2,0°С, а средната юлска температура между 20,5 и 21,5°С. В 

източната част зимата е по-мека и лятото е по-горещо в сравнение със западната част на 

общината. 

Средногодишните валежи са 670мм. (за България 650мм.) с  летен валежен максимум  

(199мм; месец май  -  78мм.) и есенен валежен максимум ( 148мм.; месец септември -  

31мм.). Валежите в южната и северната част са по-големи, отколкото в централната. 

Снежната покривка се задържа средно 50 дни за ниските части и 80 дни за високите части 

на общината. Сухото време достига до 25-30% от денонощията на месеца, докато средната 

честота на малкооблачното време е 30-35%. 

Преобладаващи са западните и северните ветрове. Често явление е фьонът, който се 

проявява в южните райони на общината. 

 
1.1.3.Поземлени и горски ресурси 

Основата за развитие на селското и горското стопанство, селищната мрежа, туризма, 

рекреацията и техническата инфраструктура са поземлените ресурси. Общата им площ на 

територията на община Велики Преслав е 277 629,37 дка
1
, което представлява 8,2% от 

територията на област Шумен. От нея: 

 Частна собственост – 145241, 642 дка. или 52,3% 

 Държавна собственост – 95501,992 дка. или 34,4% 

 Общинска – 336885, 735 дка. или 13,3% 

От общинската и държавна собственост публиччна собственост съответно са: 

 Общинска- пубична – 37,73% 

 Държавна-публична – 89,53% 

 

 

                                                 
1
 Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция „Земеделие” Шумен, Общинска служба по 

земеделие Велики Преслав;  
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85% 

2% 
13% 

Земеделска земя на територията 
на община Велики Преслав 

Частна Държавна Общинска 

В т.ч. общата площ на земеделската земя през 2013 г. е 154497дка., като процентното й 

разпределение по вид собственост – частна, държавна, общинска е показано на графиката 

по-долу. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Графика 1 

Разположената по-долу таблица показа разпределението и състоянието на земеделската 

земя на територията на община Велики Преслав. 

 

Справка земеделска земя 
                                                                                                         Таблица 2 

Показатели 2010 г. 2013 г. 

Земеделска земя, в т.ч. 154853 154497 

 Ниви 117562 115288 

 Ливади 689 733 

 Мери и пасища 9176 8764 

Трайни насаждения, в 

т.ч. 

20956 23258 

 Овощни  5026 6551 

 Лозя винени 14020 14765 

 Лозя десертни 1910 1942 

Зеленчукови култури 1512 1597 

Общо обработваема земя 149895 149640 

Пустеещи земи 4958 4836 

Поливни площи 4147 4147 

Ефективно използвани 

поливни площи 

1380 1380 

Източник: Общински план за развитие на Община Велики Преслав 2014-2020г. 

 

Баланси на територията по основни елементи са изработени на основата на опорни 

планове и включват: 

Таблица 3 

Номер 
Наименование на вида 

територия 

Брой 

имоти 
Площ в дка xa % 

1 Селско стопанство 28 111 172 516,880 17 251,688 62,139 

2 Горско стопанство 283 85 874,154 8 587,4154 30,931 

3 Haселени места 103 12 141,413 1 214,1413 4,373 
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Номер 
Наименование на вида 

територия 

Брой 

имоти 
Площ в дка xa % 

4 Повърхностни води 376 4 575,575 457,5575 1,648 

5 Полезни изкопаеми 16 577,091 57,7091 0,208 

6 
Транспорт (ЖП, Държ. 

Път.Мрежа) 
119 1 944,279 194,4279 0,701 

Общо: 29 708 277 629,370 27762,9370 100 

Източник: Общински план за развитие на Община Велики Преслав 2014-2020г. 

 

1.1.4. Полезни изкопаеми 

Община Велики Преслав е бедна на полезни изкопаеми. На територията й има разкрити 

находища само на варовици за трошен камък при село Драгоево с 60 600 куб.м запаси  и 

варовици за вар при село Троица с 9 620 куб.м. запаси. И двете находища са в 

експлоатация. 

 

1.1.5. Кметства и населени места в общината  

Териториалната и функционална структура на селищната мрежа в община Велики 

Преслав се е формирала комплексно, под въздействието на природногеографски и 

обществено-икономически особености, характеристиките на административно-

териториалната и нормативна уредба, и множество други фактори. 

Селищната мрежа на общината включва 1 град - Велики Преслав  и 11 села: Имренчево, 

Мостич, Кочово, Осмар, Троица, Хан Крум, Миланово, Мокреш, Златар, Драгоево, Суха 

река. 

Средното отстояние между населените места е благоприятна предпоставка за формиране и 

функциониране на жизнена териториално-селищна структура. Обособени са 5 групи 

населени места в зависимост от тяхната териториална близост:  

 град Велики Преслав - кв. Кирково 

 с. Имренчево - с. Мостич 

 с. Кочово - с. Осмар -с. Троица - с. Хан Крум 

 с. Драгоево - с. Мокреш 

 с. Златар - с. Суха река.  

 

1.2. Данни и информация отнасящи се до околната среда 

 

Основните тенденции за качеството на околната среда са разгледани  подробно в 

настоящата програма и представляват пълен анализ на наличните данни за отделните 

компоненти  -  въздух, води, почви, защитени територии, биоразнообразие и факторите - 

отпадъци, шум, радиоактивно замърсяване.  

 

1.2.1. Атмосферен въздух 

 

Анализът на състоянието на атмосферния въздух се осъществява с цел 

определяне на настоящото ниво на замърсяване, идентифициране на 

причините, предизвикващи това замърсяване, мероприятията за 

снижаване на нивата на отделните замърсители. 

 

Въздухът е един от компонентите на околната среда, чието замърсяване 

се отразява основно върху замърсяването на другите фактори на средата. За да се извърши 
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качествен анализ са необходими актуални, конкретни данни от системите за емисионен и 

имисионен мониторинг на МОСВ, МЗ и собствени измервания в предприятията. 

Наблюдението на качеството на атмосферния въздух (КАВ) и неговия контрол се 

осъществява от Националната система за мониторинг на околната среда, изградена на 

базата на локалните подразделения на МОСВ - РИОСВ. През 2001г. МОСВ извърши 

предварителна оценка на нивата на замърсителите и утвърди разпределението на 

територията на страната на райони и агломерации за оценка и управление на КАВ и 

тяхната категоризация в зависимост от степента на замърсяването в тях. Определени са 35 

района или агломерации с превишения на установените норми за КАВ. Община Велики 

Преслав не попада в тези райони. 

 

Въздухът, представлява 99,5% от общата маса на атмосферата и е основата на живота на 

нашата планета. 

Въздухът е смес от азот (N)-78%, кислород (O)-21%, въглероден диоксид (CO2) – 0,03%, 

остатъци на някой инертни газове като неон (Ne), хелий (He), крииптон (Kr), серен 

диоксид (SO2), метан (CH4), озон (O3), амоняк (NH3) и известно количество водни пари. 

Чистият въздух е неотменима предпоставка за нормално развитие  и съществуване на 

организмите. Антропогенното замърсяване на въздуха е наблюдавано още в дълбока 

древност. Днес обаче, замърсяването на атмосферата достига такива размери, че с 

превантивни мерки трудно могат да се решат дори частично проблемите, а следва да  се 

извършва  непрекъснат контрол, с последващо незабавно  реагиране при възникване на 

екологичен риск. 

Промишлените и отпадъчните газове, на първо място въглеродния диоксид, изграждат в 

атмосферата невидим филтър, който поглъщайки интензивно инфрачервените лъчи, играе 

ролята на „одеало”, и колкото по-дебело е то, толкова по - топъл  става климатът на 

Земята. На височина между 20-40 километра от Земята в горните слоеве на атмосферата се 

намира озонов слой, който защитава живота на Земята от пагубните ултравиолетови лъчи. 

Общобиологичното значение на озона се изразява в свойството му да поглъща 

късовълновата ултравиолетова радиация, която притежава унищожително действие върху 

биологичната тъкан. С изтъняване на озоновия слой се наблюдава рязко нарастване на 

броя на злокачествените тумори по кожата, нарушаване на нормалния ход на 

фотосинтезата и пр. Същевременно озонът поглъща  и дълговълновата инфрачервена 

радиация на земната повърхност, с което се осигурява защитата й от прекомерно 

охлаждане. 

Следва да се има в предвид, че на замърсяване се подлагат приземните слоеве на 

тропосферата, т.е зоната непосредствено обитавана от човека. В България основни 

замърсители на атмосферния  въздух  са прахът, серния диоксид, азотните оксиди и 

оловните аерозоли. В някои региони в страната към тях се отнасят и амоняк, фенол и 

сероводород. 

Праха се отнася към твърдите атмосферни замърсители и представлява една от най-

нежелателните и опасни последици от производствената и стопанска дейност на човека. 

Поради микроскопичните си размери, праховите частици проникват дълбоко в  

дихателните пътища и достигат безпрепятствено до белодробните алвеоли и предизвикват 

тяхното увреждане. 

Основният източник за образуване на серни съединения  е съдържащата се в каменните 

въглища и други горива сяра, която при изгарянето си се превръща в серни оксиди (най-

често в серен диоксид и серен триоксид). Серните оксиди дразнят горните дихателни 

пътища и предизвикват спазъм на гладката мускулатура на бронхиолите. При по-високи 

концентрации се  развива тежък бронхит, а при хронично въздействие -  емфизем на 

белите дробове, хроничен гастрит, увреждане на черния дроб и нарушаване на 

въглехидратната и витаминната обмяна. 
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Експлоатацията на автомобилния транспорт е съпроводена с образуването на  значителни 

количества въглероден оксид, оловни аерозоли, алдехиди, полициклични въглеводороди и 

др. 

Определени са критерии - норми за съдържание на замърсители в атмосферата. Като 

пределно допустими концентрации (ПДК) на замърсителите се приемат  само тези, които 

изключват неблагоприятното въздйствие върху организма в продължение на 

неограничено дълго време. При оценка на чистотата на атмосферата се използват основно 

два вида норми: а) Максимална еднократна ПДК - представлява относително безвредното 

съдържание на токсични вещества, при най-голямо постъпване в атмосферата и,  

б) Средноденонощна ПДК на замърсителя, която е  средноаритметична величина от 

изследване на много проби в рамките на денонощието. 

Опазването на качеството на атмосферния въздух  е проблем, който ще доминира в 

политиката на ЕС, националните и местните политики. Спектърът от глобални проблеми, 

изискващ внимание е широк: изтъняването на озоновия слой, киселинните дъждове, 

нивата на озона и другите зъмърсители в приземните слоеве, промените в климата.  

Качеството на въздуха е последица от комбинираното  действие на много и разнообразни 

фактори. Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху разпространението 

на замърсителите в атмосферния въздух. Нивото на замърсяване на въздуха се определя 

както от количеството емисии от различни източници, така и от характера на разсейването 

им в атмосферата. 

Емисионни норми са тези норми на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижнии източници. Нормите за емисии се класифицират по компоненти в 

зависимост от технологичните източници  и провеждането на горивните процеси. 

Имисионни норми  са тези пределно допустими концентрации (ПДК) на вредни вещества 

в атмосферния въздух на населените места, регистрирани за определен период от време, 

чието наличие не е свързано с риск за здравето. 

  

Основни източници  на замърсяване на атмосферния въздух за Община Велики Преслав 

са:комунално- битовия сектор и пътният транспорт. 

Нискокачествените горива използвани в домакинствата и някои предприятия са  

замърсител с локално значение, по отношение емигрирането на полиароматни 

въглеводороди.Типичен замърсител на атмосферния въздух от пътния транспорт са 

оловните аерозоли, което се дължи на преимуществената употреба  на оловни бензини. 

Въпреки, че през последните години нараства относителния дял на безоловните бензини, 

то не е достатъчно да компенсира абсолютното увеличение на количествата общо 

употребявани бензини, което води до увеличаване на емисиите от олово. Друга 

съществена  причина за сравнително високите емисионни натоварвания от транспорта е, 

че по пътищата на общината се движат  много морално и технически стари автомобили. 

Много показателно е „екологичното” състояние на автомобилите, които се с газови 

уредби. Не е достатъчно само да се конвертира двигателят  за работа с пропан -  бутан за 

да се получи  „екологичен” автомобил, а е абсолютно необходимо  да се извършат 

подходящите регулировки за удовлетворяване на изискванията за ниски емисии на 

въглероден оксид с изпусканите газове. 

 

В  Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2015-та година на РИОСВ 

Шумен се подчертава, че както и през предходните години прахообразните и 

газообразните замърсители на атмосферния въздух за населените места  са с по-високи 

стойности  през есенно-зимния (отоплителния) сезон, което се дължи основно на факта, че 

през отоплителния период в битовия сектор се използват предимно твърди горива. 

Високото пепелно съдържание във формираните отпадъчни газове при изгарянето им 

оказва влияние върху замърсяването на атмосферния въздух. За по-високите стойности на 
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финни прахови частици през зимния сезон  „допринасят“ и запрашените улични платна, 

автомобилният транспорт  и метеорологичните условия.  

За подобряване на качеството на атмосферния въздух е препоръчително изпълнението на 

следните мерки: 

- След опесачаването през зимния сезон при настъпване на дни с положителни 

температури измиване на уличните платна; 

- Измиване на уличните платна в града най-малко веднъж в месеца през  периода м. 

април - м. октомври; 

- Контрол и адекватни санкции за нерегламентирани дейности, замърсяващи с 

прахови частици – горене на гуми, изхвърляне на строителни и други отпадъци, 

паркиране на автомобили в зелени площи и др.; 

- Задължително покриване на всички товарни автомобили превозващи земни маси, 

пясък и други насипни материали; 

- Затревяване на компрометирани площи. Насърчаване на гражданите за активно 

включване в почистване и поддържане на зелените площи. 

    

 

1.2.1.1.Климатична характеристика по метеорологични данни:  

 

Климатичните и метериологичните фактори оказват сериозно влияние 

върху степента на замърсяване на компонентите на околната среда. Те 

пряко допринасят за по-доброто или по-лошото разсейване на 

емитираните от източници вредни вещества в атмосферния въздух. 

Характерът на климата в една градска среда коренно се отличава от 

този в откритите ландшафтни форми. Съществуването на застрояване, 

изкуствени земни покрития, залесени или голи терени допринасят за съществено 

изменение на основните климатични фактори -  вятър, температура, влажност, слънчево 

греене, което от своя страна води до формирането на т.н. „градски климат”. В повечето 

случаи този климат е с по-неблагоприятно влияние върху околната среда. 

Скоростта и посоката на вятъра, както и тихото време са основните фактори, оказващи 

влияние върху разпространението и разсейването на атмосферните замърсители и 

определено имат съществен принос за относително ниския потенциал на замърсяване на 

въздуха. Относително високите средни скорости (над 3m/s), както и ниският процент на 

тихо време обуславят ефективното разсейване на емитираните замърсители и 

предотвратяват появяването на инверсии, а оттук и задържане на вредни вещества във 

въздуха. Постоянната посока на местните ветрове от своя страна също допринасят за по-

бързо разсейване на вредни вещества, попаднали във въздуха. В същото време наличието 

на вятър допринася повишаване запрашеността на въздуха през периодите на усилени 

селскостопански дейности (оране, сеене, прибиране на реколта и др.) посредством пренос 

на прах от разположените на територията на общината земеделски площи. Тихото време е 

фактор, които забавя ефективното разсейване и натоварва атмосферата с по-големи 

концентрации на замърсители. Наличието на висока влажност и големия брой на дни с 

мъгли оказват отрицателно влияние върху способността на въздушния басейн да се 

самопречиства. За района това е определящо през зимния период. 

- Слънчево греене и слънчева радиация 

Интензивността на слънчевата радиация играе важна роля във формиране нивото на 

замърсяване на въздуха. Количеството пряка радиация зависи предимно от височината на 

слънцето, което определя и вида на нейния дневен и годишен ход. Максимумът е 

съответно в часовете около обед и през месеците юни и юли.  
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Продължителността на слънчевото греене има сериозно отношение към компонентите на 

околната среда. Броят на часовете слънчево греене зависи от дължината на деня, 

респективно от географската ширина на мястото, облачността и закритостта на хоризонта. 

- Облачност 

Облачността е един от главните компоненти на климата, пряко влияещ върху слънчевата 

радиация. Степента на покритост на небето с облаци се оценява по десетобална скала (бал 

0  - чисто небе, бал 10- покрито с облаци). 

- Топлинни условия 

Средногодишната стойност на температурата на въздуха за Община Велики Преслав  е 

между 9 и 11,5 ˚С.  

- Влажност на въздуха, мъгла 

Ходът на относителната влажност е обратно пропорционална на хода на температурата  и 

е с максимум през зимата.Най-голямата относителна влажност е през месеците декември и 

януари. Минималните стойности на относителната влажност на въздуха са през летните 

месеци юли и август.  

Режимът на мъглите и относителната влажност на въздуха имат съществено влияние 

върху качеството на въздуха. Известно е, че случаите на мъгла създават неблагоприятни 

условия за високи приземни концентрации. 

- Валежи 

Средногодишните валежи са 670мм. (за България 650мм.) с  летен валежен максимум  

(199мм; месец май  -  78мм.) и есенен валежен максимум ( 148мм.; месец септември -  

31мм.). Валежите в южната и северната част са по-големи, отколкото в централната. 

Снежната покривка се задържа средно 50 дни за ниските части и 80 дни за високите части 

на общината. Сухото време достига до 25-30% от денонощията на месеца, докато средната 

честота на малкооблачното време е 30-35%. 

- Ветрове 

Природният фактор, оказващ най-силно влияние върху разпространението на газо- и 

прахообразните замърсители е вятърът. Преобладаващи са западните и северните ветрове. 

Често явление е фьонът, който се проявява в южните райони на общината. 

В заключение, климатичните условия в община Велики Преслав не благоприятстват за 

задържане и сумация на атмосферни замърсители в приземния въздушен слой. 

 

1.2.1.2.Качество на атмосферния въздух в приземния слой 

Състоянието на атмосферния въздух и нивото на концентрацията на замърсяващите 

вещества в атмосферата се определят от няколко фактора, влияещи върху условията за 

задържането или разсейването им: 

 изменението на локалните климатични условия в следствие морфографските 

характеристики на района; 

 площното разположение и мощността на източниците на емисии; 

 характера на урбанизация. 

На територията на Община Велики Преслав не функционира местна система за 

мониторинг на въздуха.  Качеството на атмосферния въздух за района, в които попада и 

общината се наблюдава и контролира чрез стационарна станция на РИОСВ - Шумен. 

 

 

 

1.2.1.3. Източници на атмосферно замърсяване 

В Община Велики Преслав постъпването на емисии от вредни вещества в атмосферата се 

формира от:  битово и административно отопление,  производствени фирми, транспорта, 

селскостопански дейности и дейности върху открити площи с насипни материали (депа, 

кариери, сметища, строителни площадки и др.), като най-голям дял се пада на битовите 
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отоплителни източници. Прахообразните  и газообразните завърсители на атмосферния 

въздух в населените места са с по-високи стойности през есенно - зимния (отоплителния 

сезон), когато се използват предимно твърди горива в битовия сектор.   

Основните замърсяващи вещества са: прах, серен  диоксид, азотен диоксид, сероводород и 

оловни аерозоли. При изгарянето на горивата в битовия сектор се отделят емисии от  

въглероден оксид, серен диоксид, полиароматни въглеводороди, диоксини, фурани и прах. 

Наднормени стойности от тези вещества не са регистрирани. 

Източник на „неприятни миризми” на територията на Община Велики Преслав  е 

инсталацията на „Плиска ойл” ЕООД.За производствени  нужди и за отопление се 

използва водна пара като енергоносител, която се произвежда от котел, който   използва 

като гориво отделящата се в хода на прозводствения процес слънчогледова люспа. При 

посока на въздушното течение към града се усеща миризма от инсталацията.  

- Точкови източници 

Всички източници на вредни емисии, които  имат определени параметри (точни 

координати, височина, напречно сечение, скорост на газовия поток, дебит, температура на 

газа и масовия поток на вредни вещества) се характеризират като стационарни точкови 

източници. Това са димоходите (комини) на горивни инсталации, изпускателни 

устройства на производствени вентилации и аспирации и др. Потенциални точкови 

източници на територията на община Велики Преслав се явяват парокотелните 

инсталации на административните сгради, училища, производствени предприятия  и други 

по-малки точкови източници  

На този етап промишлените източници на замърсяване са незначителни. Данните от 

собствените измервания на предприятията показват, че изчислените концентрации на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух са по-ниски от ПДК или много близки 

до наложените от нормативната уредба. 

- Площни източници 

Поради ниското застрояване, характера на терена, вида на отоплителните уреди, като 

площни източници са разглеждат комините на битовото отопление и отоплението в 

обществените сгради на територията.  

- Линейни източници  

Транспортният поток от леки и товарни автомобили  допринасят до известна степен за 

влошаване на качеството на атмосферния въздух. Отделените от двигателите вредни 

вещества (азотни оксиди, въглероден оксид, серни оксиди, оловни оксиди) са в основата 

на замърсяването на приземния атмосферен слой в населените места на територията. 

- Неорганизирани източници 

Създаването на нерегламентирани сметища за отпадъци са едни от източниците на емисии 

на парниковия газ  метан (СН4).  

 

ИЗВОДИ:  

1. Община Велики Преслав се характеризира с нисък потенциал на замърсяване - 

няма установено превишаване на ПДК, климатичните условия не благоприятстват 

задържане и събиране на атмосферни замърсители в приземния въздушен слой. За 

чистотата на атмосферния въздух в района, освен климатичните фактори и релефа, 

съществена роля играят: 

- Липсата  на големи промишлени предприятия и топлоцентрали в близост на 

района; 

- През района не минават магистрали от републиканската пътна мрежа, както и 

липса в близост на пътища с голяма интензивност на движението. 

2. Няма замервания за повърхностно натоварване на открити площи. 

3. Отоплителните инсталации са основен източник на замърсяване на въздуха през 

зимния сезон. С използване на екологично чисто гориво  - газ за отоплителните 



 

 

 

 

                                                                                                                                                 35 стр. 

инсталации, замърсяването чувствително ще намалее. Желателно е да се търсят и 

използват нови енергийни източници, което би допринесло за значително 

намаление на емисиите, свързани с използването на течни и твърди горива. 

4. Озеленяването и благоустояването на уличните платна ще доведат до по-ниски 

нива на прах в атмосферния въздух. 

5. При възможност транспортната схема на общината  може да бъде оптимизирана с 

оглед намаляване вредното въздействие на трафика върху качеството на въздуха. 

 

1.2.2. Води 

Друг основен компонент на околната среда са водите, в това число 

повърхностните, подземните и отпадъчните (битови, 

производствени и др.). Територията на Община Велики Преслав се  

отводнява към Черноморския басейн чрез р.Голяма Камчия. 

Общината попада в района на Басейнoва дирекция за управление на 

водите в Черноморски район, създадена със Заповед № РД-

27/17.01.2002г. на министъра на околната среда и водите в съответствие с изискване на 

Директива 2000/60/ЕС на Европейския съюз и националното законодателство по водите.  

Една от основните дейности на Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски 

район в осъществяване на държавната политика по опазване на околната среда и водите е 

оценката на актуалното състояние на количеството и качеството на водите, вкл. и на 

отпадъчните води, своевременно идентифициране на негативните процеси, прогнозиране 

на тяхното развитие, предотвратяване на вредните последици и определяне на степента на 

ефективност на осъществяваните мероприятия за използване и опазване на водите. 

Дейността се осъществява чрез натрупване, обработка и анализ на данни от мониторинг 

на количеството и качеството на водите на територията на Черноморски район. 

Наблюдението и контролът върху състоянието на водите  се осъществяват от Национална 

автоматизирана система за мониторинг на околната среда към ИАОС, раздели  

„Повърхностни води” и „Подземни води”. В последните години се наблюдава  тенденция 

за подобряване качествените показатели на повърхностните и подземни  води, в резултат 

на преустановяване дейността на промишлени предприятия, както и ограничаване на 

торенето върху обработваеми терени. 

 

Състоянието на повърхностните и подземните води в общината е в зависимост основно от 

състоянието на промишлеността, селското стопанство и нивото на развитие на 

инженерната инфраструктура и технологиите на пречистване.  

 

Извършената дейност по мониторинг и оценка на състоянието на водите на територията 

на РИОСВ Шумен през 2015г. е в три направления: на повърхностно течащите води, на 

подземните води и на отпадъчните води.  

По своя характер извършвания мониторинг е: 

 Контролен – извършва се от РИОСВ Шумен, чрез акредитирана лаборатория  - Регионална 

лаборатория Шумен към ИАОС; 

 Държавен – включва се мониторинга към Националната автоматизирана система за 

мониторинг на околната среда (НАСЕМ); 

 Собствен – извършва се от емитерите на отпадъчни води, от ползвателите и 

водоползвателите с издадени разрешителни и задължените по Закона за водите без 

издадено разрешително. 

 

Пунктовете в които се извършва мониторинга в зависимост от местоположението им и 

влиянието на антропогенните фактори върху качеството на водите в тях са класифицирани 

в две групи:фонови – отчитат влиянието само на природните дадености върху 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/images/monitoring.jpg
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDpYvwu53PAhUHPRoKHeVxCYIQjRwIBw&url=http://info-call.bg/f/akvalab/6234/1/&psig=AFQjCNHs1oYV8HNRiTPCPzMciRc-u_vVrQ&ust=1474444473578076


 

 

 

 

                                                                                                                                                 36 стр. 

екологичното състояние на водите и референтни: отчитат влиянието и на човека върху 

качеството на водите. 

  

Повърхностни води 

Повърхностните води на територията на община Велики Преслав се формират основно 

във водосбора на р. Камчия.Река Камчия е главен воден ресурс  и водоприемник. 

Река Камчия се образува от Голяма и Луда Камчия, като за начало е приета Голяма 

Камчия, която тръгва от Лиса планина, близо до с. Тича, Сливенски район, откъдето идва 

и старото й име “Тича”. Влива се в Черно море. Общата водосборна площ на реката е 5360 

км
3
, дължината 245 км. Отначало реката тече в североизточна посока към гр. Шумен до с. 

Хан Крум, откъдето прави голям завой на юг и от гр. Смядово тече на изток до вливането 

си в Черно море. Среден наклон на реката – 2,9%. За поречието са характерни два 

максимума на водните количества - първичен през май и вторичен - през януари. 

Минимумът е между август и октомври. Средномногогодишното водно количество на 

реката към устието и
'
 е 19,0 м

3
/с. 

През територията на община Велики Преслав преминава р.Камчия – сравнително голям 

воден обект и притоците, заустващи се в нея, към поречие р.Камчия. Въпреки  

множеството  притоци  (27  на  брой)  гъстотата  на  речната  и  мрежа  е  твърде  ниска-0,7 

km/ km
2
.Река  Камчия  има  добре  залесена  водосборна  област.От  цялата  и  площ  

горите  заемат  2600 km
2
, или  49%. Почти  половината  от  тази  площ е заета от 

нискостеблени гори, които имат и най-голямо разпространение. Останалата  половина  до  

2600 km
2
  е  залесена  с  дъбови  и  букови  гори. Най-слабо  е  залесен  притокът  на  

Голяма  Камчия-р.Врана,едва  23%.Тук  горите  са  изцяло  нискостеблени, разпръснати  

по  поречието  в  отделни  малки  групички. По-големи  и  непрекъснати  площи  заемат  

горите  по  Преславската  планина  и  югозападно  от  гр.Шумен. 

Средногодишният  отток  на  р. Камчия  по  данните  от  хидрологичните  станции  се  

изменя  от  1,136 m3/s (35,82.106 m3)  при  яз.Тича  до  24,676 m3/s (778,2.106 m3)  при  

Гроздево  или  26,287 m3/s (829,0.106 m3)  при  устието. 

Река  Голяма  Камчия  е  най-голямата  наша  река, която  се  влива  директно  в  Черно  

море. 

Напречният  профил  на  реката  в  горното  й  течение  е  тесен  с  високи  и  стръмни  

брегове. След  с. Тича  профилът  става  коритообразен  със  силно  извити  

меандри.Склоновете  в  тази  част  са  залесени  с  широколистни  гори-габър, бук  и  40%  

заети  с  обработваема  площ. Дъното  на  речното  корито  е  неравно, скалисто, на  места  

песъчливо  с  отделни  камъни. След  с. Филаретово  профилът  преминава  в  

трапецовиден, залесеността  намалява  за  сметка  на  обработваемите  площи-80%. След  

с. Виница,  р. Камчия  навлиза  в  Преславската  теснина  и  напречният  профил  на  

долината  е  тесен  със  стръмни  и  високи  склонове, залесени  с  нискостеблена  

растителност-габър  и  дъб.  Бреговете  на  реката са  стръмни, високи  до  1 м, обрасли  с  

върби.След  като  напусне  преславската  теснина, Камчия  навлиза  в  широка    

трапецовидна  долина.Склоновете  стават  ниски  и  обезлесени, а  дъното  на  долината  е  

широко  1,5 км. Надлъжният  наклон  на  реката  пада  до  0,7%  в  този  участък.Коритото  

достига  на места 300 м ширина, но  обикновено  се  движи  между  20-40 м.  с  дълбочина  

1,5 м. След  с. Кълново  реката  придобива  един  постоянен  напречен  профил  с  ширина  

7-8 м.  и  дълбочина  2-2,5 м. Бреговете  са  глинести, ронливи, високи  и залесени с  

върбалак.В  този  участък  реката  прави  силно  извити  меандри.При  с.Ново  Янково  

отново  се  стеснява  до  с. Комунари, където  преминава в широки  долини - 1,7 км  с  

трапецовиден   напречен  профил. Склоновете  на  долината  са  ниски, полегати  и  се  

запазват  почти  до  устието. От  с.Гроздево  Камчия  навлиза  в  Лонгоза-стари  ясенови  и  

брястови  гори, които  продължават  като  широки  ивици  от  600-700 м.  до  

устието.Реката  тече  разлята  като  образува  множество  азмаци. Река Камчия  има  добре  
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залесена  водосборна  област - 49%. Почти  половината  от  тази  площ  е  заета  с  

нискостеблени  гори, а  останалата  с  дъбови  и букови  гори, които  заемат  високите  

части  на  Източна  стара  планина.Изцяло  с  букови  гори  е  заета  Котленската  и  

Върбишката  планини, а  дъбови –Карнобатската, Тичанската  и  Преславската  планини.С  

ясен  и  бук  са  залесени  последната  3 км  ивица  от  сливането  на  двете  камчии  до  

устието, известна  като Лонгоза.В  горната  част  отнесена  към  ХМС  Преслав  

залесеността  е  56%, като  намалява - 37%  при  Бели  бряг. Това намаляване  на  

залесеността  се  дължи  на  слабата  залесеност  на  р. Врана, която  се  влива  в  този  

участък.Подземните  води  в  района  се  подхранват  от  атмосферните  валежи  и  

дренираните  води  от  пресечните  пластове  на  геоложките  формации  по  склоновете  

на  речната  долина. В  периода  на  снеготопене  или  продължителни  валежи нивото  на  

подземните  води  се  покачва, а при  засушаване  се  понижава. Водата  в  алувиалните  

отложения  е  прясна  хидрокарбонатна  със  средна  температура  14°С.На  р.Камчия  са  

изградени  яз. Тича  със  завирен  обем  311,8 х 10
6
 куб. м  и  земно-насипна стена  с  

височина  54,4 м, използван  за  напояване  и  питейно-битово  водоснабдяване, който  

регулира  обема  на  оттока  в  разглеждания  пункт  и  яз.Камчия  със  завиран  обем  7,46 

х 10
6
  и  земно-насипна  стена  с  височина  73,5 м, използван  за  питейно-битово  

водоснабдяване. 

Отточна  характеристика 

Режимът  на  повърхностния  отток  се  изяснява  посредством  данните, набирани  при  

хидрометричните  станции  №7-р.Голяма  Камчия  преди  вливане  р. Врана (нов  номер  

№43700)  и  №6  на  р.Врана  при  с.Кочово  (нов  номер  43400).Разглежданият  пункт  е  

на  150 м  преди  вливането  на  р.Врана  в  р. Голяма  Камчия. 

За р. Врана, заустваща се в р. Камчия на територията на общината, също има данни от 

контролния пункт за мониторинг при с. Кочово и с. Хан Крум. През 2014 г. в тези 

пунктове се е наблюдавало подобрение по показателите, характеризиращи съдържанието 

на азот и фосфор. 

Оттокът  на  реките  е  разпределен  крайно  неравномерно  през  годината, като  през  

летните  месеци  силно  намалява. Отточният  режим  на  р.Голяма  Камчия  от  изворите  

до  гр. Велики Преслав  се  характеризира  с  два  върха-през  месец  април-май  първи  

максимум  и  през  месец  ноември  втори  максимум.Минимумите  са  обикновено  през  

месец  септември-октомври. От  месец  януари  до  месец  юни отточният  режим  са  

характеризира  със  завишени  стойности, което  се  дължи  на  валежите  с  максимум  

през  април-май  и  снеготопенето  през  месец  януари-март. От  края  на  месец  юни  и  

началото  на  месец  юли  оттокът  намалява  поради намаляване  на  валежите  и  това  

продължава  до  края  на  месец  септември-началото  на  месец  октомври. В  началото  на  

есенния  период  започва  завишаване  на  водните  количества, но  това  завишаване  не   е  

голямо  колкото  пролетното  и  продължава  до  края  на  годината, когато  те  

сравнително  намаляват  и  стават  в  твърдо  състояние.Минимумите  и  максимумите  на  

валежите  съвпадат  с  тези  на  оттока  на  реката  и  притоците  й. Средногодишното  

водно  количество  на  р. Камчия  при  гр. Велики  Преслав е около  4,8 куб.м/сек, което  

прави  средногодишен  отточен  обем  около  150 мил.куб.м. Разпределението  на  този  

отточен  обем  по  сезони  е  приблизително  както  следва: през  пролетното  пълноводие-

80%, през  лятното  маловодие-6%  и  останалите  14%  се  оттичат  през  есеннното  

завишаване  на  оттоците.Наносният  режим  на  р. Камчия  при  гр. Велики Преслав  

варира  от  0,003 г/л  на  17,827 г/л, като  е  характерно, че  минималните  количества  

наноси  настъпват  през  зимата, а  максималните  такива-през  лятото. 

Категория  на  речното  течение 

С  цел  по-подробна  характеристика на  водите  на  р.Камчия, дължината  на  реката  е  

разделена  на  11  участъка, в  зависимост  от  физико-географските  особености, 

основните  притоци  и  замърсители, а  също  и  от  построените  хидрохимически  
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съоръжения.Кислородното  съдържание  на  водите  на  р.Камчия  не  е  високо  и  

намалява  по  дължината  на  реката.Само  в  най-високите  участъци  до  с.Кочово  водите  

по този  показател  са  І  категория, от  там  до  заустването  са  ІІ  категория.Причина  за  

това  са  големите  нарушители  на  оттока, каквито  са  множеството  язовира.Поради  

високото  допустимо  съдържание  на  нитратен  азот (N-NO3)  в  речните  води, по  този  

показател  р. Камчия  е І  категория.Различно  е  надлъжното разпределение  на  

съдържанието  на нитритен  азот (N-NO2).Само  в  най-високата  част  на  р. Врана, водите  

са  І категория.Веднага  след  с.Кочово, речните  води  бързо  преминават  в  ІІІ  категория  

и  оттам  до  заустването  в  ІІІ  и  над  ІІІ  категория. 

По  този  показател  водите  на  почти  цялата  река  не  могат  да  се  използват  за  

риборазвъждане. Съдържанието  на  амониевия  азот (N-NH4)  във  водите  на  р. Камчия  

нараства  значимо  след  с.Кочово. До  този  пункт  съдържанието  му  нараства  

постепенно  и  водите  са  І  и  ІІ  категория.В  останалата част  от  реката  водите  са  

силно  замърсени  от  амониеви  йони  и  водите  са  ІІІ  категория.Известно  подобрение  

се  наблюдава  преди  заустването  на  реката, където  водите  са  ІІ  категория. Високото  

съдържание  на  амониев  азот  (N-NH4)  във  водите  след  с. Кочово  не   позволява  те  да  

бъдат  използвани  за  риборазвъждане. Надлъжното  разпределение  на  съдържанието  на  

фосфати  (PO4)  е  аналогично. По  този  показател  в  коментирания  по-горе  участък  

водите  също  не  могат  да  се  използват  за  риборазвъждане. 

Съдържанието  на  разтворените  вещества  нараства  постепенно  до  с. Кочово,  където  

концентрациите  във  водите  плавно  нараства  в  границите  на  І  категория. Следва  

значимо  нарастване, но  въпреки  това  концентрацията  на  разтворени  вещества  остава  

в  границите  на  540-600 mg/l, която  ги  определя  като  І  категория. По  този  показател  

водите  са  в  препоръчителните  изисквания  за  използване  на  водите  за  

риборазвъждане  и  надвишават  тези, позволяващи  използването  им  за  напояване. 

Количеството  на  неразтворените вещества  следва  схемата  на  надлъжното  

разпределение  както  на  амониевия  азот  и  фосфатите. Високото  съдържание  на  

неразтворени  вещества  се  запазва  по  цялата  дължина  на  реката.По  този  показател  

водите  на  р. Камчия  не  могат  да  се  използват  за  риборазвъждане, а  използването  им  

за  напояване  не  е  еднозначно  и  предлага  в  многогодишен  план  подходящо  

обработване  на  земята. 

 

Качества  на  речната  вода 

За река Камчия при с. Миланово, след град Велики Преслав – съгласно анализ, извършен 

от Басейнова дирекция за управление на водите за Черноморски район, за 2014 г.е 

наблюдавано влошаване по показатели азот амониев, общ азот и азот нитратен.  

Река Врана след град Търговище – Подобряване БПК5, азот нитритен, фосфати, общ 

фосфор  и влошаване по показател азот амониев и общ азот 

 

На територията на общината водни тела от категория „река"  са: 

                                                                                                                                     Таблица 4 

Код на водните 

тела 

Код на 

речно 

тяло 

Име на водното тяло 

BG2KA900R019 

 
R 4  Река Камчия преди гр.Велики Преслав до с.Миланово 

BG2KA900R020 

 
R 4 Река Камчия след язовир Тича, но преди Велики Преслав 

 Източник: Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район 
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Водно тяло BG2KA900R019 - Река Камчия преди гр.Велики Преслав до с.Миланово. 

Речния тип е полупланински , съгласно характеристиките и делението на водните тела на 

БДЧР. Надморската височина - силно варира, полупланинска зона, слиза ниско. 

Геоложката основа на водното тяло е смесени силикати, варовици, като общата площ 

<1300  кв km /малки и средни, рядко големи/ наклона е слаб, под 2 %.   Разстоянието до 

извора е обикновено значително.Форма на долината – U с по широка долина, доминиращ 

състав на субстрата - едър чакъл /1.6 – 64 мм/, дребен чакъл /2-16/.Соленост  - 

сладководни, по малко от 0.5%. 

 

Водно тяло BG2KA900R020 - Река Камчия след язовир Тича, но преди Велики Преслав. 

Речния тип е полупланински, съгласно характеристиките и делението на водните тела на 

БДЧР. Надморската височина - силно варира,полупланинска зона, слиза ниско. 

Геоложката основа на водното тяло е смесени силикати, варовици, като общата площ 

<1300  кв km /малки и средни, рядко големи/ наклона е слаб, под 2 %.   Разстоянието до 

извора е обикновено значително.Форма на долината - U с по широка долина, доминиращ 

състав на субстрата - едър чакъл /1.6 – 64 мм/, дребен чакъл /2-16/.Соленост - 

сладководни, по-малко от 0.5%. 

 

Значими видове натиск и въздействия в резултат на човешката дейност върху 

състоянието му: 

Водно тяло BG2KA900R019 - Река Камчия преди гр.Велики Преслав до с.Миланово: 

1.Източници на замърсяване върху повърхностното водно тяло: 

а/точкови източници: 

- ЕТ“Златно руно“ град Велики Преслав – кланница 

- Канализационна мрежа град Велики Преслав 

- „Винекс Преслав“АД  

- „Автомагистрали Черно море“ АД – бетонов възел град Велики Преслав 

- „Кариера Драгоево“ АД 

б/дифузни източници на замърсяване: 

- урбанизирани територии, неполивни ниви, пасища 

- с битов характер -от населените места под 2000 е.ж. без канализационна мрежа и 

ПСОВ, 

в/морфологични изменения: 

-    Морфологични изменение/корекции/ - корегиран участък в границите на град 

Велики Преслав – желязо-бетонна, втори корегиран участък преди река Драгоевска 

L≈5, 3 

- Морфологични изменения: /малки язовири/ - Драгоево 1,2,Преслав-Дервиша 

в/оценка на риска: вероятно в риск -азот и фосфор 

Водно тяло BG2KA900R020 - Река Камчия след язовир Тича, но преди Велики Преслав: 

1.Източници на замърсяване върху повърхностното водно тяло 

а/точкови източници: няма 

б/дифузни източници на замърсяване: 

гори, пасища, урбанизирани територии,други земеделски земи, неполивни ниви, 

в/морфологични изменения: няма 

в/оценка на риска: вероятно в риск -амониев  азот и нитрати 

 

Въз основа на резултатите от прегледа на антропогенния натиск и въздействие и 

резултатите от проведения контролен и оперативен мониторинг е извършена оценка на 

състоянието на водните тела. 

Водно тяло BG2KA900R019 - Река Камчия преди гр.Велики Преслав до с.Миланово 

– пунктове за мониторинг 
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 Пункт за хидробиологичен мониторинг – с.Миланово и град Велики Преслав 

 Пункт за физикохимичен мониторинг - с. Миланово 

 Пункт за хидроморфологичен мониторинг - с.Миланово 

– екологично състояние 

 Биологично състояние – лошо 

 Физикохимично състояние – много лошо – NH4,-PO4, 

 Хидроморфологично -  лошо 

 Общо екологично състояние – лошо 

 Общо химично състояние - много добро 

 Оценка на риска -вероятно в риск -азот и  фосфор 

 

Водно тяло BG2KA900R020 - Река Камчия след язовир Тича,но преди Велики Преслав 

– пунктове за мониторинг 

 Пункт за хидробиологичен мониторинг - след язовир Тича 

 Пункт за физикохимичен мониторинг - не 

 Пункт за хидроморфологичен мониторинг - не 

– екологично състояние 

 Биологично състояние - добро 

 Физикохимично състояние - няма данни 

 Хидроморфологично - добро 

 Общо екологично състояние -добро 

 Общо химично състояние - няма данни 

 Оценка на риска - вероятно в риск -амониев азот и  нитрати 

 

Подземни води 
Подземните води в общината са представени от грунтови води в речните тераси и  

пукнатинно-карстови води в кредните седименти. Водоносните хоризонти на 

грунтовите води се подхранват главно от валежни води. Средният дебит  на подземните 

води в алувиалните тераси на реките е 6,0 л/сек/м, но варира в доста широки граници 

(от 0,35 до 16-20 л/сек/м). Според хидрохимичните им характеристики подземните води 

по цялата дължина на терасите на реките Врана и Голяма Камчия са хидрокарбонатно-

калциево-магнезиеви.Водоносни са и окарстените варовици, изграждащи Шуменското 

плато, като най-значими са карстовите извори при с.Троица с общ дебит 62 л/сек . 

Подземното водно тяло с код BG2G000000Q004 - порови води в кватернера на река Врана. 

Площ на ПВТ е 127,88 кв.км, тип безнапорен. Характеристика покриващите ПВТ пластове 

в зоната на подхранване - глинесто песъчлив. Литол, строеж на ПВТ-  дребно до средно 

зърнести чакъли и пясъци.Средна дебелина на ПВТ-4,3-9,6м.  

Подземното водно тяло с код BG2G000000K2030 – карстови води в горна креда-мастрихт 

Шуменско плато. Площ на ПВТ е 53,40 кв.км, тип безнапорен. Характеристика 

покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване - открит /инфилтрация на валежите в 

зоната на разкриване/. Литол, строеж на ПВТ - варовици. Средна дебелина на ПВТ– 30-80 

м.  

Цели на подземните водни тела са: 

Подземното водно тяло с код BG2G000000Q004 - порови води в кватернера на река Врана 

– количествено състояние – добро състояние, химично състояние – лошо за NO3 в района 

на Новосел, NH4 в района на град Смядово, Fe и Mn в района на Хан Крум, оценка на 

риска – по количествено състояние не е в риск, по химично състояние  - в риск, цел за 

химичното състояние - непревишаване на  ПС за:  NO3 = 38,09мг/л;    NH4=0,41 мг/л , 

Fe=0,71 мг/л, Mn =0,05, цел за количественото състояние – 464,  срок за постигане – 2021 

година, обосновка –Естествени предпоставки:взаимодействие на ПВТ с река Врана, 
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водоносният хоризонт (ВХ) е изграден от алувиални отложения с висока   

водопропускливост - чакъли, пясъци и песъчливи глини. Повишено съдържание на 

замърсители в подземните води се дължи на дифузни източници:просмукване на 

замърсители при взаимодействие с реката, която в голямата си част е в риск; развито 

земеделие; наличие на селища без ПСОВ. 

Подземното водно тяло с код BG2G000000K2030 – карстови води в горна креда-мастрихт 

Шуменско плато – количествено състояние – добро състояние, химично състояние  - лошо 

/ NH4 в района на с.Тройца/, оценка на риска – по количествено състояние не е в риск, по 

химично състояние  - в риск, цел за химичното състояние –непревишаване на ПС за 

NH4=0,4213 мг/л , цел за количественото състояние - 65,  срок за постигане – 2021 

година.Обосновка - Естествени предпоставки: ВХ е открит, безнапорен Замърсяването е  

от дифузни източници: наличие на селища без ПСОВ; факторът разреждане не действа в 

този водоносен хоризонт, тъй като липсват повърхностни води с постоянен отток. 

 

Хвостохранилища 
На територията на общината има хвостохранилище за промивни отпадъчни води от 

дейността на "Кариера Драгоево" АД, с. Драгоево. Хвостохранилището е приемник на 

отпадъчни води от промивната инсталация за производство на каменни фракции за 

производство на бетонови смеси с капацитет 300 000 м
3
. По данни от Информационната 

карта за 2009 г. представена в РИОСВ гр. Шумен, съоръжението е с 100 000 м
3
 остатъчен 

капацитет. С Решение №254 от 28.08.2007 г. на БДЧР- Варна е прекратено депонирането 

на отпадъчните води в съоръжението. 

 

Водоснабдителна и канализационна инфраструктура 

•  Водоснабдителна инфраструктура 

Община Велики Преслав се водоснабдява основно от язовир "Тича", разположен на 

територията на община Върбица, както и от местни водоизточници - дренажни и 

шахтови кладенци, извори, открити водоеми. 

Язовир «Тича» е повърхностен водоизточник, който се ползва за питейно водоснабдяване. 

Той се определя като самостоятелно водно тяло, което е езерен тип – голям, дълбок язовир 

с категория А1, разположен на територията на община Върбица. Същият е изграден на 

мястото на водослива на реките Драгановска, Палиска, Калвандере, Герила и Елешница с 

Голяма Камчия. Стената на хидровъзела се намира на около 8 - 9 км. по въздушна линия 

от гр. Велики Преслав. Язовирът е публична държавна собственост и се стопанисва от 

«Напоителни системи» ЕАД, а водоползватели на съоръжението са «ВиК – Шумен» ООД 

с издадено от МОСВ разрешително за водоснабдяване на гр. Шумен, с. Дибич, с. 

Белокопитово, с. Панайот Волов и гр. Велики Преслав и «ВиК – Търговище» ООД с 

разрешително за водоснабдяване на гр. Търговище и околните села. 

Язовир «Тича» осигурява питейно-битово водоснабдяване на 4 населени места от Община 

Шумен, гр. Велики Преслав и на 8 от Община Търговище. 

Водата от язовира е със стабилни химични показатели и почти не променя състава си във 

времето. Единствен проблем е повишаването на «мътността» на «суровата» вода през 

пролетните месеци на годината. Постъпващата от язовира вода преминава през 

микрофилтри, където се пречиства от механичните примеси и се подава за озониране в 

«контактни камери». Обеззаразяването на водата се извършва на два етапа – озониране и 

допълнително обеззаразяване. 

 

За водоснабдяване на общината средногодишно се подават 2300 хил. м3 водна маса, 

равняващо се на 74 л/сек. 89% от нея постъпват помпажно и 11% - гравитачно. 

Съществуват резервни водоизточници - шахтови кладенци в поречието на р. Врана край 

с. Кочово и дренаж "Кюнта". Основният консуматор на питейна вода в общината е гр. 
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Велики Преслав, който се водоснабдява от язовира чрез магистрален водопровод. Има 

изградена Микрофилтърна озонаторна пречиствателна станция (МФОС) с мощност 400 

l/s, от която за града и кв. Кирково се ползва около 150 l/s, като останалата мощност е 

свободна. Съществуващата водопроводна мрежа на града е 52 km, приблизително 95% 

от дължината на уличната мрежа. Над 70% от мрежата е строена с етернитови тръби и е 

силно амортизирана и често аварира. Общата водопроводна мрежа на общината е с 

дължина 224 km, от които 154 km са външни водопроводи, вътрешната водопроводна 

мрежа е 70 km. Всички населени места имат външно и вътрешно водоснабдяване, но 

само в 7 от тях е осигурена вода в рамките на норматива. За останалите населени места 

е осигурена вода от 50 до 75% поради спада на дебитите на водоизточниците през 

летния сезон и голямата амортизация на мрежата. 

Водоснабдяването в общината е обособено в 3 водоснабдителни групи - Велики 

Преслав, Драгоево и Имренчево. Групите Велики Преслав и Имренчево след 

направените подобрения осигуряват необходимото количество питейна вода за 

населението и за момента нямат проблеми с водоснабдяването. След предприетото 

допълнително водоснабдяване на група Драгоево до известна степен проблемите с 

водоснабдяването на селата Златар и Суха река са решени.  

Определени затруднения с водоподаването съществуват в 

селата от северната част на общината - Хан Крум, Кочово, Троица и Осмар. С 

включването и изграждането на резервоар - 500 m3, чувствително се подобри 

водоподаването за с. Хан Крум. За останалите три села съществуват реални 

възможности за подобряване на водоподаването. 

 

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 І – той има за цел защита на самите водовземни съоръжения като предотврати 

външния достъп до тях, чрез затваряне и ограждане на съоръженията и началните 

водопроводи около последните; 

- пояс ІІ – срещу биологични, бързоразвиващи се и силносорбируеми химически 

замърсители; 

- пояс ІІІ – срещу стабилни химически замърсители. 

Границите на пояси ІІ и ІІІ най-общо се оразмеряват в съответствие с хидрогеоложките 

условия в района на вододобивните съоръжения и в зависимост от режима на тяхната 

експлоатация. Техните размери се определят чрез математическо моделиране. 

Пояс І 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 ІІ 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 ІІІ се сигнализира аналогично на пояс ІІ. 

 

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. 
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Водовземните съоръжения в община Велики Преслав, на които са оразмерени поясите на 

санитарно-охранителните зони са дадени в следващата таблица: 

                                                                                                                 Таблица 5 

Водоснабдителна 

система 

Водоизточник Заповед за СОЗ 

ВС Осмар ШК Осмар 77 / 28.11.2011 

ВС Драгоево ШК Геленик 84 / 30.11.2011 

ВС Троица к-ж Троица-3 1 / 03.01.2012 

ВС Драгоево к-ж Язовира 10 / 12.01.2012 

ВС Златар к-ж Въчка 11 / 12.01.2012 

ВС Троица к-ж Троица-1 /дренаж/ Карлсберг 10 / 24.07.2006 
  Източник: «В и К – Шумен» ООД 

 

ШК Осмар се намира на 2,0 км. южно от с. Осмар, общ. Велики Преслав. Попада в ПИ № 

000151, м. Хумник, землище с. Осмар, ЕКАТТЕ 54273. Съоръжението се стопанисва и 

управлява от «ВиК» ООД – гр. Шумен. Водовземното съоръжение има съществуващ и 

ограден пояс «А» от СОЗ. 

ШК Геленик се намира на около 2,6 км. северно от с. Драгоево, общ. Велики Преслав. 

Водовземното съоръжение попада в имот № 000693, извън регулационните граници на с. 

Драгоево, ЕКАТТЕ 23340. Кладенецът се стопанисва и управлява от «ВиК» ООД – гр. 

Шумен. Около него има съществуващ и ограден пояс «А» от СОЗ. 

Каптаж Троица-3 към ВС Троица се намира на около 8,0 км. северно от с. Троица, общ. 

Велики Преслав. Водовземната изработка попада в имот № 000006, м. Боаз варницата в 

землище с. Троица, ЕКАТТЕ 73170. Съоръжението се стопанисва и управлява от «ВиК» 

ООД – гр. Шумен. 

Каптаж Язовира към ВС Драгоево се намира на около 350 м. югозападно от с. Драгоево и 

на около 85 м. североизточно от брега на микроязовир. Водовземната изработка попада в 

имот извън регулация от землището на с. Драгоево, ЕКАТТЕ 23340, общ. Велики Преслав. 

Съоръжението се стопанисва и управлява от «ВиК» ООД – гр. Шумен. 

Каптаж Въчка към ВС Златар се намира в землището на с. Драгоево (южно от с. 

Драгоево и югозападно от с. Златар), общ. Велики Преслав. Каптажът е разположен на 

територията на имот № 000723, м. Въчка, землище с. Драгоево, ЕКАТТЕ 23340, общ. 

Велики Преслав. Съоръжението се стопанисва и управлява от «ВиК» ООД – гр. Шумен. 

Около него има съществуващ и ограден пояс «А» от СОЗ. 

За всички останали водоизточници в община Велики Преслав има изпълнени СОЗ І-ви 

пояс и предстои да бъдат учредени ІІ-ри и ІІІ-ти пояси. 

Състояние на водоснабдителната мрежа 
Водоснабдителната мрежа в гр. Велики Преслав и кв. Кирково е в голяма степен 

рехабилитирана, подновена и развита. 

В почти всички села на общината обаче водоснабдителните мрежи са значително 

амортизирани и връзките им са компрометирани. Основно съществуващите тръби са 

азбест-циментови, частично има и стоманени. Наблюдават се чести аварии, както и високи 

загуби на вода. Довеждащите водопроводи от използваните водоизточници също са доста 

амортизирани, което влошава водопреноса до населените места, отразявайки се 

съществено на загубите. 

 

Проблеми 
- Независимо от високата степен на изграденост на водоснабдителната мрежа не е 

достигнато максимално задоволяване на нуждите от питейна вода; 

- Недостатъчна е водообезпечеността на водоснабдителните системи; 

- Недостиг на питейна вода за селата Суха река и Златар през летните месеци. 
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- Експлоатационния период на водопроводите отдавна е изтекъл 

- Екслоатационната възраст на водопроводите е около 40-70г. 

- На лице са големи загуби, намалена проводимост, чести аварии и влошено качество на 

питейната вода. 

 

 Канализационна система 
Канализационната мрежа в общината е с ниска степен на изграденост. 

В значителна степен е изградена канализацията на гр. Велики Преслав, където през 2015 г. 

е въведена в експлоатация рехабилитираната и доизградена мрежа на града и кв. Кирково. 

Има частично изградена канализация и в с. Осмар през 1936 година, която не отговаря на 

съвременните норми и не се експлоатира от ВиК дружеството. За града има изградена 

ГПСОВ, която е въведена в експлоатация през 2015 г. Отпадъчните води от кв. Кирково, 

чрез помпена станция за канални води и тласкателен тръбопровод, се включват към 

съществуващата канализация на града, а оттам и в ГПСОВ. 

Останалите населени места от общината имат отделни канализирани участъци, но 

предимно проблемът с отпадъчните води се решава със септични ями. 

Липсва канализация и за част от промишлени предприятия на територията на общината. 

 

Отпадъчни води - степен на изграденост, степен на ползваемост и състояние на 

канализационната система в населените места 
Изграждането на канализационните системи в населените места в Община Велики 

Преслав изостава. С най-добре изградена  канализационна мрежа се характеризира гр. 

Велики Преслав и кв. Кирково. В селата Хан Крум, Осмар и Троица частично изградената 

канализация е предназначена за събиране и отвеждане само на дъждовните и дренажните 

води, но в нея са включени и частни имоти с битово-фекални отпадни води. В тези села 

канализацията е  изграждана по стопански начин, като диаметърът на тръбите не отговаря 

на изискванията  и нормите за проектиране на канализационни системи. Тези села 

заустват отпадните води в дерета, които се вливат в р. Камчия. 

Във всички селища на общината битово-фекалните води се заустват в септични ями, които 

периодично се почистват от специализирани автомобили. 

Съществуващата канализационна мрежа в гр. Велики Преслав е изграждана след 1960г. и 

е смесен тип, т.е дъждовните и отпадните води се вливат в една и съща колекторна мрежа. 

Изградени са множество дъждопреливници по главните колектори, които при  обилни 

валежи преливат в р. Дервишка. Главните колектори преминават през центъра на града от 

двата бряга на р. Дервишка, които се включват югоизточно в довеждащия колектор за 

отпадни води към ГПСОВ. 

 

Градска пречиствателна станция за отпадъчни  води (ГПСОВ) 
ГПСОВ се намира в местността „Бобая” и е построена върху общинска земя. На 15 метра 

югоизточно от площадката минава път І-7 „Ямбол - Велики Преслав - Шумен - Силистра”. 

ГПСОВ отстои на 700м. от най-близкия обект на хранително-вкусовата промишленост - 

кланица и на повече от 1 500м. от последния жилищен квартал на града. 

Изградената ГПСОВ е въведена в експлоатация през 2015г. Тя е двустъпална – 

пречистването на водите преминава през механично и биологично третиране. 

 

Проблеми: 
- Много висок екологичен риск създава липсата на канализационна мрежа в населените 

места в общината, което води до замърсяване с битово-фекални води. Необходимо е 

изграждане на канализационна мрежа за отпадни води, първо в по-големите населени 

места (с.Драгоево, с.Хан Крум, с.Троица, с.Осмар, с.Златар ), а след това и в останалите; 
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- Качеството на повърхностните води не може да бъде прецизно оценено поради липса на 

пълен мониторинг на водите в общината. 

 

Минерални води 

На територията на Община Велики Преслав няма открити минерални води. Няма и 

естествени езера. 

 

ИЗВОДИ:  

1. Основните проблеми за нормално водоснабдяване в района произтичат от 

състоянието на водопроводната мрежа, която е технически амортизирана с висока 

степен на аварийност и големи загуби на вода. За намаляване загубите на вода  е 

необходима реконструкция  и модернизация на водопроводната мрежа.  

2. Много висок екологичен риск създава  липсата на   канализационна мрежа  в  

населените места в общината, което води до замърсяване с битово-фекални води. 

Необходимо е изграждане на канализационна мрежа за отпадни води първо в  по-

големите населени места, а след това и в останалите; 

3. За запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води е 

необходимо изграждане на канализационни мрежи  във всички населени места в   

общината и заустването на отпадните води в локални ПСОВ. 

 

 

 

1.2.3. Почви и нарушени терени 

 

1.2.3.1. Почви 

 

Почвата представлява сложна природна система изградена от 

минерални частици, органични вещества, газове, макро- и 

микроорганизми. Минералните частици образуват основната маса на 

почвата, а органичните вещества съставляват 10-20% от химичния и 

състав.Те са резултат от жизнената дейност на растителните и 

животински видове. В почвата са разпространени във вид на торф 

(растителни остатъци) и хумус (разложено органично вещество ). Хумусът заедно със 

съдържанието на вода  и газове определя нейното плодородие. В някой почви 

съдържанието на хумус може да достигне до 90% от общото съдържание на органичните 

вещества.Той е източник на хранителни вещества  за растенията, тъй като при разлагането 

му се освобождава въглероден диоксид, нитрати, фосфати.Тези съединения са лесно 

усвоими от растенията.Хумусът, образуван в  горния почвен слой се отнася от 

инфилтриращата в почвата вода  в по-долните хоризонти. Чрез обработка на почвата, той 

заедно с разтворените  химични вещества се изнася отново на повърхността.Почвената 

покривка е особенно важен компонент на природната среда.Образувана в продължение на 

милиони години, тя се явява огледало за състоянието на ландшафтите и в нея се отразяват  

и пречупват взаимовръзките между  останалите компоненти на природната среда (скали, 

води, климат, растителност, дейност на човека).Без почвената покривка е невъзможно 

съществуването и вегетацията на естествената и културната растителност. Почвената 

покривка е междинно и спояващо звено между геолого-геоморфоложката основа, 

климатичните условия, динамиката на водата  и вегетацията на растенията.Благодарение 

на своето плодородие  почвената покривка се явява  много важен природен ресурс, 

средство и  предмет на труда в селското стопанство. В резултат на дейността на човека  

плодородието на почвата може да се променя (увеличава или намалява) или да се запазва. 

Различават се три вида плодородие:естествено, потенциално и икономическо. Първото се 



 

 

 

 

                                                                                                                                                 46 стр. 

свързва с наличието на хумус  и други хранителни вещества, образували се през дългия 

период на естествено развитие на почвите. Потенциалното плодородие се свързва с 

възможностите за изкуствено увеличаване на хранителните вещества в почвата чрез 

добавяне на торове с естествен или изкуствен произход. Икономическото плодородие се 

изразява чрез стойността на произведените  земеделски продукти от единица площ върху 

даден вид почва. 

 

Община Велики Преслав се намира на границата между Дунавска равнина и Стара 

планина. Релефът и е изключително разнообразен  -  от низини, хълмове и ридове до 

стръмни склонове в Предбалкана. В северната и югозападната  й част е хълмисто  - ридов 

и нископланински, а в централната й част е предимно равнинен, пресечен от долината на 

р. Голяма Камчия и притока и р. Врана. Територията на общината попада в 

Севернобългарска лесостепна почвена зона обхващаща Дунавската равнина и 

Предбалкана (до 600-700м.н.в.). 

В общината преобладаващо разпространение имат сивите горски почви. В южните части 

на територията се срещат канелени, излужено канелени и канелено-подзолисти почви. 

Върху трасетата на река Камчия и нейните притоци са разпространени алувиално-ливадни 

почви.Наличието на мощен хумусен хоризонт и добра запасеност от органично вещество 

обуславят високото естествено плодородие на тези почви. Подходящи са за създаване на 

овощни насаждения и за отглеждане на фуражи, технически и зеленчукови 

култури.Склоновите и брегови форми на терена са заети от ерозирани, плитки и 

каменливи почви. Характеризират се със силно скъсен хумусен хоризонт, на места 

напълно отнесен от ерозията. Имат много ниски агропроизводствени качества и са 

неподходящи за отглеждане на селскостопански култури. 

Почвите са акцептор на всички вредни въздействия в околната среда и като такива 

създават потенциален риск за здравето на населението. Почвата играе роля за кръговрата 

на веществата в природата и минерализиране на органичните отпадъци от живота, 

осигурява плодородието и изхранването на човека, влияе върху състава на въздуха, водата 

и хранителните продукти, представлява среда за съхраняване и предаване на 

болестотворни причинители, влияе върху климата на местността и др. Следователно тя, 

освен полезно може да оказва и отрицателно влияние върху условията на жизнената среда 

и здравето на населението. 

Замърсяването на почвата се проявява основно в две форми: 

•Физическо изменение на почвените структури. Най-големи поражения върху 

почвите се нанасят от антропогенно натоварените екосистеми.Отклоненията в почвените 

параметри се отнасят преди всичко до структурата на почвата, нейната порьозност и 

плътност. Измененията им водят до рязко влошаване на вентилацията и дренажа в 

почвата, вследствие на което настъпва рязко снижаване на активността и количеството на 

микроорганизмите  разлагащи органичните вещества. 

•Химическо замърсяване на почвата. Химическите замърсявания на почвите от 

антропогенен произход превъзхождат многократно в количествено и качествено 

отношение всички видове физически измемения.Те са следствие от много причини, които 

условно можем да ги разделим в следните групи:  

- Газове -   промишлени отходи съдържащи сяра, а също така съдържащи и тежки 

метали, халогениди, азотни оксиди; 

- Прах - дим от промишлени димоотводи, транспортен прах и др.; 

- Соли - особено тези в резултат на обработване с луги и химикали на пътищата 

през зимата, рудодобивната промишленодт, кариери и др.; 

- Агрохимикали от растителната защита; 

- Органични газове и течности - продукти от отоплителни централи, ТЕЦ, 

автотранспорта и др.; 
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- Радиоактивни замърсявания - АЕЦ, промишленост, аварии и др. 

Измененията в химическите параметри на почвата се отразяват след кратък или по-дълъг 

период от време върху ръста  и продуктивността на отделните видове и техните 

популации.Човекът, като консумент и почвената флора и фауна, често изпитват косвеното 

влияние на тези процеси в следствие изменения във вътрешната структура на 

фитоценозите. 

Потенциални източници за замърсяване на почвите в района са промишлените 

предприятия,  селското стопанство и животновъдство.  Почвите могат да бъдат замърсени 

от: 

- Инфилтрация на замърсени води от промишлеността и бита; 

- Отлагане на замърсители от прахоунос и аерозоли от промишлеността и 

транспорта; 

- Замърсяване с битови отпадъци. 

В Община Велики Преслав няма производства, които да замърсяват почвите с тежки 

метали (олово, цинк, мед, арсен, кадмий, никел, хром) и нефтопродукти. Възможно е 

частично локално замърсяване с нефтопродукти в района на бензиностанциите, намиращи 

се на територията на общината, но за това няма данни.  

Като единствен значим източник на замърсяване с оловни аерозоли могат да бъдат 

идентифицирани моторните превозни средства с бензинови двигатели. Потенциално 

замърсени с олово са земи в крайпътни зони с ширина 15-25метра.Няма конкретни 

изследвания за наднормено ниво на замърсяване. Важна особеност при замърсяването на 

почвите с олово е постоянният процес на акумулация, което означава, че процесът на 

замърсяване е прогресивен. Почвата има слаба самоочистваща способност по отношение 

на тежките метали, като оловото може да остане в нея над 1000 години. Пречистването се 

ускорява с отглеждане на растения, които го натрупват в  органите си (най -много в 

корените си, кореноплодни). 

 

Степента  на развитие на процесите на засоляване на почвата се определят от 

климатичните, хидроложките и стопанските условия. Голяма част от засолените почви, 

представляват главно изоставени земеделски ниви, които не се обработват поради 

намалено плодородие.  

Засоляването на почвата е процес, при който се увеличава съдържанието на 

водоразтворимите соли и/или обменен натрий в почвата в количества, влияещи негативно 

на техните свойства, респективно на продуктивния им потенциал. Засолените почви са 

типичен представител на почвите с неблагоприятен състав и свойства за развитие на 

растенията. Към тях се отнасят т.н. солончаци /същински засолени почви/, чиято най-

съществена особеност е значителната концентрация на водоразтворими соли в почвения 

профил и т.н. солонци /алкални почви, съдържащи и в по-малко количество хидролизно-

алкалния нормален натриев карбонат /сода/ и натрий в обменно състояние /над 20% от Т-

сорбционен капацитет/.  

 

През 2004 г. е разработена и утвърдена от Министъра на околната среда и водите 

програма за почвен мониторинг, която е организирана на три нива. Програмата за 

мониториг е изцяло съобразена с последните изисквания на ЕК и Европейската агенция по 

околна среда, както и с националното законодателство, прието по-късно през 2007-2009г. 

(Закон за почвите и Наредба за мониторинг на почвите).  

Програмата за мониторинг е организирана на 3 нива, както следва:  

Наблюденията по І ниво (широкомащабен мониторинг) се извършва в равномерна 

мрежа 16х16 км., в 397 пункта и предоставят данни за оценка състоянието на почвите по 

следните показатели - тежки метали Cd, Cr, Cu, Ni, Pb и Zn  и металоиди, общ азот, 

фосфор, органичен въглерод, активна реакция на почвата (pH) електропроводимост, 
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нитратен азот, общ въглерод и устойчиви органични замърсители, обемна 

плътност.Периодичността на наблюдение е 5 години.  

Наблюденията по ІІ ниво са ориентирани към регионални проявления на деградационни 

процеси – вкисляване - 54 полигона и засоляване-12 полигона. Процеси на ерозия - 

водоплощна и ветрова се наблюдават чрез специално разработени математически модели 

за оценка и прогноза. Почвеното запечатване се оценява на база статистически данни и 

картиране на земното покритие (проект Корин Земно покритие).  

Наблюденията на ІІІ ниво се идентифицират с т.н. локални почвени замърсявания, в 

рамките на който следва да се извършва инвентаризация на площи със замърсена почва. 

Инвентаризацията е все още частична и нерегулярна, на база на налични данни.  

Съгласно мониторинговата програма на РИОСВ                                                                                                     

-Шумен, през 2015г. не са правени пробовземания за показател вкисляване на територията 

на общината. 

Всички негодни пестициди, натрупани на територията на общината се съхраняват в 34 

контейнери “Б-Б куб” по технологията на фирма “Бал Бок инженеринг” АД гр.София. 

Няма конкретни анализи на почвени проби от района за замърсяване с нитрати. 

 

1.2.3.2. Ерозирали почви 

Ерозията е най-широко разпространеният и интензивно протичащ деградационен процес 

върху почвената покривка на земята. Крайният резултат от действието на ерозията е 

безвъзвратното разрушаване на почвата, както като природно тяло и средство за 

селскостопанско производство, така и като основа на природната среда. На територията на 

общината, почвената покривка на склоновете  е засегната от ерозия от средна до силна 

степен. Процесите на ерозия, явяващи се като ограничител  за развитие на селското 

стопанство са застъпени в различна степен навсякъде, където наклонът на обработваемата 

земя е над 3% и по оголените и слабо залесени ридове. Ерозията се изразява предимно 

скрито под формата на площно повърхностно измиване на хоризонт А в различна степен. 

Линейна ерозия се среща ограничено, като частично дълбочинно изравяне на леглата на 

водните течения. Може да се каже, че ерозийните процеси не са в мащабите, които да 

налагат силни ограничения върху структурата на селскостопанското производство. 

Скоростта на ерозията е различна при различните типове растителна покривка. 

Широколистните насаждения в горски фонд, със своите водозадържащи функции имат 

изключителна роля за предотвратяване на ерозионните процеси. Естествената ерозия се 

ускорява под влиянието на човешката дейност. Борбата срещу почвената ерозия се води 

чрез създаване на пълноценни култури и насаждения с добър почвозащитен и 

антиерозионен ефект. 

 

1.2.3.3. Защита от свлачища, пропадания и заблатявания 

Свлачищата се причисляват към групата на „природни бедствия”. Тяхното проявяване 

застрашава сигурността на селищата, пътища, ж.п. линии, нанася непоправими щети на 

обработваемите земи. Факторите влияещи за проявата на свлачищните процеси са 

предимно глинестия строеж, подпочвените води и стръмните терени. Като се изходи от 

тези съображения свлачища могат да се развият по стръмните склонове  на Шуменското 

плато и склоновете на овразите, при извършване на изкопни работи, изсичане на 

растителност и др. 

На територията на гр. Велики Преслав са регистрирани две свлачища с локален характер – 

на ул. „Люле Бургас” и на ул. „Любен Каравелов”. Локални свлачища са регистрирани и в 

селата Кочово и Осмар. 

За всички нарушени терени от добивни дейности на територията на общината  - „Кариера 

Драгоево” АД с. Драгоево и „Вародобив” АД с. Троица са изготвени проекти за 

експлоатацията им и за поетапна рекултивация. 
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Локални заблатявания или временно повърхностно преовлажняване се оформя предимно 

през влажния сезон, в ниските участъци по руслото на р.Камчия, както и в района на 

местността „Блатото”  в  землището на гр. Велики Преслав.  

Ежегодно в сезона по прибиране на реколтата и през пожароопасния период, във връзка 

със Закона за опазване на земеделските земи се издава Заповед на кмета на общината за 

забрана паленето на стърнищата, с цел предпазване от  пожари и  унищожаване на  

хумусния слой на почвата.  

 

ИЗВОДИ: 

1. Намаляването на почвения фонд е свързано с отнемане на земи за строителство на 

промишлени обекти, пътища, тръбопроводи и др.; 

2. Деградирането на земите е свързано на първо място с ерозията. Голям процент от  

земеделските земи са подложени на водна и ветрова  ерозия. Има значителна част 

от земята, която е  изоставена и не се обработва. 

3. Не е регистрирано замърсяване над ПДК на почвите в общината, което ги прави  

подходящи за развитие на екологично земеделие. 

4. Наличие на терени с ерозирали почви налага прилагането на конкретни 

почвозащитни, агротехнически и противоерозионни мероприятия. 

5. Необходимост  от разработване на Общинска наредба за почвените ресурси, като 

част от природната среда. 

6. Замърсявания на почви в общината се предизвикват от незаконното депониране на 

смесени битови отпадъци (отпадъци от различен характер). Непрекъснатото 

усъвършенстване на системите и контрола по събирането на отпадъците ще 

елиминира изцяло съществуващите локални замърсявания и нерегламентирано  

изхвърляне на отпадъците. 

7. Намаляване на процента на изоставените и необработвани площи. 

8. В местата с високи подпочвени води, съществува тенденция  (естествен процес) за 

вкисляване и засоляване на почвите. 

  

 

1.2.4. Защитени територии и биоразнообразие 

 

Законът за защитените територии (ЗЗТ - обн. в ДВ бр.133 от 1998г., посл. 

изм. и доп. ДВ., бр. 66/ 26.07.2013г.)  урежда режима на опазване, 

ползване и управление и регламентира функционирането и съхранението 

на система от защитени територии.С управлението на тези категории 

защитени обекти се цели опазването на биоразнообразието в 

екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, опазване на 

характерни и забележителни обекти и пейзажи и създаване и развитие на 

природозащитната дейност и екотуризъм. 

Съобразено с естествено-историческите и социално-икономически условия в страната, 

площта на защитените територии (ЗТ) и защитените зони в рамките на Националната 

екологична мрежа трябва да представлява най-малко 15% от територията на страната. 

Темпът на достигане на тази цел е най-силен през последните години след  

присъединяването на страната към ЕС. Идентифицирани и характеризирани типове 

представителни за България и Европа местообитания, са обявени като единици от 

Общоевропейската екологична мрежа Натура 2000. 

 

1.2.4.1 Флора 

Растителността на територията на общината се отнася към Европейската широколистна 

горска област. Естествените растителни съобщества са представени главно от 
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широколистни листопадни гори.В преобладаващата си част те имат издънков  произход, 

като резултат на многовековна стопанска експлоатация. Голяма част от широколистни 

листопадни гори са изсечени и са превърнати в обработваеми земи. 

Преславската планина е обрасла почти да върховете си с дъбови  и смесени гори. 

Характерни са горите от габър, благун и бук  - чисти и смесени. По-малко се срещат  липа, 

явор, ясен, шестил, орех, дива череша. Горските видове се разнообразяват от дрян, шипка 

и глог. Много широко разпространен е люлякът.Тревната растителност е разнообразна. По 

поляните  и горите расте дивия божур. Срещат се много ядливи гъби. 

Специфични са естествените съобщества на застрашения от изчезване вид с реликтна 

природа Конски кестен (Aeculus hippocastanum). Балкански ендемит.Включен в Червената 

книга на България и в списъка на защитените растения (разгледан подробно в т.1.2.4.6. - 

Защитени територии).Гората е ранновъзрастова. Старите дървета са на възраст над 110г. 

Находището на Конския кестен е включено изцяло в поддържания резерват «Дервиша». В 

Поддържан резерват «Патлейна»  се  намира единственото на Балканите естествено  

находище на Див рожков (Cercis siliguastrum L.). Рядък вид с реликтна природа. Включен 

в Червената книга на България и в списъка на защитените растения (разгледан подробно в 

т.1.2.4.6. -  Защитени територии). 

Основна част от находището на Урумово лале (Tulipa urumoffii) също се намира в 

местността „Патлейна”.Той е застрашен от изчезване вид.Включен е в Червената книга на 

България и в списъка на защитените растения.  

Защитените местности Осмар (19,0 ха.) и Калпунар (12,0ха.) се намират в землищата на 

селата Осмар и Кочово. Създадени са за запазване на естествените находища от Блатно 

кокиче (Leucojum aestivum). Критично застрашен от изчезване вид, включен в  Червената 

книга на България и в списъка на защитените растения.  

 

Според фитогеографското райониране на страната растителността на територията та 

общината попада в ксеротермния дъбов пояс. В по-ниските места покрай реките коренната 

растителност е представена от влаголюбиви горски съобщества от бряст, черна елша, 

върби, тополи и др. Значителна част от тази коренна растителност е унищожена и на нейно 

място има обработваеми земи и пасища. В по-високите части на Шуменското плато, 

Преславска и Драгоевска планина, коренните растителни съобщества са представени 

предимно от дъбови формации – церови, горунови, благунови и дъбово-габърови гори, но 

има и изкуствени насаждения от черен и бял бор, акация и др. Запазени са и отделни 

съобщества от мизийски бук по склонове със северна експозиция в Шуменското плато. 

Според възприетото горско-растително райониране на Република България от 1979 г. по 

проф. Б.Захариев, професор В.Донов и колектив, територията на горското стопанство се 

намира в две области Мизийска (М) и тракийската (Т)  горскорастителни области със 

следните подпояси: 

М Мизийска горско-растителна област, подобласт Шуменски-Провадийски плата 

М-I  Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори 

M-I-1 Подпояс на заливните и крайречни гори (0-600 мн.в.)-в района на този 

подпояс естествена дървесна растителност е представена от цер, благун, зимен дъб, липа, 

явор, клен, шестил, бук, габър, келяв габър, мъждрян, дива череша. Горите са предимно 

смесени. В резултат на извършените залесителни мероприятия от горското стопанство, 

добре се развиват и внесените по изкуствен път дървесни видове – черен и бял бор. 

Т Тракийска горско-растителна област, подобласт Източна Стара планина 

Т-I Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори 

Т-I-1 Подпояс на крайречните и лонгозни гори (0-700 мн.в) – срещат се смесени 

заливни гори от елша, върби, брястове и ясени, които заемат по-високите части на 

крайречните тераси, където заливането е краткотрайно, а нивото на подпочвените води е 

сравнително по-ниско. Създадени са култури от хибридни тополи на подходящи 
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месторастения. Облика на тази формация е аналогична на лонгозната гора, но по състав е 

значително по-бедна и не притежава много и разнообразно увивни и подлесни видове. 

Расте върху равни до стръмни месторастения с дълбоки алувиални почви. 

Т-I-2 Подпояс на равнинно – хълмисти дъбови гори (0-500 м н.в) – смесените 

широколистни гори без преобладание са най-често срещаните насаждения в пояса. На 

припечни изложения и билни и полегати форми най-разпространени са дъбовите горски 

формации, които са топлолюбиви и са представени от церови, церово-благунови и 

благунови насаждения с участието на клена, планинския ясен, липата и габъра. 

На сенчести изложения и стръмни теренни форми са се настанили чисти и смесени букови 

и габърови формации, които заемат влажни и богати месторастения. 

Изкуствено са създадени култури от черен и бял бор, които постепенно се изместват от 

широколистни дървесни видове. 

Разположени са предимно върху сива горска почва, насажденията са в добро състояние и с 

добра производителност. 

На териториите ползвани за земеделски нужди, са разположени както земеделски 

едногодишни култури – сеитбооборотни култури, така и трайни насаждения. Земите с 

трайни насаждения са основно лозови, овощни дървета и с трайни храстовидни култури – 

малини, и с етерично маслени култури, основно лавандула. Това са така наречените 

агрофитоцентози. 

На терените, където няма гори и земеделски култури са разпространени основно два вида 

тревни съобщества. На равнинните и платовидни терени са формирани ксеротермни 

степни тревни съобщества и видове. На местата заливните тераси на реките Голяма 

Камчия и  Врана са обособени ливадни тревни ценози с характерните за тях ливадни 

треви. Подпочвената влага определя вида на тревните покривки. Интересно и уникално 

съобщество е това на блатното кокиче, обособено основно в две територии по левия бряг 

на р.Врана, при с.Осмар и при с.Кочово. Тези територии поради своята уникалност са 

обявени за защитени месности, и са тип защитени територии. 

 

Общината се характеризира със сравнително добре запазена растителност.  

От тревната растителност преобладава луковидна ливадина (Poa bulbosa L.), пасищен 

райграс (Lolium perenne L.), троскот (Cynodon dactulon L.), на места и белизма 

(Dichantium) и по-рядко садина (Chrysopogon dryllus L.), главно по селските мери. Покрай 

дерета и суходолия се срещат формации от полски бряст (Ulmus minor), ясен (Fraxinus 

oxycarpae), дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflorae L.) и върби (Salix alba, Salix 

fragilis). Естествено растящите насаждения са изключително от издънков произход. От 

изкуствено внесените видове най-голямо участие има акацията, след това гледичията, 

черния бор, шестил, клена, явора, ореха, среблолистната липа, топола, копривка и др. 

От храстовидните видове се срещат: обикновен и кучешки дрян, смрадлика, обикновена 

леска, европейски чашкодрян, обикновен глог, шипка, драка и др. Много широко 

разпространен е люлякът. 

От представителите на лечебните растения: коприва, лайка, лавандула, мащерка, мента, 

босилек, риган,бял равнец, жълт и червен кантарион, горска ягода, глухарче, бръшлян,  

мъжка папрат, сладка папрат, живовлек, липа, люляк и др.  

 

1.2.4.2. Фауна 

Фауната на общината е взаимосвързана с определени екологични предпоставки, 

осигурявани от растителността, климата, водите и антропогенното въздействие. 

Разглеждания животински свят може да бъде отнесен към Северната зоогеографска 

подобласт на България. В нея преобладават сухоземните животни, характерни за Средна и 

Северна Европа. Характерни представители на фауната в обезлесените, скални терени са: 

пепелянка, стенен гущер, скалолазка, прилеп, таралеж, белка, сивата полевка,  язовец, 
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заек, лисица, чакал. Най-често срещаните представители от орнитофауната са някои 

видове, характерни за населените места и близките селскостопански площи – посевна 

врана (Corvus frugilegus L.), гугутка (Streptopelia decaocto Friv.), сива врана (Corvis cornix 

L.), гарга (Coloeus monedula L.), сврака (Pica pica), домашно и полско врабче (Passer 

domesticus, Passer pontanus L.), селска лястовица (Hirundo ristica L.), полска яребица 

(Perdix perdix L.), пъдпъдък (Coturnix coturnix L.), бял щъркел (Ciconia ciconia),  и др. В 

поречието на р. Камчия и нейните притоци се срещат и някой водолюбиви птици. 

По-важни представители на фауната, които обитават постоянно или временно територията 

на общината предимно в горските масиви  са: 

А.Клас Бозайници 

1.Разред Чифтокопитни - обитават горския комплекс 

- Благороден елен - разпространен, с неравномерна гъстота 

- Сърна - разпространена повсеместно 

- Дива свиня - разпространена повсеместно 

2.Разред Зайцеподобни 

- Сив заек - обитава повсеместно, като в горите е с незначителна гъстота 

3.Разред Гризачи 

- Обикновенна катерица -  обитава горският комплекс 

- Лалугер - обитава откритите пространства 

- Обикновен сънливец (съсел) - обитава широколистните гори 

4.Разред Хищници 

- Чакал - разпространен с незначителна гъстота 

- Лисица  - разпространена повсеместно с малка гъстота 

- Дива котка - Разпространена повсеместно с незначителна гъстота 

- Златка  - Обитават горските комплекси с незначителна гъстота, защитен вид 

- Белка - Обитават скалистите горски местообитания и край населени места 

- Черен пор  - Разпространен с неравномерна гъстота 

- Пъстър пор - Среща се рядко, защитен вид 

- Язовец -  Разпространен повсеместно с незначителна гъстота 

- Видра - Разпространена единично около реки, блата, язовири, защитен вид 

- Скитащи кучета и котки  - Със значителна гъстота около населените места 

Б.Клас Птици 

1.Разред Кокошеви 

- Обикновен фазан - обитава поречието на реките и крайречни райони. 

- Полска яребица  - обитава обширните обработваеми земеделски земи 

- Пъдпъдък  - обитава района по време на гнездене 

2.Разред Гълъбови 

- Гривяк - разпространен повсеместно в горските комплекси 

- Скален гълъб - обитава района с незначителна гъстота 

- Гугутка -  обитава  районите около населените места 

3.Разред Гъскови - по време на прелет из водните площи се задържат зеленоглавка, 

бърнета, белочели гъски, сива гъска и други предимно защитени видове 

4.Разред Дневни грабливи птици.Защитени видове 

- Малък креслив орел - единични екземпляри 

- Обикновен мишелов - обитава района на лесничейството 

- Голям ястреб  - единични екземпляри 

- Малък ястреб - единични екземпляри 

- Белошипа ветрушка - единични екземпляри по време на прелет 

- Черношипа ветрушка - единични екземпляри по време на прелет 

- Сокол орко - единични екземпляри по време на прелет 

5. Разред Сови.Защитени видове 
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- Бухал - среща се единично 

- Горска улулица - обитава района 

- Горска ушата сова  - обитава района 

- Забулена сова - единични екземпляри 

- Кукумявка  - обитава района 

6. В района на общината се срещат и  птици представители от разредите пойни, 

кълвачови, синявицови, дългокраки, кукувици и други, предимно защитени видове 

В.Клас Влечуги 

1.Разред Костенурки 

- шипобедрена и шипоопашата костенурки.Защитени видове 

2.Разред Люспести  

- различни видове гущери, обикновенна водна змия, жълтоуха водна змия, смок 

мишкар, синорник, пепелянка и други, повечето от които са защитени видове 

3.Разред Опашати земноводни. Защитени видове 

- Обикновен тритон, дъждовник и други 

Г.Клас Риби 

Водите на река Камчия  се обитават от  черна мряна, речен кефал, уклей, каракуда, шаран, 

костур, сом  и други. 

През последните години се наблюдава тенденция на нарастване на процента на 

застрашените от изчезване и редки видове от фауната, особенно при ловните видове. За 

около сто години природата е загубила напълно някои свои обитатели – мечка, рис. 

Причините са комплексни. Едни от основните проблеми в района е бракониерството, 

разпространено по отношение на някои представители на фауната – сърна, диво прасе, 

фазан и др. 

РИОСВ - Шумен  упражнява контрол за ограничаване на незаконната търговия с редки и 

защитени видове растения и животни. Периодични наблюдения се предвиждат върху  

популациите на застрашените и редки животни. Отчитат се местообитанията, тенденциите 

в числеността и плътността на находищата, регистрират се отрицателните въздействия. 

 

 1.2.4.3. Защитени видове растения и животни 

Част от територията на Община Велики Преслав попада в Природен парк „Шуменско 

плато”. За този парк са установени следните защитени, застрашени и редки растителни 

видове, включени в „Червената книга на България”: 

 Защитени: 

1. Горска съсанка – Anemone sylvestris L.   

2. Гръцка ведрица – Fritillaria graeca Boiss. 

3. Давидов мразовец – Colchicum davidovi Stef. 

4. Пролетно ботурче /циклама/ - Cyclamen coum Mill. 

5. Пясъчно подрумиче – Anthemis regis-borisi Stoj. Et Acht. 

6. Румелийско подрумиче – Anthemis rumelica Vel. 

7. Седефче – Ruta graveolens L. 

8. Снежно кокиче – Galanthus nivalis L. 

9. Черноморска ведрица – Fritillaria pontica Wahl. 

 Застрашени: 

1. Кадифено великденче – Veronica spicata L. 

 Редки: 

1. Българско еньовче – Galium bulgaricum Vel. 

2. Източен миск – Jurinea Ledebourii Bunge. 

3. Кавказка копривка – Celtis caucasica Willd. 

4. Ленолистен целолист – Haplophyllum thesioides G. Don. 

5. Степен пащърнак – Pastinaca umbrosa Stef. Ex DC. 
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6. Хьофтианово часовниче – Erodium hoeffianum C. A. Mey. 

7. Червен хедизариум – Hedysarum tauricum Pall. Ex Willd. 

8. Щитовидна фибигия – Fibigia clypeata L. Medic 

 

Защитените гръбначни животни в Природен парк “Шуменско плато” са: 

 Видове от Националната Червена книга: 

1. Смок мишкар -  Elaphe longissina longissina 

2. Урсиниева усойница – Vipera ursinii racosiensis 

3. Египедски лешояд – Neophron pernoterus 

4. Голям ястреб – Accipiter gentilis 

5. Малък креслив орел – Aquila pomarina 

6. Бухал – Bubo bubo 

7. Осояд – Pernis apivorus 

8. Черен кълвач – Driocopus martius 

9. Добруджански хомяк – Mesocricetus newtoni 

10. Вълк – Canis lupus 

11. Пъстър пор – Vormela peregusna 

 Видове от Световната Червена книга: 

1. Гръцка костенурка  - Testudo hermali 

2. Вълк - Canis lupus 

3. Пъстър пор - Vormela peregusna                                                                         

 

1.2.4.4. Видове обект на ловен туризъм 

Ловната площ на общината включва всички земи, гори и водни площи, които са обитавани 

от дивеч или в които има  условия за съществуването му, извън населените места. 

Организацията на ловната площ, управлението на ловното стопанство и контролът по 

стопанисването на дивеча се осъществяват от Министерството на земеделието и храните. 

Не се обособяват ловностопански райони върху  териториите на поддържаните резервати. 

В защитените територии стопанисването на дивеча се извършва съобразно техния режим 

и план за управление. 

Площта на ловностопанските райони зависи от основния вид дивеч. При основен вид 

благороден елен тя е не по-малка от 2 000ха., за дива свиня и сърна - 1 500ха., а при 

смесен характер на местообитанията (едро- и дребнодивечов) не по-малко от 1 000ха.В 

землището на едно населено място  -  село, не се обособяват повече от един 

ловностопански район. 

На територията на Община Велики Преслав се намира Държавно горско стопанство 

„Преслав” . Основните видове, обект на ловен туризъм са: 

o Благороден елен (Cervus elaphus L.) 

o Дива свиня (Sus scrofa L.) 

o Сив заек (Lepus europaeus) 

o Пъдпъдък (Coturnix coturnix) 

Динамичните промени в екологичните условия и склонноста към все по-интензивно 

използване на природните ресурси и в бъдеще ще пораждат проблеми по отношение 

опазването на видовете. Все по-остро ще стои въпросът за правилното оценяване 

възможностите на растителните и животинските популации за възстановяване, естествено 

възпроизвеждане, което от своя страна ще обуслови съхраняването на природно дадения 

ни генетичен фонд. 

 

1.2.4.5. Билки с търговско значение, находища, използване 

Ползването на лечебните растения и някои диви плодове в страната се регламентират от 

Закона за лечебните растения. Съгласно него общините управляват дейностите по 
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опазване и устойчивото ползване на лечебните растения в общинския поземлен и горски 

фонд. В Закона за лечебните растения се регламентират начините и режимите, при които 

държавните органи издават позволителни  за ползване на ресурсите във всички територии. 

За издаването на позволителни за ползване за стопански цели се заплащат такси, 

регламентирани в съответните тарифни таблици одобрени на местно ниво от Общинския 

съвет.  

Контролът на пунктовете за изкупуване и преработка  на билки, горски плодове и гъби се 

осъществява от РИОСВ Шумен. На територията на общината има регистрирани няколко 

билкоизкупвателни и преработвателни пунктове.Издават се  разрешителни за събиране на 

билки, както и за култивираното им отглеждане.   

На територията на Община Велики Преслав видовото разнообразие от лечебни растения е 

голямо. Годишния добив от билки, гъби и горски плодове силно зависи от конкретните 

климатични условия за годината, както и от търсенето на определени странични 

ползвания.Лечебните растения съдържат биологичноактивни вещества, на които се дължи 

тяхното лечебно действие. Съдържанието на лечебните вещества се обуславя от 

специфичните почвени и климатични дадености. Нашите билки са богати на разнообразни 

химични съединения: полизахариди, гликозиди, алкалоиди, кумарини, витамини, 

терпеноиди, флавоноиди, въглехидрати и др. 

Тези от тях, които имат по-широко разпространение са:  шипка, бял равнец, лайка, 

мащерка, сребролистна липа, жълт кантарион, комунига и др. (Подробна информация виж 

в Раздел Лечебни растения) 

 

1.2.4.6. Защитени територии 

Законът за защитените територии (ЗЗТ, обн. ДВ бр.133/1998г., посл. изм. и доп. ДВ 

бр.66/2013г.) урежда категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим 

на опазване и  ползване, обявяване и управление. Законът цели опазването и 

съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и 

достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за 

развитието  на културата и  науката и за благополучието на обществото. Съгласно ЗЗТ 

опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности 

в тях. Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие 

в  екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или 

задължителни обекти на неживата природа и пейзажи. Съгласно чл.5 от ЗЗТ, защитените 

територии имат следните категории: резерват, национален парк, природна 

забележителност, поддържан резерват, природен парк, защитена местност.  

 

На територията на Община Велики Преслав има два поддържани резервата, две защитени 

местности  и част от природен парк. 

 

Поддържан резерват „Патлейна”  

Обявен за природен резерват с  ПМС № 13428/23.10.1948г., а със заповед № 

360/15.10.1999г. на министъра на околната среда  и водите е със статут на поддържан 

резерват. 

Заема площ  от 37.8ха. и се намира на 6км. южно от гр. Велики Преслав на северния склон 

на Преславската планина, в красива  живописна местност, която води своето име  от 

патрона на възникналия там в края на ІХ век манастир  «Свети Пантелеймон». 

В поддържан резерват «Патлейна» е най-голямото на Балканите естествено находище на 

Див рожков (Cercis siliguastrum L.), който е рядък вид с реликтна природа. Включен в 

Червената книга на България и в списъка на защитените растения. Представлява дърво с 

височина до 8м., с гладка червено-кафява кора. Листата му са прости, в основата 

дълбокосърцевидни, на върха тъпи, или врязани, целокрайни и голи.Цветовете са в 
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гроздовидни снопчета, разположени в пазвите на листата, по стъблото  и по старите 

клонки. Венчето е неправилно, светлорозово до розовопурпурно. Бобът е силно странично 

сплеснат, кафяв с 8-10 семена. Видът цъфти през 

април-май и плодоноси през юни-юли. 

Размножава се със семена, които покълват трудно, 

поради което естественото възобновяване е силно 

ограничено. Средната надморска височина на 

резервата е 150м. Най- старите дървесни 

екземпляри  са локализирани край 

шосето, което дава известни основания да се 

предположи, че те  са пренесени там изкуствено 

преди много години. В същото време значителна 

част от популацията се развива по съседните 

склонове като резултат на естественото семенно възобновяване. През 1986г.  е обявена 

буферна зона с площ 72.7ха. 

В границите на подържан резерват  «Патлейна» дивият рожков формира съобщества и 

фрагменти от съобщества, в доито доминира.Участва и като асектатор (единични 

представители)  в съседните широколистни дървесно-храстови фитоценози, в които 

доминират келявият габър и кленът.Тревната покривка е богата по състав, представена от 

типични горски видове. Активните процеси на рудерализация разкриват по косвен път 

високата антропогенна намеса  в района.Процесите на замърсяване се подсилват и от 

автомобилните газове на минаващите по пътя Шумен-Велики Преслав-Върбица 

автомобили. 

В следствие на наводнение на 04.09.1999г. на ПР „Патлейна” са нанесени огромни щети, 

унищожено е голям процент от естественото находище на Див рожков. 

Основна част от находището на Урумово лале (Tulipa urumoffii) също се намира в 

ПР”Патлейна”.  Български ендемит.Той е застрашен от изчезване вид. Включен е в 

Червената книга на България и в списъка на защитените растения.  Представлява 

многогодишно лукувично растение. Популацията е многочислена, екземплярите са 

пръснати поединично в открити тревни съобщества, в които доминира лъжеовчата 

власатка. Почвите са плитки, каменливи, сухи, обхванати от плоскостна ерозия, което е 

застрашаващ фактор, тъй като с отнасянето на плиткия почвен субстрат рязко намаляват 

възобновителните възможности на вида. 

Поддържан резерват „Патлейна”  няма изготвен план за управление. 

 

Поддържан резерват „Дервиша”  

За първи път е обявен за резерват през 1948г. Със заповед №361/15.10.1999г. на 

министъра на околната среда и водите е със статут 

на поддържан резерват. 

Поддържан резерват „Дервиша” обхваща 11.2ха. 

от водосбора на Дервишка река. Специфични са 

естествените съобщества на застрашения от изчезване 

вид с реликтна природа Конски кестен (Aeculus 

hippocastanum). Балкански ендемит.Включен в 

Червената книга на България и в списъка на 

защитените растения. Представлява 

широколистно листопадно дърво с височина до 25м., 

едри дланевидно перести листа, изправени съцветия, неправилни двуполови цветове. 

Разпространен е по долината на река Дервишка, разположена на северния склон на 

Преславска планина, на 3 км. западно от гр. Велики Преслав. Това е единственото му 

находище в нашата страна. Дърветата са локализирани по стръмните брегове край малката 
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река върху свежи и мощни делувиални почви (образуват се от свличането, движението и 

натрупване на различни материали).Конският кестен формира самостоятелни и смесени 

съобщества. 

Гората е ранновъзрастова. Старите дървета са на възраст над 100г. В смесените 

съобщества се срещат още явор, обикновен габър, шестил, орех, клен, дива череша, липа. 

Тревната покривка е сравнително бедна. Находището на Конския кестен е включено 

изцяло в поддържания резерват «Дервиша». Въпреки резерватния режим видът е отнесен 

към категорията «застрашени от изчезване видове», поради прогресивно протичащите 

неблагоприятни промени в условията на местообитанието. През 1986г. е обявена буферна 

зона с площ 59,1ха., включваща горски и поземлен фонд.  

Поддържан резерват „Дервиша” няма изготвен план за управление.   

 

Защитени  местности „Блатно кокиче”  

Защитените местности  „Ливадите” в с. Осмар (19,0 ха.) и „Калпунар” в с. Кочово (12,0ха.)  

са създадени  за запазване на естествените находища от Блатно кокиче (Leucojum 

aestivum). Обявени са за защитени местности със Заповеди на КОПС, съответно 

№938/03.07.1970г. – находището в с. Кочово и № 

608/23.08.1979г. – находището в с. Осмар. 

Критично застрашен от изчезване вид, включен в  

Червената книга на България и в списъка на 

защитените растения. Многогодишно 

тревисто растение. Има дребни цветове 

разположени по няколко на върха на 

стъблото.Размножава се 

предимно по вегетативен път и съвсем 

ограничено със семена. Обитава мезофилни 

ливади. Обилната почвена влага е фатално 

необходима  за нормалното развитие на блатното кокиче. Нарушеният воден режим 

(нефункциониращи хидросъоръжения)  поставя в критично състояние популацията и я 

застрашава от пълно унищожение. Блатното кокиче е изключително полезно за  

медицината растение. Използва се за получаване на нивалин  - лекарство за борба с 

детския паралич. 

 

Част от Природен парк „Шуменско плато” 

За да  се запазят и съхранят ценните растителни и животински видове, характерния 

платовиден ландшафт и разнообразието на местата подходящи за отдих и туризъм, със 

заповед №79/05.02.1980г. на Комитета за опазване на природната среда (КОПС) голяма 

част от Шуменското плато  е обявена за защитена 

природна територия  - Народен парк. През 1995г. е 

създадено управлението на парка, а със 

Заповед на МОСВ №563/08.05.2003г. е 

прекатегоризиран в Природен парк. 

Общата му площ е 3 929,9ха.  и го нарежда на  

четвърто място по големина в страната. Паркът 

обхваща по-голамата част от ясно очертаващият се 

релеф на Шуменското плато. 

Повърхността му е изградена от  варовици със 

значително окарстяване. В тях са оформени 35 пещери, между които е и благоустроената  

„Бисерна пещера”. Почти 90% от територията на парка е залесена, предимно с келяв 

габър, бук, дъб, благун, цер, клен и др. Този горски оазис има богата фауна в сравнение с 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb8r2OvonQAhVKHxoKHZ1nAV0QjRwIBw&url=http://old.riosvbs.eu/blatno_koki4e_aktove_280410.html&psig=AFQjCNG9b-N4atfqdmzEzCAdRKmdT0fBZw&ust=1478155884967740
https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUmKvQvonQAhXIXhoKHcmeBCsQjRwIBw&url=https://www.spisanie8.bg/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1192-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5.html&psig=AFQjCNHa_3CLKee6petIwEuPDM_o6Rd6_A&ust=1478156034949235
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околните обработваеми полета – сърни, диви свине, диви котки, язовци, сухоземни 

костенурки, няколко вида змии. Светът на птиците и насекомите е много по-разнообразен. 

Географското положение, особеностите на релефа и почвено-климатичните условия 

предопределят голямото видово разнообразие на флората - повече от 550 вида висши 

растения от които над 120 вида с лечебни свойства. Многообразието на тревната покривка 

включва видовете: снежно кокиче, минзухар, синчец, пролетно ботуриче(циклама) и др. В 

парка се наблюдава голямо  разнообразие от житни треви - ливадина, белизма, садина, 

както и типично степните представители. 

 

 
1.2.4.7. Натура 2000 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии целяща да 

осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и мастообитания 

за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на 

опазването на околната среда и биологичното разнообразие. 

Местата, попадащи в екологичната мрежа  се определят в съответствие с две основни за 

опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз  - Директива 92 /43/ЕЕС  за 

запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за 

хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици (Директива за 

птиците). 

Основните изисквания на двете директиви са отразени в българското законодателство 

чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приет от Народното събрание през 

2002г. Съгласно него в страната се обявяват защитени зони като част от националната 

екологична мрежа. Това са места от територията и акваторията на страната, които 

отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие  растителни 

и животински видове и типове природни местообитания, включени в Приложенията на 

Директивата за хабитатите. 

На територията на Община Велики Преслав съгласно списъка на защитените зони за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива 92/43/ЕЕС)  

попадат следните зони от Натура 2000: 

 BG 0000178 Тича 

 BG 0000382 Шуменско плато 

 BG 0000421 Преславска планина 

 BG 0000501 Голяма Камчия 

 BG 0000393 Екокоридор Камчия- Емине 

 Целите на опазване в зоните са свързани със: 

• 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. 

 
ИЗВОДИ:  

1. Наличието на защитени зони на територията на общината, заедно с богатото 

разнообразие на флората и фауната в тях, са добра предпоставка за развитие на 

туризъм. 
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2. Горите на територията на Община Велики Преслав са  в добро състояние. Съгласно 

Лесоустройствения план се провеждат мероприятия, насочени към повишаване и 

подобряване на количеството и качеството на дървесните ресурси. 

3. Общината разполага с богато видово разнообразие от лечебни растения, но тъй 

като не са правени теренни проучвания няма точна информация за ресурсните 

възможности на находищата от лечебни растения, което затруднява извършването 

на контрол върху ползванията и създаване на планове за дългосрочното им 

ползване и управление.  

4. Необходимо е отговорно отношение към защитените  територии с цел опазване, 

поддържане и съхраняване на биоразнобразието от растителни и животински 

видове в общината. 

 

1.2.5. Отпадъци 

 

Съществуващото състояние на дейностите свързани със събиране, 

транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците на 

територията на общината е наследство от дългогодишната работа  по 

общите проблеми, свързани с опазването на околната среда и в частност 

вредното въздействие на отпадъците  върху човешкото здраве и всички 

компоненти на околната среда (въздух, води, почви, геоложка основа, 

подземни богатства, флора и фауна, културно наследство).Отпадъците не 

само повърхностно замърсяват околната среда, ограничават използваемостта на земята, 

създават хигиенни проблеми и дразнят естетическите възприятия на хората. В резултат на 

протичащите в периода на натрупването им физични, химични и биологични процеси, те 

се превръщат в многофакторен замърсител на околната среда, оказващ силно негативно 

въздействие върху повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което създават 

сериозен здравен риск за населението. От друга страна отпадъците са ценен енергиен и 

суровинен източник и тяхното минимизиране и повторната им употреба води до 

съхранение на природни ресурси. 

 

Управлението на отпадъците е сложен и многообхватен процес, изискващ интегрираност 

на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа 

среда и нормативна база, и не на последно място висока обществена отговорност, затова 

законодателят е предвидил разработване на самостоятелна Програма за управление на 

отпадъците в съответствие с чл.52 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО). Съгласно 

чл. 52 ал. 2 от ЗУО, общинските програми за управление на отпадъците са секторни 

програми и са неразделна част от Общинските програми за опазване на околната среда. 

Програмата за управление на отпадъците на Община Велики Преслав е изготвена за 

период на действие, съвпадащ с периода на действие на Националния план зауправление 

на отпадъците 2014-2020г. (НПУО), приет на 22.12.2014г. от Министерски съвет. 

Крайният срок на програмата съвпада с периода на програмиране и ползване на 

европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г. и крайния 

срок на „Европа 2020: Националната програма за реформи”.  

(Виж: „Програма за управление на отпадъците на Община Велики Преслав 2016-2020г.”) 
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1.2.6. Шум 

 

Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен 

дискомфорт в околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му 

и пораждащите го условия. Произходът на шума се определя от 

видовете дейности, при които той е генериран. В градска територия се 

различават промишлен (производствен), транспортен, шум от 

строителство и битов шум. В зависимост от характера (постоянен, 

периодично повтарящ се, прекъснат), честотния спектър и интензивността на шума, а така 

също и продължителността на експозиция, въздействието му е по-малко или повече 

вредно. Основният аспект на вредното въздействия на шума, разгледан в настоящата 

програма е свързан с влиянието му върху човешкия организъм. Високите шумови нива 

влияят върху слуховия апарат на човека, психическото и нервно състояние на личността, 

имунната система, обмяната на веществата, сърдечно-съдовата система и др. Анализът на 

съвременната акустична картина показва, че най-голямо въздействие на шумовия фактор 

се наблюдава в големите градове на страната с население над 100 000 жители.  

Измерванията и оценките за въздействие на шума се извършват от РЗИ Шумен. Данните, 

отнасящи се до шумовата експозиция в околната среда са бедни в сравнение с тези, 

свързани с другите екологични проблеми. Общината не е определена като критичен район 

в акустично отношение, поради което не са предприемани мерки за борба с шумовото 

натоварване.  

Съгласно Наредба  № 6 /26.06.2006г. за показателите на шум в околната среда, приета от 

министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, някой от 

граничните стойности  на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в 

урбанизираните територии и извън тях са дадени в Таблица 6. 

 

Стойности  на нивата на шум в различните територии 

   Таблица 6 

Зона 
Еквивалентно ниво на шума , dB(А) 

ден вечер нощ 

Жилищни зони и територии 55 50 45 

Централни градски части 60 55 50 

Територии подложени на въздействието на 

интензивен автомобилен трафик 
60 55 50 

Зони на лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 

Източник: Наредба  № 6 /26.06.2006г. 

 

Основните фактори, влияещи върху акустичното състояние на населените места в 

общината: транспортен шум, промишлен шум и шум от търговски и подобни на тях 

дейности са слабо изразени. На територията на Община Велики Преслав към настоящия 

момент няма промишлени работещи обекти, които да подлежат на контрол по фактор шум 

в околната среда.  

 
През 2005г. с  влизането в сила на Закон  за защита от шума в околната среда(обн. ДВ 

бр.74/2005г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 98/2014г.) се регламентираха  компетенциите на 

държавните органи: 

 Министърът на здравеопазването организира извършването на измерването, 

управлението и контрола на шума в околната среда, предизвикан от локални 

източници на шум; 
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 Министърът на околната среда и водите  организира извършването на измерването, 

оценката, управлението и контрола  на шума излъчван от промишлените 

инсталации и съоръжения; 

 Министърът на вътрешните работи, чрез определени от него служби осъществява 

контрол върху пътните превозни средства, движещи се по пътищата по отношение 

на излъчвания от тях шум в околната среда; 

 Кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица  упражняват 

контрол за спазване на правилата  и нормите за изпълнение на сроежите, по 

отношение на шума излъчван по време на строителството, организират и регулират 

автомобилния транспорт в населените места с оглед намаляване на шумовите нива 

до допустимите норми. 

 
Идентифицирането на районите с висока шумова експозиция позволява воденето на борба 

с шумовото замърсяване. Пътищата за това са два - първо, елиминиране на източника на 

шум напр. обособяване на пешеходни зони, обходни пътни отсечки и др., и на второ място 

ако не е възможно премахването на източника се търсят начини за намаляване нивата на 

шума по пътя на тяхното разпространение чрез различни типове шумозащитни 

съоръжения. 

   

 

1.2.7. Зелени площи в населените места 

 

Особенна роля за санитарно-хигиенните условия на живеене и 

свързания с това здравен статус на населението на Община 

Велики Преслав има зелената система. Зелената система 

включва следните категории зелени площи: 

 

 

 

- Обществени паркове и градини; 

- Специализирани паркове и градини; 

- Санитарно-защитно озеленяване; 

- Транспортно озеленяване; 

- Озеленяване за ограничено ползване; 

 

Те имат следните по-важни социални и екологични функции: рекреационни (задоволяват 

потребностите от спорт и отдих); естетически и ландшафтно-естетически; биоклиматични 

- приток на свеж чист въздух, подобряване на микроклиматичните характеристики на 

средата; мелиоративни - преразпределение на повърхностния и подземен отток на водите; 

екологични -  предотвратяване миграцията на замърсителите от урбанистичните дейности 

и транспорта, продуцират кислород, поглъщат част от вредните газове и праха, блокират 

миграцията на тежките метали (от транспорта и промишлеността) в почвата и околната 

среда.  

Зелените структури в санитарно-защитното озеленяване са с основно екологично 

предназначение - ветрозащитни пояси, озеленени крайречни сервитути, озеленени дерета 

и оврази, санитарно-защитни пояси, транспортно озеленяване.  

 

Поддържането на зелените площи в града се извършва от фирма, съгласно сключен 

договор. При интензивен режим се поддържат 166 дка. площи, включващи: централната 

градската част, зелените площи по ул. “Борис Спиров”, ул. “Симеон Велики”, крайречен 

булевард, градски парк, междублоковите пространства в жилищните квартали и др. В 
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дейността по поддържането и възстановяването на зелените площи се ангажират  и лица 

включени в програми и форми за временна заетост. 

Община Велики Преслав планира ежегодно средства за подръжка на зелените площи в 

общинския център, но  се заделят малко средства за поддържане на зелените площи в 

промишлената зона, крайните квартали и останалите съставни селища на територията на 

общината. 

 

 ИЗВОДИ: 

 1.Зелените площи в общината са достатъчни, но не са добре поддържани и се 

нуждаят от основна рехабилитация. 

 2.Средствата за поддържане на зелените площи са недостатъчни. 

 

 

 

 

1.2.8. Радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения. 

   

Естественият радиационен гама - фон е конкретна физична 

характеристика на околната среда, характерна за всеки регион. 

Известно е, че естествените радионуклиди: уран, радий, торий и 

продуктите на техния разпад, радиоактивните нуклиди на 

калия, рубидия и др. имат широко разпространение в земната 

кора. Поради своите специфични физикохимични свойства те 

имат конкретно присъствие в състава на отделните компоненти 

на околната среда: литосферата (скали, почви), хидросферата (подземни, грунтови, речни, 

езерни и морски води), въздуха, флората и фауната. 

В резултат на дейността на човека става допълнително обогатяване на елементите на 

околната среда с естествени и техногенни радионуклиди и тяхното пространствено 

преразпределение. Тези антропогенни източници на радиоактивност обуславят 

техногенната компонента на радиационния фон. 

 

За наблюдение, измерване и контрол на гама-фона на територията на страната действа 

Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама - фон, 

която се поддържа от Изпълнителната агенция по околна среда. Получените данни от 

измерването на гама-фона от постове разположени в цялата страна, се обобщават в 

ежедневен бюлетин  за радиационната обстановка в страната. 

Естественият радиационен  гама-фон на територията на страната  е в границите от 0,06 до 

0,40 mSv/час, като за Община Велики Преслав е в граници на допустимите норми.  

 

Нейонизиращите лъчения са едни от малко изследваните фактори на средата с 

неблагоприятно въздействие върху човека и недостатъчно изяснени механизми за 

биологичните им ефекти. 

Нейонизиращите лъчения включват голям брой фактори, по-важни от които са: 

електростатично поле, постоянно магнитно поле, свръхнискочестотни електрически и 

магнитни полета, радиочестотни електромагнитни вълни, инфрачервено лъчение, видима 

светлина, ултравиолетово лъчение, лазерни лъчения. 

За източниците на електромагнитни лъчения е в сила Наредба № 9 на МЗ и МОСВ (ДВ 

бр.35/91г.изм. и доп.), която регламентира пределно допустимите нива на 

електромагнитни полета в населените територии и определяне на хигиенно защитни зони 

около излъчващи обекти. 
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ИЗВОДИ: 

На територията на общината няма разположени значителни източници на нейонизиращи 

лъчения. Няма тенденция за бъдещо изграждане на такива източници. Няма установено 

завишаване на естествения радиационен фон. 

 

 

 

 

1.2.9. Управленски 

 

Планирането, регулирането и налагането на законодателството по 

опазване на околната среда зависи от наличните човешки ресурси в 

общината.  

 

На местно ниво дейностите по опазване на околната среда се 

осъществяват чрез: 

 

 

 изпълнение на общинските програми за опазване на околната среда, за 

управление на отпадъците, за енергийна ефективност и за насърчаване 

използването на възобновяеми източници и биогорива и 

 спазване на Наредбите, приети от Общински съвет Велики Преслав, имащи 

отношение към околната среда и отпадъците. 

 

В общината опазването на околната среда се извършва от кмет  - ресорен заместник кмет - 

кметове на населени места и служител „Екология и проекти“.  

 

Съгласно приетата с решение на Общински съвет Велики Преслав  № 43/19.01.2016 г.  

структура на общинската администрация, отговорното звено за дейностите по опазване на 

околната среда е Дирекция „Специализирана администрация”, в състава на която влиза 

направление „Устройство на територията.Екология“. В това направление  има назначен 

един специалист по „Екология и проекти”, които освен всички дейности свързани с 

опазването на околната среда, поддържането на чистотата на населените места, 

сметосъбирането и сметоизвозването, състоянието на депата, поддържането на зелените 

площи, изпълнение на предписания и указания от РИОСВ, МОСВ, БДУВ и други, активно 

участва в разработването, кандидатстването и изпълнението на общински проекти в 

областта на околната среда, финансирани от различни източници. Служителят, притежава 

необходимото образование, професионална  компетентност и опит за заемане на 

длъжността. В направлението на половин щатна бройка е назначен  и един специалист „ 

ТСУ, ландшафтно устройство и екология”.  

В съгласуваност със ЗМСМА, към Общински съвет - Велики Преслав действа комисия по 

„ТСУ и общинска собственост”. На своите заседания комисията разглежда представените 

материали, докладни записки и излиза със становища, които се предоставят на 

заседанията на Общинският съвет, за обсъждане и вземане на решение.  

В областта на опазването на околната среда общината има разработени програмни и 

нармативни документи, актуални спрямо приетите документи на национално ниво. 

Контролната дейност, свързана с налагането на санкции се извършва от длъжностни лица 

в общинска администрация и инспекторите от РИОСВ. Упълномощените със заповед на 

кмета длъжностни лица са специалист „Контрол по Наредба №1“, кметове на населени 

места и ст.специалист „Екология и проекти“.  
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В Община Велики Преслав се изпълняват в пълен обхват правомощията и отговорностите 

на кмета и общинската администрация, съгласно законовите разпоредби за опазване на 

околната среда. Създадена е позиция по опазване на околната среда (еколог), която се 

изпълнява от правоспособен и опитен общински служител. Нивото на работа е много 

добро, предвид ограничените човешки ресурси, но с  разпределението на функциите в 

общинската администрация е натоварен само един специалист. Натовареността на 

служителя не му позволява да изпълнява контролна дейност, а тя се покрива само от 

служителя контрол по Наредба №1. Кметовете на населени места също не изпълняват 

ефективно възложените им контролни функции, а разчитат  на тези упражнени от Наредба 

№1. 

Прегледът на функциите за опазване на околната среда в общината показва, че:   

 По отношение на политиката за опазване на околната среда в общината са 

изготвени  планови и нормативни документи; 

 Дейностите, свързани с опазване на компонентите на околната среда са 

организирани; 

 Дейности по наблюдение и контрол - извършване на контрол, в т.ч. превантивен, 

текущ и последващ контрол и координация с други органи, налагане на санкции са 

недостатъчни; 

 Необходимо е да се подобрят дейностите за информиране и привличане на 

обществеността - обществени консултации и привличане на обществеността, 

информационно-разяснителни дейности и кампании. 

По отношение на състоянието на човешките ресурси с възложени функции за опазване на 

околната среда, прегледът показва, че: 

 Персоналът, натоварен с функции за опазване на околната среда притежава 

необходимите качествени характеристики и професионална квалификация, но 

следва да се предвидят мерки за повишаване на квалификацията, тяхното 

задържане и професионално развитие във връзка с повишаване на експертизата в 

сферата; 

 По отношение на количествената характеристика се установи недостатъчност на 

служители, които пряко и единствено да са отговорни за опазване на околната 

среда. Налице  е  нужда от поне още един специалист; 

 Общината разполага с необходимата материално-техническата и информационна 

обезпеченост на персонала за изпълнение на функциите - осигурени помещения, офис 

оборудване, но няма специализиран автомобил за осъществяване на контролната 

дейност и други. 

 

 

 

1.2.10. Икономическо състояние  

 

По-важните фактори, които отнасяме към икономическата среда и 

които трябва постоянно да се диагностицират и оценяват са: 

- структуроопределящи отрасли на икономиката в 

общината; 

- темпове на инфлация; 

- равнище на заетост; 

- доходи; 

- състояние и очаквано развитие на отделните отрасли в общината; 

- развитието на кои отрасли зависи от състоянието на околната среда в общината; 

- състояние на инфраструктурата - пътна мрежа, комуникации, ВиК и 

електропреносна мрежа; 
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- средно-годишен доход на човек от населението от общината; 

- средна  работна заплата на жителите в общината; 

- заетост, безработица и структура на безработицата. 

 

Община Велики Преслав разполага със значими ресурси, чието правилно и ефективно 

използване може да се превърне в решение на нейните основни проблеми и да доведе до 

постигане по-устойчиво икономическо развитие. Те са свързани със запазена природна 

среда, разнообразни природни ресурси, потенциала на земеделски земи и уникалното 

културно-историческо наследство. Социално-икономическия профил на общината 

показва, че въпреки реализираните проектни дейности, насочени към подобряване на 

инфраструктурата, опазване на околната среда, разпространение на културното 

наследство и повишаване на капацитета на местната власт, основни проблеми в общината 

продължават да бъдат неефективността и ниската конкурентоспособност на местната 

икономика, ниските доходи и висок процент на безработица, както и все по-

задълбочаващия се демографски проблем. 

Секторната структура на социално-икономическия комплекс на община Велики 

Преслав се анализира и оценява чрез прилагане на секторно-отрасловия подход. В 

първичния сектор се включват селското и горското стопанство (вкл. Лов и риболов). 

Вторичният сектор включва индустриалните отрасли (добивна и преработваща 

промишленост), а в третичния- всички обслужващи отрасли. Първичният сектор е по-

популярен като аграрен, вторичният- като индустриален, а третичният е познат като 

сектор на услугите. 

Независимо от добрите почвени и агроклиматични условия, изградената мелиоративна 

инфраструктура, научното обслужване и производствения опит на населението, аграрният 

сектор  все още изпитва неблагоприятните последици от аграрната реформа и от 

влошената пазарна среда. Потенциалът на общината в развитието на селското стопанство 

е частично използван. 

Броят на икономическите субекти, осъществяващи дейност в селското стопанство 

включва, определен брой дребни частни фермерски стопанства и дузина по-големи 

организационно-стопански структури. Последните включват земеделски кооперации и 

еднолични търговци, арендуващи по-големи масиви от земеделски земи. В сферата на 

животновъдството има няколко ферми, от които 3 кравеферми, 3 свинеферми и 1 

овцеферма. Горският фонд и дивечът се стопанисват от Държавно горско стопанство    ” 

Преслав“. На територията на общината  (в землището на с. Хан Крум) е разположена 

Комплексната опитна станция по лозарство, овощарство и тютюнопроизводство. 

Индустриалният сектор  определя икономическия облик на община Велики Преслав. Той 

е представен от различни отрасли на преработващата промишленост. Добивната 

промишленост е слабо развита – застъпен е предимно добивът на инертни материали 

(кариера „Драгоево” за скални материали и кариера „Троица” за варовик) и дърводобивът 

(добив на широколистен и иглолистен дървен материал, както и дърва за огрев).  

Индустриалният сектор (с изключение на някои отрасли) не се характеризира с динамично 

развитие. 

Третичният сектор (секторът на услугите) е с параметри, подчертаващи степента на 

развитост на обслужващите функции на община Велики Преслав. Броят на 

регистрираните субекти в обслужващата сфера бележи тенденции на нарастване. 

Относителният дял на реализираната продукция е основно в отраслите „Търговия и 

ремонтни услуги”, „Доставка на електроенергия, газ и вода”, „Транспорт, складиране и 

съобщения”, „Хотели и ресторанти” и др., в които се формират най-вече приходите от 

дейност в третичния сектор и около една трета от общия им размер в целия общински 

социално-икономически комплекс.  
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Водещи отрасли в отделните сектори: 

a) Промишленост 

На територията на община Велики Преслав сектор „Индустрия” е с дългогодишна 

традиция. Отрасловата структура на преработващата промишленост в общината показва, 

че водещ е традиционният отрасъл „Производство на храни, напитки и тютюневи 

изделия”. Същият е представен от няколко търговски дружества по-значими, от които са: 

 “Винекс Преслав” АД - специализирано предприятие за производство на 

висококачествени бели вина и винено бренди; 

 Винарска изби в  с. Осмар и в с. Драгоево - производство на пелин и вино; 

 Цех за сладкарски изделия - “Цитрон”ООД 

 „Плиска Ойл” ЕООД – рафинерия за олио 

 ЕТ „Анатолий Чернев -  ЦИОН ” с Хан Крум  -месни заготовки 

 Кланници за месни заготовки  

 „Екселанс” ООД с. Осмар за производство на млечни артикули 

 

Втори водещ промишлен отрасъл в общинския индустриален комплекс е „Преработка на 

дървен материал и изделия от него”. Производствената номенклатура на разглеждания 

отрасъл включва производство на паркет („Дурмалар” ООД, „Диш” ООД), производство 

на мебели (представено от дейността на няколко еднолични търговски дружества) и 

„Дибо” АД. 

Отрасъл „Производство на машини и оборудване”, познат като отрасъл „Машиностроене” 

е представен от „Преслав АН” АД (надстройки на автомобили) и ремонтен завод на 

вагони и жп техника в с. Хан Крум. 

Отрасъл „Производство на химикали и химични вещества” е свързан с дейността на 

няколко „микро-” и „малки” предприятия, разположени в няколко населени места. Такива 

са “Санита пласт” ООД в с. Драгоево (пластмасови изделия за бита) и няколко еднолични 

търговски дружества, произвеждащи пластмасови изделия, лепила и др. Проблемите в 

този отрасъл са свързани с несигурния пазар на произведената продукция и др.  

През последните 1-2 деситилетия в общинската икономика се разви и отрасъл 

„Производство на текстил и облекла”. Същият е представен от фирмите “Ню фешън 

интернешънъл” ООД,  „Интертекс България-2009“ ООД   и др.с цехове за конфекция. 

Териториалните анализи, свързани с местоположението на основните икономически 

субекти в общината показват, че са се формирали две основни локализации с висока 

капитализация на територията: 

 гр. Велики Преслав 

 с. Хан Крум 

Основните производствени мощности на промишлените предприятия на територията на 

гр. Велики Преслав са разположени в специално формирана производствена зона в 

североизточната част на града. Тук са разположени „Винекс Преслав” АД, „Преслав АН” 

АД, „ДИБО” АД, „Плиска ойл” ЕООД, „Мелничен комплекс” – МИГ“ ЕООД, 

„Санитапласт” ЕООД, „Ривакомерс” ЕООД, „Кланица Динев” и др.  

Село Хан Крум е вторият локализационен център на по-значими производствени 

мощности на добивната и преработващата промишленост и на структура за научно 

обслужване в аграрния сектор. Тук са разположени вагоноремонтният завод „Хан Крум” 

АД и предприятията „Строителни изделия” АД, „Стъклопакет - ТА” ЕООД. 

В останалите населени места производствените структури са представени от малки 

предприятия (в преобладаващата си част „микропредприятия” с брой на заетите лица до 

10 д.). 

b) Селско стопанство 
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Разнообразният релеф на територията на община Велики Преслав предлага благоприятни 

условия за развитие на интензивно селско стопанство. Поземлените ресурси, чиито размер 

и качества са функция от релефните и почвените характеристики, са основен фактор за 

развитието на земеделието на територията на общината. Развитието на селското 

стопанство в общината трябва да бъде стимулирано, чрез инвестиии и подкрепа от страна 

на местната власт и Държавата. Необходимо е действията да се насочат към модернизация 

и технологично обновване на стопанствата и инфраструктурата в отрасъла и региона,  

възстановяване и изграждане на хидромелиоративна инфраструктура, която да осигури 

ефективно използване на водата, земеделските площи, лозовите и овощни  масиви, както и 

насърчаване на сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във 

веригата за предлагане на земеделски продукти и храни. 

Земеделие 

Селскостопанският фонд заема 174 665 дка и представлява 63% от общата площ. 

Общината е с добре развито зърнопроизводство - зърнените култури заемат 48%, а 

фуражните - 12% от обработваемата земя и напълно покриват зърнения и фуражния 

баланс по изхранването на населението и животните в общината. От техническите 

култури основно се отглежда слънчоглед, който заема 21% от посевната площ. 

Приоритет в развитието на земеделието остават трайните насаждения, които заемат 16% 

от обработваемата земя. Главна задача е възстановяването на старите и засаждането на 

нови лозови масиви, които са основният дял на трайните насаждения. На територията на 

общината са разположени най-големите лозови масиви в Шуменска област. 

Значително са се увеличили и площите, засадени с дългогодишни култури -малини, касис, 

лавандула. 

Като цяло територията на община Велики Преслав се характеризира с висок 

агроекологичен потенциал. Това позволява отглеждането на почти всички типични за тази 

част на страната земеделски култури и постигането на високи производствени резултати. 

Високият агроекологичен потенциал е важен фактор за специализацията на общината в 

аграрния сектор и за развитието на съвременно диверсифицирано земеделско 

производство. Допълнителен благоприятен фактор са и богатите традиции на 

земеделските стопани в общината в зърнопроизводството и лозарството, които са водещи 

подотрасли в повечето землища в общината. 
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Наличният агроекологичен потенциал на територията на общината може да се оцени като 

благоприятен за специализация в производството на зърнени култури (пшеница, ечемик, 

царевица), технически култури (слънчоглед, етерично-маслени култури), за развитие на 

лозарство, зеленчукопроизводство, овощарство и за отглеждане на фуражни култури 

(предимно за млечно животновъдство). Високи добиви от по-голямата част от 

отглежданите култури обаче са възможни само при поливни условия. 

Поради благоприятните климатични условия много добре се развиват трайните 

насаждения - винени лозя, малини, череши, а от останалите култури - пшеница, царевица 

за зърно и маслодаен слънчоглед.  

Положителната страна по отношение стопанисването на земеделските земи, особено в 

използването на нивите, е че преобладаващата част от тях се обработват от земеделските 

кооперации и агрофирмите, които с дейността си противодействат на тенденцията към 

изоставяне на значителни площи обработваема земя.  
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С оглед на благоприятния агроекологичен потенциал и богатия опит на местните лозари и 

винопроизводители усилията са насочени към разширяване и модернизиране на лозовите 

масиви.  

Животновъдство 

Основен дял в животновъдството заема говедовъдството и овцевъдството, които са  

съсредоточени в личния сектор и в земеделските кооперации. В личния сектор се 

отглеждат и  кози, свине и птици.   

 

                                                                                                                                                      Таблица № 7 

Състояние на показателите на животновъдството през 2015г.(брой) 

Показатели 2013 г. 2015 г. 

Говеда, в т.ч. 1428 1429 

 Млечни крави 700 819 

Овце 6212 4715 

Кози 856 501 

Свине 328 249 

Кокошки 4427 2425 

Бройлери 145347 152735 

Пчелни семейства 1906 1630 
Източник: Общинска служба земеделие Велики Преслав 

 
 

 

                                                                                                                                                Таблица № 8 

Производство на животинска продукция 

Производство 2013 г. 2015 г. 

Мляко – всичко /тона/, в 

т.ч. 

3366 3511 

 Краве мляко 3066 3320 

 Биволско мляко 0 0 

 Овче мляко 198 138 

 Козе мляко 102 53 

Месо – общо в кланично 

тегло /тона/, в т.ч. 

442 559 

 Свинско месо 27 32 

 Месо от ЕРД 88 97 

 Месо от ДРД 66 20 

 Птиче месо 261 410 

Яйца /хил. бр./ 876 540 

Вълна /тона/ 13 10 
Източник: Общинска служба земеделие Велики Преслав 

 

 

c) Горско стопанство 

Горските площи, които са държавна публична собственост са 16406 ha, като общата площ 

на горския фонд на общината е 442,20 ha. От тях 8711,6 ha се стопанисват от  ДГС 

«Преслав» (в която се включва и горският фонд на община Върбица) и 48,4 ha горски 

фонд в поддържаните резервати “Патлейна” и “Дервиша” се стопанисват и управляват от 

МОСВ. Горските площи, които са собственост на физически лица се равняват на 261 ha, а 

тези, собственост на юридически лица – 37 ha. 
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Значителни площи от горския фонд са разположени в землището на гр. Велики Преслав – 

29,0% от горския фонд на общината с. Драгоево – 20,0%, и с. Имренчево – 11,5%. 

Залесената площ общо за района на лесничейството е 95% от общата площ на горския 

фонд, а горските пътища – 1%.  

От територията на горския фонд около 34% са гори и земи с основно 

дървопроизводителни и средообразуващи функции и 66% са защитни и рекреационни 

гори и земи (противоерозионни, мелиоративни, курортни гори, зелени зони, 

семепроизводствени насаждения, буферни зони на резерватите “Патлейна” и “Дервиша”) 

и защитени територии (природния парк “Шуменско плато” с площ в територията на 

общината 819,3 ha). 

В горския фонд преобладават широколистните гори – 82,2%, при 16,6% за иглолистните. 

Основните дървесни видове са церът, габърът, зимният дъб и др. При залесяванията са 

използвани черен и бял бор, сребролистна липа, акация и др. Основната горско-стопанска 

дейност е добив на широколистен и иглолистен дървен материал, както и дърва за огрев. 

Значителен дял от горския фонд е зает от ловностопански гори (40%). На територията на 

Велики Преслав се намира едно от най-големите по площ ловни стопанства в страната, 

което е предпоставка за развитие на ловен туризъм с локално, регионално, национално и 

международно значение. 

Разпределението на горския фонд на общината по землища е следното: 

 

 

                   Таблица № 9 

 
Източник Общински план за развитие на Община Велики Преслав 2014-2020г. 

 

Основните насоки на организация на горското стопанство в общината са предвидени в 

лесоустройствената програма на ДГС „ Преслав“ и са съобразени с поставената цел по 

групи гори и земи съобразно функциите им.  

В горите и земите с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции 

организацията на стопанисването е насочена преди всичко към разширеното 

възпроизводство на главния продукт – дървесината, при пълно запазване на 

водоохранните и почвозащитните функции на гората.  

На територията на горския фонд се осъществяват и редица странични ползвания. От 

голямо значение за населението в общината са възможностите за паша на добитък в 

горския фонд, а също така за добив на сено, билки, листников фураж, горски плодове, 

гъби и др.  

 

 

d) Туризъм 
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Туристическата функция на община Велики Преслав е резултат от провежданата политика 

за използване на разнообразните туристически ресурси, разположени на общинската 

територия.  

Ситуирането на община Велики Преслав в мрежата от значими туристически локализации 

на територията на Шуменска област  - Плиска, Шумен, Мадарския конник и др., близостта 

на общината до големите черноморски туристически локализации в Североизточния 

район за планиране - Златни пясъци, Св.Св. Константин и Елена, Албена и др., също са 

предпоставка за допълване и разнообразяване на морския туризъм с културно-

познавателен. 

Туристическите ресурси на територията на община Велики Преслав са обективни 

териториални дадености, които предизвикват определен туристически интерес. В най-

общи линии те се диференцират на туристически ресурси с: 

 природен характер; 

 антропогенен характер. 

Към туристическите ресурси с природен характер попадат: 

 Резерватът “Патлейна”, разположен в непосредствена близост до гр. Велики 

Преслав (на 1 km югоизточно от старопрестолния град в местността Патлейна). 

Намира се в Преславските разклонения на Предбалкана. Същият е със статут на 

поддържан резерват и в него се намират находища на див рошков и урумово лале. 

В непосредствена близост да природния резерват има интересен обект с 

антропогенен характер, който предизвиква туристически интерес. Това е  

средновековен манастир от X в. със запазени и реставрирани сгради - помещения за 

монасите, зимник, винарница, керамични работилници и др.;  

 Резерват “Дервиша”, разположен в близост до града, води наименованието си от 

името на  едноименната местност. Той е със статут на поддържан резерват и в него 

има находища на естествено разпространен обикновен (див) кестен; 

 Многобройните исторически места, разположени в интересна природна среда, 

също играят ролята на потенциален туристически ресурс. Такива са историческите 

места „Карталъка”, „Бункера”,  „Черната локва”, „Пърнарица” и др. - общо 13 

исторически места на територията на землищата на гр. Велики Преслав и селата  

Кочово, Златар и Драгоево; 

 ДП ДГС „Преслав4  е с разнообразен дивечов състав, който е привлекателен за 

развитие на ловния туризъм. 

Твърде значими за развитието на туристическата функция на община Велики Преслав (на 

практика най-използваеми в момента) са антропогенните ресурси, които са и национално 

и регионално културно-историческо богатство. В основни линии те са свързани с 

културно-историческото наследство на община Велики Преслав и на Шуменска област. 

По своята същност те са със: 

 Археологически характер - останки от старата българска столица Велики Преслав 

(893–972 г.). Тук е създаден  историко-археологически резерват с музей "Велики 

Преслав"; 

 Архитектурно-етнографска значимост – като акцент в този тип туристически 

ресурс се очертават  етнографската Картолова къща в гр. Велики Преслав и 

Свещаровата къща в  с. Осмар. Архитектурната им стойност, допълнена с 

етнографските експозиции, дават илюстрация за бита на българина от Преславския 

край в миналото; 

 Религиозно-култов характер - двете църкви във Велики Преслав - „Св. Св. Петър 

и Павел” (която датира от времето на турското робство) и „Св. Архангел Михаил” 

- в центъра на града, както и църквата „Св.Св. Кирил и Методий” (със статут на 

паметник на културата) в археологическия резерват, дават представа за църковната 
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архитектура. С висок туристически потенциал са скалните манастири над селата 

Осмар и Троица. В тях интерес представляват монашеските килии и черквите, 

издълбани в скалата и обитавани  през ХII-ХIV век. 

 

В културно-историческото наследство, базирано освен на веществени паметници 

(археологически, етнографски и религиозно-култови обекти и забележителности), като 

туристически ресурс се открояват и традиционните обичаи и народните празници, 

чествани на територията на общината. Някои от тях, в съчетание с интересните  културно-

исторически паметници, могат да бъдат популяризирани за привличане на туристически 

интерес и за развитие на културно-познавателния и развлекателния туризъм. 

Като антропогенен ресурс за развитие на специфични форми на туризъм „винаро-

дегустационен” са двете винарски изби – в гр. Велики Преслав и с. Осмар.  

Осигуреността на територията на община Велики Преслав с различни по характер 

туристически ресурси със значим туристически потенциал е фактор за развитие на 

разнообразни форми на туризъм като: 

 Културно-познавателен, в т.ч.: изучаване на историческите събития и посещения 

на значими културно-исторически паметници, запознаване с традициите в бита, 

обичаите, фолклора и на недвижимото и движимото културно-историческо 

наследство; 

 Екологичен туризъм, в т.ч.: оздравителен или здравно-рекреативен туризъм; 

 Ловен и риболовен туризъм;  

 Развлекателен туризъм – винаро-дегустационен, базиран на винарски изби 

„Осмар” и „Винекс” АД; 

 Религиозно-култов туризъм - посещение на действащи и с културно-историческа 

стойност молитвени домове и т.н. 

 

ИЗВОДИ: 

Промишленост: 

Основните констатации, засягащи промишленото развитие в община Велики Преслав през 

последните години могат да се формулират по следния начин: 

 Общинският промишлен комплекс е с многоотраслов характер, като водещи 

функции в него има отрасъл „Производство на храни, напитки и тютюневи 

изделия” (познат още като хранително-вкусова промишленост); 

 Все още не са преодолени отрицателните последици от структурната реформа в 

реалния икономически (производствен) сектор, изразяващи се в недостатъчното 

обновление на производствената база, по-слабото използване на съвременни 

технологии и по-ниската производителност на труда; 

 Налице са териториални диспропорции в локализацията на производствените 

мощности на преработващата промишленост основно в общинския център и 

няколко от селата в общината – на първо място с. Хан Крум и частично в селата 

Осмар, Драгоево, Кочово и Миланово.  

 

Селско стопанство: 

При така анализираните потенциали и основни проблеми на досегашното развитие на 

селското стопанство, могат да бъдат формулирани някои основни изводи за неговите 

потенциали и насоки за перспективно развитие: 

 Условията за развитие на селското стопанство са най-благоприятни в централната и 

северната част (лозарство), в подножието на Шуменското плато (отглеждане на 

орехови насаждения), източната част и част от останалата територия (отглеждане 

на малини и ягоди); 
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 Най-значителни площи от обработваемите земи заемат зърнените култури и 

слънчогледът; 

 В съответствие с почвените и климатичните ресурси, традициите и натрупания 

опит, структуроопределящият подотрасъл на селското стопанство в общината е 

лозарството. Благоприятни условията има за по-нататъшно развитие и на 

овощарството;  

 Възможностите за развитие на пасищно животновъдство са сравнително 

ограничени поради незначителния ресурс от естествена тревна растителност. За 

развитието на основните животновъдни подотрасли - говедовъдство и овцевъдство, 

е необходимо разширяване на площите и производството на тревни и сочни 

фуражни култури;  

 Значителен размер земеделски земи не се използват. Основни причини са 

раздробяването на земеползването, както и застаряването и намаляването на 

населението в селата. Стопанисването на преобладаващата част от земите от 

агрофирми, земеделски кооперации и сдружения и арендатори противодейства на 

изоставянето на обработваеми земи; 

 При внедряване на подходящи форми на стопанисване и технологии, съществуват 

условия за производство на екологически чисти продукти предимно от 

животновъдството като козе, овче и краве мляко и производните им, пчелен мед, 

както и производство на плодове и билки. 

 

Туризъм: 

Основните констатации от анализа и оценката на туристическия профил на общината 

могат да бъдат формулирани по следния начин: 

 Туристическият поток, насочен към община Велики Преслав, в основни линии е с 

транзитен характер и това дава отражение върху по-ниската ефективност от 

ползване на предлагания туристически продукт; 

 Има недостиг на достатъчен финансов ресурс за поддръжката на значимите 

туристически обекти на територията на общината, на съпътстващата транспортна 

инфраструктура и др.; 

 Слаба използваемост на предимствата, свързани с близостта на община Велики 

Преслав до значимия туристически пазар в Североизточния район за планиране с 

големите туристически потоци към морските курорти и възможностите за 

провокиране на интереса на туристите към неколкодневни екскурзии към 

значимите културно-исторически паметници в Шуменска област, в т.ч. и в община 

Велики Преслав; 

 Неусвоен е туристическият потенциал на общината за разширяване кръга на 

видовете туризъм, освен на водещия културно-познавателен и частично на ловния.  

 

Транспортна инфраструктура и комуникации 
Географското разположение на община Велики Преслав съдейства за доброто й 

включване към националната транспортна система. Пътната мрежа е представена от 

всички класове пътища, с изключение на автомагистралните. Републиканската пътна 

мрежа е с дължина 41.8 km и е кръстовидно развита, предимно, в южната част на 

общината. Град Велики Преслав попада в точката на пресичане на пътищата от трите 

основни класа. Основният транспортен коридор се формира от вертикално 

преминаващото трасе на път І–7 по направление Шумен – Върбица – Петолъчка – Ямбол – 

ГКПП “Лесово” и връзка с Република Турция. Дължината на участъка от пътя на 

територията на общината е 18.5 km. и директно осигурява връзката с областния център 

Шумен. Този път обслужва населените места от централната част на общината – основно 

с. Хан Крум, с. Миланово,  кв. Кирково, гр. В. Преслав както и други населени места, и 
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попада пряко в зоната за достъп (селата Троица и Драгоево). Второкласната пътна мрежа е 

представена от пътя ІІ-74 с дължина 9.1 km, който осигурява връзката на общинския 

център през селата Мостич и Имренчево с областния център гр. Търговище. Чрез 

третокласния път 7302 (В. Преслав– гр. Смядово) се осигуряват връзките на общинския 

център със селата Драгоево, Мокреш, Златар и Суха река, а от там и с община Смядово и 

южната част на община Шумен. Посочените два пътя формират напречния транспортен 

коридор “запад–изток”.  

Местната пътна мрежа в общината е с дължина 71.28 km, от които 7.8 km без настилка.  

Развитието на пътната мрежа в община Велики Преслав предоставя добри възможности за 

организирането на рационални транспортни връзки и вариантни схеми за осъществяване 

на транспортното обслужване в почти всички посоки. Редовни автобусни превози 

свързват общинския център с градовете София, Шумен, Върбица.  

Състояние на жп инфраструктурата 

През територията на общината минава магистралната, електрифицирана жп линия София 

– Варна. Гъстотата на жп мрежата за общината е 7.5 km/100 km
2 

при средна за страната 4 

km/100 km
2
. На територията на общината функционира една гара - Хан Крум, и една 

спирка - с. Кочово. Гарата разполага с добре развита коловозна мрежа, рампи, 

разтоварища и магазин. 

 

 

 

 

 
Транспортна инфраструктура в Община Велики Преслав 

Фиг.5 
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Енергийни мрежи 

Източник на електроенергия за община Велики Преслав е националната електроенергийна 

система. На територията на общината няма изградени значителни по мащаб енергийни 

източници – ТЕЦ или ВЕЦ (в близост до с. Миланово от 1943 г. има изградена малка ВЕЦ 

с мощност 800 kWА). Общината получава захранване от подстанция “Преслав” – 110/20 

kV. Общината има двустранно захранване, имайки връзки с подстанция “Търговище” и 

подстанция ”Шумен-І”, като по този начин се осъществява възможност за резервно 

захранване и достатъчна сигурност при аварии.  

Всички населени места в общината са електрифицирани като селата се електроснабдяват 

от въздушни изводи 20 kV (5 броя), а в централната градска част мрежата е частично 

кабелизирана. Изградените трафопостове за битови, стопански и обществени консуматори 

са 74 (от които 33 в града). Като цяло електроразпределителната система е 

реконструирана и е на добро равнище, с добри механични и електрически параметри.  

През 2013 г. стартира  процедура за газификацията в общината – в проект е изграждане в 

Индустриалната зона на площадка за декомпресиране на природен газ.Като първи етап се 

предвижда газифициране на промишлени и общински обществени сгради. На настоящия 

етап трябва да се съдейства за ускоряване на процеса на газификация.  

 

ВЕИ и енергийна ефективност 

Уличното осветление в община Велики Преслав е преустроено като част от селата 

разполагат с енергоспестяващи осветителни тела. С оглед развитието на туризма и 

популяризирането на общината, като интересна културна дестинация се налага 

усъвършенстване на електрозахранването на местата, свързани с културно-исторически и 

други нужди (спорт и отдих) и подобряване на тяхната енергийна ефективност. 

Необходимо е внедряване на мерки за енергийна ефективност на значими обществени 

сгради и институции. 

 
Други  

На територията на общината е създадена мрежа  от институционални структури като 

банки, застрахователни  дружества, Дирекция „Бюро по труда”, Дирекция „Социално 

подпомагане” и др. Три от по-големите банки в страната имат свои клонове  и 

представителства на територията на общината: Банка „ДСК”ЕАД, ТБ”ОББ”АД, „ЦКБ” 

АД. Седалищата на банковите клонове са разположени в общинския център. 

Неправителствени структури, имащи отношение към развитието и подпомагането на 

бизнеса ( вкл. на малкия и средния ) не са представени в общината. 

 

 

 

1.2.11.Финансови фактори  

 

 

Най-важните финансови фактори влияещи върху социалното 

положение на населението от общината са: темпове на инфлация, 

равнище на заетост, доходи, състояние и очаквано развитие на 

отделните отрасли в общината, състояние на инфраструктурата, 

средно-годишен доход на човек от населението, средна работна 

заплата на жителите, заетост, безработица и структура на 

безработицата. 
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Безработица и структура на безработицата 

Населението на общината в трудоспособна възраст е съсредоточено в общинския център, 

където се предлагат по-добри възможности за намиране на работа и реализация.  

Броят на заетите лица, по данни на ТСБ за 2014 година, е 21 905 лица, с 53 души по-малко 

от предходната година, когато заетите лица са 21 958 броя. В микро предприятията 

заетите са се увеличили с 169 души (общо 5 484 заети лица за 2014 г.), а в големите със 75 

души (общо 9 931 заети лица за 2014 г.). В малките предприятия за 2014 г. са заети 3 471 

лица, а в средните броят им е 3 019 или общо са намаление, спрямо 2013 г. с 297 души. 

По данни на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Велики Преслав, средното равнище на 

безработица за 2015 година е 14,4%. За сравнение, същият показател към 31.12.2014г. е 

бил 16%, т.е наблюдава се незначително намаление.  

През декември 2015 г. безработицата, според образователната структура е следната - най-

голям е делът на безработните с начално образование от 50,9%, а най-малък на тези с 

висше образование от 6,9%. Със средно образования са 28,7%, а с основно образование 

13,5%. 

 

Влиянието на световната икономическа криза, рязкото свиване на инвестиционния поток, 

спадането на нивото на поръчките и намаляване на производствената дейност в 

структуроопределящи за общината отрасли  води до намаляване на заетостта и покачване 

на безработицата. 

 

Паричният доход на домакинствата  се формира от различни източници на доходи: 

работна заплата, извън работна заплата, обезщетения за безработица, пенсии, семейни 

добавки за деца, други социални помощи, от домашното стопанство, от 

предприемачество, от продажба на имущество и др. 

Анализираните основни финансови фактори са: 

 

 Бюджет на общината (по основните пера) -  установяване частта, отделяна за 

дейност свързани с екология; 

 Източници на приходи в бюджета, в т.ч. свързани с околната среда; 

 Стойност на разходите за опазване на околната среда и стойността на общите 

разходи; 

 Степен на покриване на разходите за дейностите на общината от реализираните 

приходи. 

 

Общинският бюджет е самостоятелна финансова сметка, чрез която се разпределят  и 

балансират приходите и разходите за бюджетната година. Бюджетът  на общината е сред 

основните финансови показатели, който се анализира, за да се оцени въздействието на 

финансовите фактори. Приходите на Община Велики Преслав се формират от субсидии от 

Републиканския бюджет и собствени приходи.  

 

За изпълнение на дейностите по  опазване на околната среда и управление на отпадъците 

на територията на общината основни източници на финансиране през последните години 

бяха: такса „битови отпадъци”, „Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”,  

ПУДООС.  

Основният финансов механизъм за акумулиране на средства за финансиране на 

дейностите по управление на битовите отпадъци, следващ принципа „замърсителя плаща” 

е регламентиран със Закона за местните данъци и такси. 

Съгласно закона, “такса битови отпадъци” се заплаща за услугите по събирането, 

извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения за битови отпадъци, както и 
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за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 

На основание чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се определя в годишен 

размер за всяко населено място с решение на общинския съвет, въз основа на одобрена 

план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:  

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други;  

2. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;  

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;  

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване.  
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Такса битови отпадъци 2011-2016г. 

Таблица № 10 

Източник: Общинска администрация Велики Преслав 

 

Постъпленията в бюджета на общината от такса за битови отпадъци и изразходвани 

средства за управление на битовите отпадъци за периода 2010-2015г. са показани в 

следващите таблици: 

Приходи от такса битови отпадъци по групи потребители 2010-2015 г.    

                                                                                                                           Таблица № 11                                                                                                              

Година 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общо приходи от такса 

битови отпадъци (лева) 
398 560 364 735 361 568 446 757 363 224 

 

353 770 

 

В това число от:  

Домакинствата 234 076 232 397 240 915 253 241 251 460 243 771 

Юридически лица  164 484 132 338 120 653 193 516 111 764 109 999 

Източник: Общинска администрация  Велики Преслав 
 

Анализът на данните показва, че през последните шест години приходите от такса 

„Битови отпадъци” са средно с около 30% по-малко от разходите за управление на 

отпадъците. За периода 2010-2015 г. Община Велики Преслав е дофинансирала 

дейностите по управление на отпадъците общо с  989 382,30 лева. 
 

Населено 

място 

Такса „Битови отпадъци“ за физически 

лица  и жилищни имоти на юридически 

лица в промил върху данъчната оценка на 

имота  

Такса „Битови отпадъци“ за нежилищни 

омоти на юридически лица в промил върху 

по-високата стойност между отчетната 

стойност на активите  и данъчната 

оценка на имота 

Общо 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване 

Поддържа

не 

чистотат

а на 

обществен

и места 

Депо и 

отчисления 

по ЗУО 

Общо 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване 

Поддържане 

чистотата 

на 

обществени 

места 

Депо и 

отчисления 

по ЗУО 

гр. Велики 

Преслав и кв. 

Кирково 
3,8 3,0 0,3 0,5 10 7,5 2,0 0,5 

с. Хан Крум 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Троица 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Осмар 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Кочово 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Мостич 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Имренчево 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Драгоево 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Златар 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Миланово 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Мокреш 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Суха река 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 
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Разходи за управление на отпадъците 2010-2015 г. 

                                                                                                                              Таблица № 12                                                                                                                                                                                                                                   
 

Година 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

Общо разходи за управление на 

отпадъците (хил. лв.) 

 

635 372 

 

603 285 

 

603 285 

 

462 999 

 

492 000 

 

501 000 

В това число за:  

Закупуване на съдове за битови 

отпадъци 
119 387 5 000 8 500 0 0 0 

Сметосъбиране и сметоизвозване на 

битови отпадъци 
299 131 293 110 293 110 279 628 266 411 246 827 

Проучване, проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване 

и мониторнг на депа за битови 

отпадъци 

94 284 105 198 125 198 127 920 146 043  171 627 

Зимно и лятно почистване на 

уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за 

обществено ползване  

39 876 56 032 61 032 55 451 79 546 82 546 

За изпълнение на дейности  и мерки 

от Програма за управление на 

отпадъците  

82 694 143 945 115 445 0 0 0 

Източник: Общинска администрация Велики Преслав, данните са от план-сметките за съответните 

години 

 

Съгласно чл.60 и чл.64, Раздел ІV Финансиране на обезвреждането на отпадъци чрез 

депониране от ЗУО и Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци, общините предоставят обезпечения, под формата на отчисления, превеждани по 

банкова сметка за чужди средства на РИОСВ. Община Велики Преслав няма просрочени 

задължения и дължимите суми се превеждат в срок.  

 

Натрупани отчисления от такса битови отпадъци (ТБО) 

                                                                                                                              Таблица № 13                                                                                                                                                                                                                                   

Битов 

отпадък 

депониран на 

регионално 

депо 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отчисления 

1 2 3 4 5 ( 1+2+3+4+5) 

3 256 т. 3 537 т. 3 660 т. 3 678 т. 3 591 т. 

 

 

 

Такса по ПМС 

207/16.09.2010 г. 

по 3,00лв./ тон 

9 769,26лв. 

Такса по  ПМС 

207/16.09.2010 г. 

по 9,00лв./тон 

31 836,60лв. 

Такса по ПМС 

207/16.09.2010 г.  

по 15,00лв./ тон 

54 902,70лв. 

Отчисления  по 

чл.20, ал.1 от 

Наредба №7 от 

19.12.2013г.  по 

22,00лв./ тон 

80 916,77лв. 
 

Отчисления  по 

чл.20, ал.1 от 

Наредба №7 от 

19.12.2013г.  по 

28,00лв./ тон 

100 547,97лв. 

 

277 973,30 

- 40 000*         

дробилка 

- 10 000* 

ПУО 

- 10 000* 

морфологичен 

анализ 

- 100 000 

съдове и 

транспортна 

техника  
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Отчисления 

по Наредба 

№14/15.11.2010г. 

по 2,37лв. на тон 

7 717,71лв. 

Отчисления 

по Наредба 

№14/15.11.2010г. 

 по 2.37лв. на тон 

8 383,64лв. 

Отчисления  

по Наредба 

№14/15.11.2010г.  

по 2.37лв. на тон 

8 674,63лв. 

Отчисления  

по чл.3, ал.3 от   

Наредба №7 от 

19.12.2013г. по 

1.52лв. на тон 

5 590,61лв. 

Отчисления  по 

чл.3, ал.3 от   

Наредба №7 от 

19.12.2013г. по 

1.52лв. на тон 

5 458,32лв. 

 

 

 

35 824,91 лв. 

Източник: Общинска администрация  Велики Преслав 

 

Отчисленията се заделят от такса битови отпадъци, съгласно Закона за управление на 

отпадъците и Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, като се предвиждат в План-сметката за 

разходите по управление на отпадъците за съответната година и се гласуват от Общинския 

съвет. Като цяло обаче, такса битови отпадъци не може да покрие всички инвестиции, 

които се предвиждат като ангажимент на общините.  

Поради  конкретизирния  бюджет от ОПОС 2014-2020г. за приоритетната ос свързана с 

управлението на отпадъци е необходимо да бъдат търсени различни възможности за 

осигуряване на финансиране на инвестиционната програма, предвид невъзможността за 

осигуряване на финансиране на всички дейности по линия на такса битови отпадъци. 

Възможни източници за финансиране на част от инвестициите биха могли да бъдат 

осигурени по линия на бизнеса и Оперативна програма "Иновации и 

конкурентоспособност 2014 - 2020”.  

 

Негативно въздействие върху разработването на проекти и работата върху мероприятия 

по опазване на околната среда, оказва невъзможността, приходите в бюджета по 

съответното перо да покрият разходите за екология. Въпреки приетия размер на такси, 

глоби и санкции, средствата, постъпили от тях са недостатъчни. 

 
 

1.2.12. Население и здравно демографски - фактори 

 

По данни на ГРАО населението на община Велики Преслав  по 

настоящ адрес към 31.12.2015 г. е 14 790 души. През 2014 г. 

населението е било 14 853 души. При съпоставяне на данните за 

населението от 2014 г., спрямо 2015 г., се отчита намаление с общо 63 

души или населението на общината е намаляло с по-малко от  половин 

процент през 2015г. Най-голямо е намалението на населението  в 

общинския център – 73 души. Наблюдава се увеличение на броя на населението по 

настоящ адрес в някои малки населени места, като най-голямо е увеличението в  с. 

Имренчево - с 24 души, следвано от с. Мокреш със 7, с. Суха река с 5, с. Кочово с 3 и с. 

Троица с 1 жител.  

 

 Население по настоящ адрес в Община Велики Преслав по населени места  

за 2014 и 2015г.  

        Таблица № 14 

Населено място 

Население по настоящ 

адрес  

2014 г. 

Население по 

настоящ адрес  

2015 г. 

гр. Велики Преслав 8 860 8 787  (-73) 

с. Драгоево 854  851    (-3) 

с. Златар 1 232             1 235   (+3) 

с. Имренчево 390               414  (+24) 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyjL-I3IfQAhVEvRoKHZqhDqUQjRwIBw&url=http://portalgaditas.com.br/amostragem-divulgara-pesquisa-realizada-em-coelho-neto/&bvm=bv.137132246,d.bGs&psig=AFQjCNHCkhz2oBkiH9dAE9Clx56EvRV-cQ&ust=1478095236696814
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с. Кочово 736     739    (+3) 

с. Миланово 629               619   (-10) 

с. Мокреш 327               334    (+7) 

с. Мостич 347               343     (-4) 

с. Осмар 299               291     (-8) 

с. Суха Река 89                 94    (+5) 

с. Троица 748               749    (+1) 

с. Хан Крум 342                334    (-8)  

ОБЩО: 14 853            14 790 (-63) 

 

През последните години се наблюдава трайна тенденция към намаляване броя на 

населението на община Велики Преслав. Тази тенденция е характерна както за област 

Шумен, така и като цяло за Североизточен район.  

 

Населението на територията на община Велики Преслав е застаряващо. Това е процес, 

който е характерен не само за община Велики Преслав, а за цялата страна и за всички 

държави в Европейския съюз. Подобна промяна е резултат от три основни фактора: 

увеличаване на продължителността на живота, комбинирана с по-ниска раждаемост, и 

влизането в пенсионна възраст на поколението от “бейби бума” след Втората световна 

война. Увеличаващото се възрастно население в общината поражда редица здравни, 

социални и икономически последици, като най-съществена от тях е нарастването на делът 

на непроизводителното население. 

Най-общата характеристика на демографското и здравното състояние на населението от 

региона се свежда до: 

 Тенденция за намаляване на раждаемостта; 

 Тенденция към повишаване на смъртността; 

 Демографско остаряване на населението; 

 Рязко понижаване на жизнения стандарт на населението и увеличаване  

относителният дял на живеещите  на границата на бедността.   

 

В структурата на заболеваемостта по обръщаемост във възрастта над 18г., най-голям 

относителен дял заемат болестите на дихателната система, следвани от  болестите на 

органите на кръвообращението, болестите на нервната система и сетивните органи, 

инфекциозни болести и паразитози, болести на ендокринните жлези, храненето и 

обмяната, психични смущения, травми и отравяния. Нарастнала е заболеваемостта  и от 

злокачествени новообразувания. 

Взаимовръзката между състоянието на околната среда  и заболеваемостта на населението  

е от основен интерес за планиране на здравна и екологична стратегия на ниво държава, 

респективно община и всъщност средствата вложени за такива проучвания са инвестиция 

за здравето на хората. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. В общината има предпоставки за развитие на съпътстващи производства на база на 

традиционни аграрни дейности. 

2. Има наличие на капацитет и традиции в зърнопроизводство, животновъдство  и  

млечното животновъдство. 

3. Общината полага усилия да смекчи до известна степен неблагоприятното влияние 

на икономическата среда. 

4. Незадоволителна образователно-квалификационна структура на заетите в 

общинската икономика. 
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5. Високо ниво на равнището на безработицата в общината, въпреки държавната 

политика по заетостта и  усилията на общинска администрация. 

 

 

 

2.АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 

ЗАПЛАХИТЕ (SWOT-анализ).ВИЗИЯ НА ОБЩИНАТА. 
 

Главната цел на SWOT-анализа е да се извърши взаимообвързана 

оценка на вътрешните за дадена община силни (Strengths) и слаби 

(Weaknesses) страни, както и на външните за общината  възможности 

(Opportunities) и заплахи (Threats). Приема се, че вътрешните страни 

(силните и слабите) могат да се контролират от общината, докато 

външните фактори (възможности и заплахи) определят състоянието 

на средата, в която се развива тя. Резултатите от SWOT-анализа 

позволяват точно формулиране на приоритетите и целите за развитие на общината.  По 

този начин могат да се планират и реализират конкретни мерки за коригиране на 

състоянието. Сред елементите на анализа има взаимовръзки, които разкриват потенциала 

за развитие, а също и такива, които показват ограниченията (лимитиращите фактори) и 

проблемите, които предстои да бъдат преодолени. 

 

От направените изводи в аналитичната част се изведе следния SWOT анализ: 
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ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Благоприятни почвено-климатични условия, 

релеф, климат и плодородни обработваеми земи 

за развитие на селскостопанско производство, 

включително, за развитие на алтернативно 

екологично и биологично земеделие, както и за 

развитие на екотуризъм и изграждане на 

разнообразна инфраструктура с места за отдих; 

- Уникални природни и културни 

забележителности с национално и 

международно значение; 

- Отсъствие на големи нндустриални 

замърсители, незамърсена и неувредена околна 

среда; 

- Добре развита техническа инфраструктура  и 

комуникации; 

- Съществува необходимата  институционална, 

нормативна и стратегическа рамка за 

управление на околната среда. 

 

- На нацонално ниво има хармонизирано 

екологично законодателство със 

законодателството на ЕС в сектор „Околна 

среда“; 

- Разширяване и доизграждане на 

инженерната  инфраструктура; 

- Условия за развитие на културен,  селски, 

винен  и еко туризъм; 

- Ефективно използване на финансови 

инструменти на ЕС за решаване на 

проблемите, свързани с опазване на околната 

среда; 

- Съвпадение на националните и местни 

приоритети в областта на околната среда; 

- Промяна на обществените нагласи в 

подкрепа усилията за опазване на околната 

среда; 

- Развитие на регионални екотуристически 

продукти и тематични маршрути. 

      СЛАБИ СТРАНИ             ЗАПЛАХИ 

-Недостатъчно финансови средства в общинския 

бюджет и в населението; 

- Липса на  изградена канализация и 

пречиствателни съоръжения в селата от 

общината; 

-Амортизирана  и остаряла водопроводна 

мрежа; 

-Недостатъчни приходи от такса битови 

отпадъци, непокриващи действително 

извършения разход; 

- Слаба активност на населението; 

- Не са проучени капацитетните  възможности 

от лечебни растения; 

- Недостатъчно степен на благоустрояване и 

озеленяване на населените места; 

- Ограничен лимит на собствени финансови 

средства за съфинансиране на по-големи 

екологични проекти; 

- Недостатъчно ефективна  система за разделно 

събиране на отпадъците. 

- Наблюдава тенденция за увеличаване на 

автомобилния парк и пътния трафик, което 

оказва влияние върху чистотата на въздуха. 

 

 

 

- Глобални промени в климата и зачестилите 

природни бедствия, засушавания, ерозия и 

горски пожари; 

- Слаба активност на населението, НПО и 

заинтересованите страни;  

- Откриване на нови производства и 

разширяване на съществуващите носят риск 

от замърсяване на околната среда; 

- Насочване  на интереса на донорите към 

големите общини в страната; 

- Високи разходи по прилагане на 

екологичното законодателство и внедряване 

на екологосъобразни технологии; 

- Увеличаване на дела на транспорта като 

замърсител на въздуха и почвата; 

- Недостатъчни средства за качествено 

поддържане и доизграждане на зелената 

система; 

- Наличие на сериозни инвестиционни 

интереси, потенциално застрашаващи  

околната среда. 

- Неефективно управление на финансовите 

инструменти на ЕС на национално ниво и 

подценяване на възможностите за работа по 

проекти финансирани със средства на ЕС. 
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ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

 

Визията описва перспективите за развитие в близките  години. Визията за бъдещото 

развитие и състояние на Община Велики Преслав се формулира по следния начин: 

 
ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

ОТВОРЕНА  КЪМ СВЕТА  ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА С БАЛАНСИРАНО 

ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ И ЗАЩИТЕНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО! 
 

3.ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА. 

Териториален:  територията на Община Велики Преслав 

Секторен: Околна среда 

Времеви:  2016 – 2020 година 

Основание за разработване на Програмата - чл. 79, ал.1 от Закона за опазване на околната 

среда.  

Програмата за опазване на околната среда на Община Велики Преслав  е разработена в 

съответствие с Методическите указания на МОСВ за разработване на общински програми 

по околна среда. 

 
4. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ.  

4.1.Генерална стратегическа цел 

Въз основа на резултатите от извършените анализи и проучвания на характерните  

дадености и проблеми на общината в областта на околната  среда, са определени и 

идентифицирани  силните и слабите страни на общината, възможностите и заплахите 

стоящи пред нея. 

След избора на визия на общината, се формулират целите, които населението и 

общинското ръководство смятат за определящи  и с чието изпълнение ще се реализират 

очакванията на хората. 

 
Генерална стратегическа цел  на програмата: 

 

„Поддържане и подобряване на качеството на живот  на населението в общината, 

чрез осигуряване на здравословна и  благоприятна околна среда и запазване на 

богатото природно наследство,  чрез устойчиво  управление  на околната среда”. 
 

4.2. Специфични стратегически цели и приоритети 

Стратегическата цел на програмата е да се ангажира и съдейства за опазване и 

предотвратяване на замърсяването на околната среда по всичките й компоненти и фактори 

на въздействие, за намаляване на риска за здравето на населението. За постигането на 

генералната стратегическа цел на Общинската програма за опазване на околната среда са 

формулирани следните специфични стратегически цели: 

 

1. Специфична стратегическа цел: Ефективно използване на отпадъците като ресурс 

и намаляване на тяхното генериране и на депонирането им. ( Приложение 1, виж: 

Програма за управление на отпадъците на Община Велики Преслав 2016-2020г.) 

 

2. Специфична стратегическа цел: До края на периода на действие на програмата  да 

се подобрят параметрите на водопроводната и канализационната мрежа на 

територията на общината (Приложение 2).  
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Постигането на тази цел ще доведе до обхващане и пречистване на отпадните води от бита  

и промишлеността, което от своя страна води до запазване и подобряване качеството на 

подземните и повърхностните води. 

Индикатори: Брой населени места с изградена канализация и действаща ПСОВ, брой 

населени места без режим на водоподаване. 

За постигането на тази цел се  залага изпълнение на следните мерки (дейности): 

Мярка 1.   Изграждане и поддържане на водоснабдителната мрежа и подобряване на  

необходимото количество и качество  на подаваната  питейна вода. 

Мярка 2.  Изграждане на канализационна мрежа и осигуряване пречистването на 

отпадъчните води чрез изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура и намаляване 

на вредното влияние на отпадъчните води в региона.  

Мярка 3.    Подобряване на дейността на общинската администрация в съответствие със 

Закона за водите; 

Мярка 4.     Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси. 

 

3.Специфична стратегическа цел:До края на периода на действие на програмата да 

се запази  доброто  качество на атмосферния въздух (Приложение 3). 

Индикатори: Съдържанието  на вредни вещества във въздуха много над ПДК. 

При анализа не бяха идентифицирани сериозни източници на замърсяване  на 

атмосферния въздух, но за поддържане на чистия въздух е необходимо изпълнение на 

следните мерки: 

Мярка 1:    Да се предприемат превантивни мерки  за недопускане влошаване качеството 

на атмосферния въздух и прилагане на мерки  за намаляване на емисиите от битовия и 

обществен сектор и от транспорта; 

Мярка 2:     Периодичен контрол  и измервания на качеството на атмосферния въздух; 

Мярка 3:     Да се подобри енергийната ефективност; 

Мярка 4:     Да се увеличат залесителните мероприятия; 

 

4. Специфична стратегическа цел: Доизграждане и обогатяване на зелената система 

(Приложение 4). 

Индикатори: Брой на изградените и рехабилитирани зелени зони. 

За осъществяването на тази цел е необходимо да се предприемат стъпки  за 

възстановяване на зелени площи в населените места, създаване на функционални връзки  

между вътрешноселищния и крайселищен ландшафт, подобряване на параметрите  на 

околната среда,  чрез елементите на зелената система. 

Мерките и дейностите са насочени към: 

Мярка 1:  Възстановяване и осигуряване на зелени зони в населените места; 

Мярка 2: Корекция и почистване на речните корита, отводняване и озеленяване на 

съществуващи дерета; 

Мярка 3: Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности. 

 

5. Специфична стратегическа цел: До края на периода на действие на програмата да 

се предприемат мерки за ограничаване на ерозията на почвите и не се допуска 

замърсяване (Приложение 5). 

Индикатори: Намаляване на дела на ерозирали и замърсени почви. 

Дейностите за постигане на целта са свързани със следните мерки: 

Мярка 1: Залесяване на ерозирали почви, както в горски така и в поземления общински 

фонд; залесяване на неземеделски земи; 

Мярка 2: Залесяване на участъци в близост до пътни артерии с цел намаляване почвеното 

замърсяване от транспорта; 

Мярка 3: Предотвратяване замърсяване на почвите. 
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6. Специфична стратегическа цел: Да се осигури ефективно управление на околната 

среда  и широко участие  на обществеността в решаване на проблемите на околната 

среда (Приложение 6). 

Индикатори: Изградена ефективно действаща система  за наблюдение и оценка  на 

компонентите на околната среда 

Дейностите за постигане на целта са свързани със реализиране на следните мерки: 

Мярка 1: Планиране и контрол  на дейностите по опазване на околната среда. 

Мярка 2: Развитие на информационна система за събиране на данни за околната среда. 

Мярка 3: Повишаване на обществената култура  и съзнание по проблемите на околната 

среда и привличане на обществеността в процеса на вземане на решения. 

 

7.Специфична стратегическа цел: До края на периода на действие на програмата  да 

се запази площта на защитените територии  на  територията на общината, с цел 

опазване на природното богатство (Приложение 7). 

Индикатор: Запазване площта на защитените територии спрямо общата площ на 

общината 

Целта може да се постигне чрез: 

Мярка 1: Съхраняване,  укрепване и възстановяване на екосистемите, ключови 

местообитания  на  видове и  на генетичните им ресурси  в защитените територии;  

Мярка 2: Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси и на 

ресурсите от лечебни растения; 

Мярка 3: Информиране и привличане ва обществеността за опазване на 

биоразнообразието и защитените територии. 

 

8. Специфична стратегическа цел: До края на периода на действие на програмата да 

се ограничи шумовото натоварване от стопански обекти и от транспорта с оглед 

намаляване риска за здравето на хората (Приложение 8). 

Индикатори: Показатели на шумово натоварване в ПДК 

Мярка 1: Намаляване шумовото замърсяване в населените места от стопански обекти; 

Мярка 2: Намаляване шумовото замърсяване предизвикано от транспорта. 

 

Формулираните цели на Програмата  за опазване на околна среда на Община Велики 

Преслав представят не само посоката на развитие в политиката на общината в тази област 

през следващите няколко години. Постигането на целите само по себе си е следваща 

стъпка към систематичното решаване на екологичните проблеми в общината. Това е и 

съществена част от интегрирания процес на планиране, заложен в Общинския план за 

развитие 2014-2020г.  

Целите и приоритетите,  залегнали в Програмата са в унисон с националните  цели  и 

приоритети изведени в Общинския план за развитие  на общината през периода 2014-

2020г.  

Целите  предоставят основата за формулиране и осъществяване на пакет от 

последователни задачи и действия, представени детайлно в следващия “План за  

действие” от програмата. 
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 5. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ. 

Планът е представен в табличен вид и е структуриран за всяка от осемте стратегически 

подцели. Към всяка от подцелите са представени най-важните действия, осъществяването 

на които е от съществено значение  за постигането на поставните цели. За всяко действие 

са посочени отговорните органи/организации, като посочената на първо място е водеща и 

има координираща функция за изпълнението на задачите от останалите отговорни 

органи/организации. За всяко от действията има посочен времеви график. Там, където има 

прогнозна информация за действията са  посочени необходимите или очакваните разходи  

и източниците на финансиране. В отделна колона за всяко от действията  е прадставен 

индикатора и в последната колона на таблицата е посочен ефектът от изпълнението на 

даденото действие. 

 

6.НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

ПРОГРАМАТА. 

Наблюдението и оценката на изпълнението на програмата са ключови етапи от цялостния 

процес на планиране, с оглед проследяване на изпълнението на предварително 

поставените цели, срокове и ресурси и навременно предприемане на действия за 

преодоляване на възникващи проблеми при реализацията на мерките, а при необходимост 

и извършване на актуализация. Чл.79 от ЗООС поставя рамкови изисквания към 

разработването на ПООС, като поставя и следните изисквания: 

 Програмите  обхващат период на изпълнение не по-малък от 3 години;  

 Териториалните административни звена към съответните министерства и държавни 

агенции, които събират и разполагат с информация за околната среда, подпомагат 

разработването на програмите чрез участие на свои експерти и предоставяне на 

информация. При разработването, допълването и актуализирането на програмите 

се привличат и представители на неправителствени организации, на фирми и на 

браншови организации; 

 Програмите се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението 

им;  

 Кметът на общината ежегодно внася в общинския съвет отчет за изпълнението на 

програмата за околна среда, а при необходимост - и предложения за нейното 

допълване и актуализиране;  

 Отчетите на програмана  се представят за информация в РИОСВ.  

 Проекти на общините могат да се финансират от държавния или от национални 

фондове само ако те са обосновани като приоритетни в общинските програми за 

околна среда. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПООС, като той  

определя звеното в структурата на общинската администрация, което ще отговаря за 

събиране и обобщаване на информацията за изпълнение на включените в програмата 

мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за изпълнение на програмата.  

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

При планиране  и провеждане на националната политика в областта на околната среда  за 

Министерството на околната среда и водите водеща е позицията, че реализирането на тази 

политика  е единствено възможно  при пълно взаимодействие с местните власти, те са 

най-добре запознати  със състоянието  и проблемите на околната среда  на територията на 

съответната община и решаващ е приносът им при разработване и прилагане на 

националната политика в областта на околната среда. Ето защо разработването на един 

важен документ като Общинска програма за опазване на околната среда е важна стъпка  за 

ефективното прилагане  на законодателството в областта на околната среда на местно 

ниво. 
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V. П Р И Л О Ж Е Н И Я 
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     Приложение 1 

 

ОТПАДЪЦИ 

 

Специфична цел 1: Ефективно използване на отпадъците като ресурс и намаляване на 

тяхното генериране и на депонирането им. 

(Виж Програма за управление на отпадъците на Община Велики Преслав 2016-2020г.) 
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     Приложение 2 

ВОДИ 

 
Специфична цел 2: До края на периода на действие на програмата  да се подобрят 

параметрите на водопроводната и канализационната мрежа на територията на 

общината 

Индикатори:Брой населени места с изградена канализация и действаща ПСОВ, брой 

населени места без режим на водоподаване 

Мярка Дейност 
Отговорна 

институция 

Срок за 

изпълнение 

Финансов 

ресурс 

Източници 

на 

финансиране 

Резултат 

1 2 3 4 5 6 7 
Мярка 1.   
Изграждане и 

поддържане на 

водоснабдителната 
мрежа и 

подобряване на  

необходимото 
количество и 

качество  на 

подаваната  
питейна вода. 

 

1.1. Изграждане на 

допълнително 

водоснабдяване  от 

МФОС Велики 
Преслав до  населени 

места група Драгоево, 

Златар, Суха река 

Община Велики 

Преслав 

В и К  асоциация 

Шумен 

2020г. 1000 000 

 

ПРСР 2014-

2020г. 

ОПОС 2014-

2020г. 
ПУДООС 

Осигурена 

питейна вода 

от  нови 

довеждащи 
водопроводи 

1.2. Проектиране и 

изпълнение на 1 000 

м. водопроводно 
отклонение  от 

градски водопровод 

до ИАР -  Велики 
Преслав.  

Община Велики 

Преслав 

 

2020г.  ПУДООС 

Общински 

бюджет 

Намаляване 

загубите по 

водопроводна
та мрежа, 

подобряване 

качеството на 
питейната 

вода 1.3. Проектиране и 

изпълнение на 

водопровод до х. 
Патлейна 

Община Велики 

Преслав 

 

2020г.  ПРСР 2014-2020 

Общински 

бюджет 

Мярка 2. 

Изграждане на 
канализационна 

мрежа и 

осигуряване 
пречистването на 

отпадъчните води 

чрез изграждане на 
ПСОВ и довеждаща 

инфраструктураи 

намаляване на 
вредното влияние 

на отпадъчните 

води в региона.  

2.1.„Подобряване и 

развитие на 
инфраструктурата  за 

питейни и отпадъчни 

води в гр. Велики 
Преслав” – ІІ етап 

Община Велики 

Преслав 
В и К  асоциация 

Шумен 

2020г.  ПРСР 2014-

2020г. 
ОПОС 2014-

2020г. 

ПУДООС 

Запазване и 

подобряване 
качеството на 

подземните  и 

повърхностни
те води. 

 

Намаляване на 
обема и дела 

на 

напречистенит
е отпадъчни 

води, 

зауствани във 
водни обекти 

2.2 Проектиране и 

изграждане на 

водопроводна и 
канализационна 

мрежа и ЛПС на 

селата в общината 

Община Велики 

Преслав 

В и К  асоциация 
Шумен 

2020г.  ПРСР 2014-

2020г. 

ОПОС 2014-
2020г. 

ПУДООС 

2.3.Изграждане на В и 

К мрежа по ул. 
„Презвитер Козма“ 

гр. Велики Преслав 

Община Велики 

Преслав 

2016г.  ПРСР 2014-2020г 

Общински 
бюджет  

Мярка 3.  
Подобряване на 

дейността на 
общинската 

администрация в 

съответствие със 

Закона за водите 

3.1. Активен диалог 

на органите на 

местната власт  с 
компетентните 

институции по 

управление на водите  

- Басейнова дирекция, 

Напоителни системи, 

В и К  

Кмет на община постоянен   

 

 
Навременно  

решаване  на 
проблемите 

3.2.Среща на 
общинското 

ръководство с 

ръководството на 
„ВиК” за обсъждане и 

спешно решаване на 

въпроси в областта на 
Ви К 

инфраструктурата 

Кмет на община 
Председател на 

Общински съвет 

постоянен   
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Мярка 4.     
Формиране на 

съзнание и интерес 
за икономии на 

водни ресурси. 

 
 

 

4.1.Информиране на 

обществеността за 

състоянието на 
водните ресурси, 

начините и методите 

за пестеливо ползване 

Община Велики 

Преслав 

РИОСВ Шумен 
В и К Шумен 

постоянен   Повишаване 

нивото на 

съзнателното 
отношение на 

гражданите за 

пестеливо 
изполване на 

водните 

ресурси  

4.2.Контрол по 

използване на вода с 
питейно - битови 

качества за други 

цели 

Община Велики 

Преслав 
РИОСВ Шумен 

Ви К Шумен 

постоянен   
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    Приложение 3 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

 

Специфична цел 3:  До края на периода на действие на програмата да се запази  доброто  

качество на атмосферния въздух 

Индикатори:Съдържанието  на вредни вещества във въздуха много под ПДК 

Мярка Дейност 
Отговорна 

институция 

Срок за 

изпълнение 

Финансов 

ресурс 

Източници 

на 

финансиране 

Резултат 

1 2 3 4 5 6 7 
Мярка 1. 

Да се 

предприемат 
превантивни 

мерки  за 

недопускане 
влошаване 

качеството на 

атмосферния 
въздух и 

прилагане на 

мерки  за 
намаляване на 

емисиите от 

битовия и 
обществен 

сектор и от 

транспорта. 
 

 

1.1. Контрол на 

емисиите от  

инсталациите на 
промишлени 

предприятия и  

стопански субекти и 
проверка  по 

изпълнение  на 

мероприятията за 
подобряване на 

екологосъобразната им 

дейност. 

РИОСВ Шумен 

Община Велики 

Преслав 
Ръководства на 

стопанските 

субекти 

постоянен  Инвестиционните 

разходи са за 

сметка на 
промишлените 

предприятия и 

стопански 
субекти 

Навременно 

регистриране и 

решение на 

проблемите. 
Повишаване на 

КАВ. 

1.2. Обследване  
(моделиране ) 

замърсяването на 

атмосферния въздух  от 
автомобилния 

транспорт. 

Община Велики 
Преслав 

Партньори 

2017-2020г. 5 000лв. Общински 
бюджет 

Наблюдение на 
КАВ 

1.3.  Рехабилитация на 
улична мрежа 

в  населените места на 

общината  

Община Велики 
Преслав 

 

2016-2020г.  ПРСР 2014-2020г. 
Общински 

бюджет 

Повишаване на 
КАВ. 
 

1.4.Основни и текущи 

ремонти на 

четвъртокласна пътна 

мрежа на територията 
на общината. 

Община Велики 

Преслав 

 

2016-2020г.  ПРСР 2014-2020г. 

Общински 

бюджет 

1.5. Измиване на  улици 
през летния сезон. 

Община  Велики 
Преслав 

ежегодно  Общински 
бюджет 

Мярка 2: 
 Ппериодичен 

контрол  и 

измервания на 
качеството на 

атмосферния 

въздух. 

2.1. Съвместно 
планиране   и 

осъществяване на 

проверки с РИОСВ за 
измерване на КАВ в 

общината. Поддържане 

на база данни за КАВ 

РИОСВ Шумен 
Еколог 

постоянен 
 

 Общински 
бюджет 

Наблюдение на 
КАВ 

Мярка 3: 

Да се подобри 

енергийната 
ефективност на 

територията на 

общината 
 

3.1.Разработване на 

програма за енергийна 

ефективност и 
програма за 

насърчаване 

използването на  
възобновяеми 

източници  и биогорива 

Община Велики 

Преслав 

2016г. 5 000 Общински 

бюджет 

По  - добро 

КАВ 

3.2. Подмяна на 

уличното осветление и 
осветлението в 

административните и 
обществени сгради с 

енергоефективно 

Община Велики 

Преслав 

2016-2020г. 300 000 Оперативни 

програми 
Общински 

бюджет 

3.3. Топлинно саниране 

на големите 
обществени сгради (по 

Закона за енергийна 

Община Велики 

Преслав 

2016-2020г. 2 000 000 Оперативни 

програми 
Общински 

бюджет 
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ефективност) и 

въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност  

Мярка 4: 
 Да се увеличат 

залесителните 

мероприятия 

4.1.  Планиране и  
извършвани ежегодни 

мероприятия по 

залесяване с 
декоративни дървесни 

видове в населените 
места 

Община Велики 
Преслав 

Спец. „ТСУ, 

ЛУЕ“ 
Еколог 

ежегодно 500лв. Собствени 
средства, 

спонсорство 
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      Приложение 4 

 

ЗЕЛЕНА СИСТЕМА 

 

Специфична цел 4:  Доизграждане и обогатяване на зелената система 

Индикатори:Брой на изградените и рехабилитирани зелени зони  

Мярка Дейност 
Отговорна 

институция 

Срок за 

изпълнение 

Финансов 

ресурс 

Източници 

на 

финансиране 

Резултат 

1 2 3 4 5 6 7 
Мярка1: 
Възстановяване и 

осигуряване на 

зелени зони в 
населените места 

1.1. Благоустрояване на 
паркове, зелени площи 

и зони за отдих и спорт 

в населените места. 

Община Велики 
Преслав,  

кметове на 

населени места  

 
2016 -2020г. 

 
1 000 000лв. 

 
ПРСР 2014-

2020г.  

ПУДООС, 
Общински 

бюджет 

Увеличаване 
на дела на 

зелените 

зони , 
създаване на 

естествен 

филтър за 
пречистване 

на въздуха 

Мярка 2: 
Корекция и 

почистване на  

речните корита, 
отводняване и 

озеленяване на 

съществуващи дер 
ета 

2.1. Почистване на 
речните корита в 

населените места  и 

осигуряване на 
проходимост на водни 

течения 

 

Кмет на 
общината 

Кметове на села 

 

постоянен 
 

50 000лв.  фонд «Бедствия 
и аварии» 

ОПОС 2014-

2020г. 
Държавен 

бюджет 

Общински 
бюджет 

Осгуряване 
на 

проводимост 

на водните 
течения 

2.2.Проектиране и 

изпълнение „Укрепване 

на речното корито на р. 
Драгоевска, с. 

Драгоево, община 

Велики Преслав, IІ етап 

Кмет на 

общината 

Кмет  на село 
 

2020г. 

 

1000 000лв. 

Мярка 3: 
Възстановяване на 

горския потенциал и 

въвеждане на 
превантивни 

дейности 

3.1.Възстановяване на  
общински гори 

повредени от горски 

пожари и други 
природни бедствия. 

Община Велики 
Преслав 

ДГС « Преслав» 

текущ 50 000лв. ПРСР 2014-
2020г. 

Общински 

бюджет 

Възстановяв
ане на 

горски 

площи 

3.2.Изработване на 
план за стопанисване и 

управление на 

общинския горски 
фонд. 

Община Велики 
Преслав 

 

2016г. 5000лв. Общински 
бюджет 
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Приложение 5 

 

ПОЧВИ 

 

 

Специфична цел 5: До края на периода на действие на програмата да се предприемат 

мерки за ограничаване на ерозията на почвите и не се допуска замърсяване 

  

Индикатори:Намаляване на дела на ерозирали и замърсени почви 

Мярка Дейност 
Отговорна 

институция 

Срок за 

изпълнение 

Финансов 

ресурс 

Източници 

на 

финансира

не 

Резултат 

1 2 3 4 5 6 7 
Mярка 1:  
Залесяване на 

ерозирали почви, 
както в горски така 

и в поземления 

общински фонд и 
залесяване на 

неземеделски земи 

 

1.1. Залесяване в  

общински горски 

фонд 

Кмет на 

общината,  

ДГС «  Преслав» 

съгл. 

лесоустройстве

ната програма 

По разчети на  

ДГС 

ПРСР 2014-

2020г. 

Общински 
бюджет 

 

Намаляване на 

почвената 

ерозия, 
увеличаване на 

дела на 

залесените 
площи  

1.2. Залесяване в 

общинския 

поземлен фонд и 
неземеделски фонд 

Кмет на 

общината 

Ресорен зам. 
кмет 

Еколог 

постоянен      50 000 лв. 

1.3. Овладяване на  

ерозионните  и 
свлачищните 

процеси на 

територията на 
общината  - 

провеждане на 

укрепителни 
мероприятия 

Община Велики 

Преслав 

текущ  Фонд 

«Бедствия и 
аварии» 

Борба с ерзията 

и свлачищните 
процеси 

Мярка 2: 

Залесяване на 

участъци в близост  
до пътни артерии с 

цел намаляване 
почвеното 

замърсяване от 

транспорта. 

2.1.  Залесяване 

около общинските 

пътни артерии   

Кмет на 

общината, 

Ресорен зам. 
кмет, кметове на 

населени места 
 

поетапно 

 

    20 000лв. Външни 

източници, 

Общински 
бюджет 

Ограничаване на 

замърсяването 

от транспорта 

Мярка 3: 
Предотвратяване 

замърсяване на 
почвите 

3.1.Наблюдение на 

Б-Б кубове  за 

съхранение на 
негодни за 

употреба 

пестициди 
 

Кмет на 

общината 

Еколог 
РИОСВ Шумен 

 

постоянен   Мониторинг на 

качеството на 

почвите 
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Приложение 6 

 

УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

 

Специфична цел 6: Да се осигури ефективно управление на околната среда  и широко 

участие на  обществеността в решаване на проблемите на околната среда. 

 

Индикатори: Изградена ефективно действаща система  за наблюдение и оценка  на 

компонентите на околната среда 

Мярка Дейност 
Отговорна 

институция 

Срок за 

изпълнение 

Финансов 

ресурс 

Източници 

на 

финансира

не 

Резултат 

1 2 3 4 5 6 7 
Мярка 1: 
Планиране и 

контрол  на 
дейностите по 

опазване на 

околната среда. 

1.1.Разработване на 

Общинска програма за 

опазване на околната 
среда 

Кмет на община 

Еколог 

2016 20 000 Общински 

бюджет 

Прозрачност 
на 

политиката и 

действията 
по опазване 

на околната 

среда 

1.2. Изпълнение на 

програмата, ежегоден 
отчет по нея и при 

необходимост 

актуализация 

Кмет на 

общината 
Ресорен зам. 

кмет 

Еколог 

постоянен  Общински 

бюджет 

1.3. Широко 
информиране на 

обществеността  за 

процедурата на 
обществено обсъждане  

на инвестиционни 

намерения , в т.ч и на ЕО 
на планове и програми. 

Мярка 2: 
Развитие на 

информационна 

система за 
събиране на данни 

за околната среда. 

 
 

 

2.1.  Събиране на 
актуални данни  за 

състоянието на  

компонентите на 
околната среда и 

информиране на 

населението.   

Еколог 
РИОСВ 

 

постоянен 
 

 Общински 
бюджет 
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Мярка 3: 

Повишаване на 

обществената 
култура  и 

съзнание по 

проблемите на 
околната среда и 

привличане на 

обществеността 
в процеса на 

вземане на 

решения. 
 

3.1. Повишаване на 

познанията, културата и 

съзнанието на децата и 
населението по 

въпросите на опазването 

на околната среда и 
устойчивото развитие; 

3.2.Подобряване 

капацитета на 
стопанските сектори за 

управление на дейности, 

които въздействат върху 
околната среда, чрез 

масово прилагане на 

доброволни екологични 
схеми в индустриалния 

сектор; 

3.3.Привличане и 
повишаване участието на 

обществеността в 

процеса на вземане на 
решения и осигуряване 

на широк достъп до 

информация; 
3.4.Провеждане на 

регионални,национални 

и международни 
кампании в общината във 

връзка с „Деня на 

Земята”, „Световен ден 
на околната среда”, „ Ден 

на водата” и др. 

мероприятия по 
почистване на 

населените места с 
ангажиране на 

обществеността  и 

институциите. 
 

Община Велики 

Преслав 

Еколог 
Училища 

Детски градини 

НПО и др. 

постоянен  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Общински 

бюджет 

Повишаване 

на 

мотивацията 
на  

населението 

за  решаване 
на 

проблемите 

на околната 
среда 
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      Приложение 7 

 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 

Специфична цел 7: До края на периода на действие на програмата  да се запази площта 

на защитените територии  на  територията на общината, с цел опазване на природното 

богатство 

Индикатор:Запазване площта на защитените територии спрямо общата площ на 

общината 

Мярка Дейност 
Отговорна 

институция 

Срок за 

изпълнение 

Финансов 

ресурс 

Източници  

на 

финансира

не 

Резултат 

1 2 3 4 5 6 7 
Мярка 1: 

Съхраняване,  

укрепване и 
възстановяване на  

екосистемите, 

ключови 
местообитания на  

видове и  на 

генетичните им 
ресурси  в 

защитените 

територии.  

1.1. Изграждане и 

поддържане на 

инфаструктурата 
към защитените 

територии. 

ДГС «Преслав» 

Община Велики 

Преслав 

постоянен - -  

Поддържане на 

екосистемите  и 
опазване на 

биоразнообразие

то 1.2.  Мерки за 

предотвратяване на 

горски пожари , 
забрана за палене на 

стърнища и гори 

постоянен - - 

Мярка 2: 

Осигуряване на 

условия за 
устойчиво ползване 

на биологичните 

ресурси и на 
ресурсите от 

лечебни растения. 

 
 

2.1.  Теренни 

проучвания  за 

капацитетните 
възможности  на 

ресурсите от  

лечебни растения   в 
общинския поземлен 

фонд.   

Кмет на 

общината, 

ресорен зам. кмет 
Еколог 

2016-2020г. 

 

5 000лв. Общински 

бюджет 

 

 Създаване на 

система  за 
оценка и 

наблюдение  на 

лечебните 
растения и 

устойчивото им 

използване 2.2. Изготвяне на 
кадастър и 

регистрационни 

карти на лечебните 
растения, 

осигуряващи данни  

за 
местоположението, 

границите, 

размерите, 
собственост на 

находищата, 

количествени запаси 
и степен на ползване 

на ресурсите им. 

Ресорен зам. 
Кмет 

Кметове по 

населени места 
Еколог 

2016-2020г. 5 000лв. Общински 
бюджет 

2.3. Осъществяване 

на периодичен 
контрол на 

регистрирани  
билкозаготвителните 

пунктове съобразно 

изискванията на 

Закона за лечебните 

растения. 

РИОСВ 

Еколог 

периодично  Общински 

бюджет 

Мярка 3: 
Информиране и 
привличане на 

обществеността за 

опазване на 
биоразнообразието 

и защитените 

територии. 

3.1. Поддържане на 

база данни за 
защитените 

територии и обекти 

на територията на 
общината. 

Еколог 

РИОСВ Шумен 

постоянен - -  

Опазване на 
биоразнообразие

то  
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  Приложение 8 

 

ШУМ 

 

Специфична цел 8: До края на периода на действие на програмата да се ограничи 

шумовото натоварване от стопански обекти и от транспорта с оглед намаляване 

риска за здравето на хората 

Индикатори:Показатели на шумово натоварване в ПДК 

Мярка Дейност 
Отговорна 

институцияк 

Срок за 

изпълнение 

Финансов 

ресурс 

Източници 

на 

финансиране 

Резултат 

1 2 3 4 5 6 7 
Мярка 1: 
Намаляване 

шумовото 
замърсяване в 

населените 
места от 

стопански 

обекти 
 

 

 

1.1.Разработване и 

поддържане на 

база  - данни  за 
шумовото 

замърсяване на 
територията на 

общината 

 

РЗИ Шумен 

Еколог 

 

2016-2020г. - -  

Ограничаване на 

шумовото 
натоварвания 

1.2. Картотекиране 
на т.нар. малки 

обекти източници 

на шум  и контрол 
над дейността им. 

текущ - - 

Мярка 2: 

Намаляване 
шумовото 

замърсяване 

предизвикано 
от 

транспорта 

 
 

2.1. Оптимизиране 

на транспортните 
схеми  - обходни 

пътни отсечки, 

пешеходни зони, 
противо шумови 

заграждения. 

Кмет на 

общината, 
Ресорен зам. кмет  

Еколог 

КАТ 

2016-2020г. 

 

25 000лв. Общински 

бюджет 

Намаляване нивото 

на шума по пътя на 
неговото  

разпространение  
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                    Приложение 9 

 

 

 

РАЗДЕЛ: ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ  
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I. Въведение 

 

Във връзка с изискванията на чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните растения (3JIP, ДВ бр. 

29/2000 г.  посл. изм. ДВ бр. 98/2014 г.) и Наредба №2 от 20.01.2004 г. за правилата и 

изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения (ДВ, бр. 14 

от 20.02.2004 г.) към Общинската програма за опазване на околната среда на Община 

Велики Преслав за периода 2016-2020г. е разработен настоящият Раздел „Лечебни 

растения“. С раздела „Лечебни растения“ се цели да се постигне ефективно използване на 

лечебните растения, опазване на естествените им находища, предотвратяване изчезването 

на отделни видове с цел задоволяване потребностите от лечебни растения на населението. 

Разделът включва информация за видовете лечебни растения, местообитанието им, 

разпространението им, режимът на тяхното ползване, прогнозните количества суровина, 

морфологичните части, предмет на събиране, на които може да разчита местната 

икономика. Разделът представя и информация за необходимите мерки за опазване на 

лечебните растения  и техните местообитания и находища. 

 

По смисъла на Закона за лечебните растения  „лечебни” са тези растения, които могат да 

бъдат използвани за получаване на билки. „Билки" са отделни морфологични растителни 

части или цели растения, както и плодове и семена от тях, които в свежо или изсушено 

състояние са предназначени за лечебни и профилактични цели, за производство на 

лекарствени продукти, за хранителни, козметични и технически цели. 

 

На основание чл.46 от ЗЛР, кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на 

общината във връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, 

като: 

 организира изпълнението на дейностите по отношението на лечебните 

растения, включени в общинската програма за опазване на околната среда; 

 издава позволителни за ползване на лечебни растения от земи, води и водни 

обекти – общинска собственост; 

 издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения; 

 предоставя на Министъра на околната среда и водите информация за нуждите 

на наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и 

поддържането на специализираните карта и регистър за тях. 

 

 

II. Описание на местоположението на естествените находища на лечебните растения, 

условията в местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите 

 

Топографска характеристика 

Територията на община Велики Преслав се характеризира с изключително разнообразен 

релеф, който в северната и югозападната и част е хълмисто - ридов и нископланински, а в 

централната и част предимно равнинен, пресечена от долината на река Голяма Камчия и 

притока и река Врана. 

На запад и югозапад се простират северните ридове на Преславска и Драгоевска планина. 

От  запад и изток се простират ниските ридове: Широки рът (723м.), Тиклата (425м.), 

Авджибели (322м.).  На югоизток от долината на р. Голямя Камчия се простира 

Драгоевската планина, като в границите на общината са ридовете: Мараленковото усое 

(549м.), Люрденски барун (503м.), Шишков път (488м.). На границата с община Върбица 

са ридовете  Добрикова локва и Лалкова могила. 
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В северната част се издигат южните разклонения на Шуменското плато, чиито склонове с 

надморска височина от 300 до 400м. се спускат северно от землищата на селата Кочово, 

Осмар, Троица и Хан Крум. По-високи върхове са Топлата дупка (421м.) и Бобата (415м.). 

 

Поземлени и горски ресурси 

Основата за развитие на селското и горското стопанство, селищната мрежа, туризма, 

рекреацията и техническата инфраструктура са поземлените ресурси. Общата им площ на 

територията на община Велики Преслав е 277 629,37 дка
2
, което представлява 8,2% от 

територията на област Шумен. От нея: 

 Частна собственост – 145241, 642 дка. или 52,3% 

 Държавна собственост – 95501,992 дка. или 34,4% 

 Общинска – 336885, 735 дка. или 13,3% 

От общинската и държавна собственост публиччна собственост съответно са: 

 Общинска- пубична – 37,73% 

 Държавна-публична – 89,53% 

В т.ч. общата площ на земеделската земя през 2013 г. е 154497дка., като  същата е  

разпределена по вид собственост – частна, държавна, общинска. 

 

Почви 

Община Велики Преслав се намира на границата между Дунавска равнина и Стара 

планина. Релефът и е изключително разнообразен  -  от низини, хълмове и ридове до 

стръмни склонове в Предбалкана. В северната и югозападната  й част е хълмисто  - ридов 

и нископланински, а в централната й част е предимно равнинен, пресечен от долината на 

р. Голяма Камчия и притока и р. Врана. Територията на общината попада в 

Севернобългарска лесостепна почвена зона обхващаща Дунавската равнина и 

Предбалкана (до 600-700м.н.в.). 

В общината преобладаващо разпространение имат сивите горски почви. В южните части 

на територията се срещат канелени, излужено канелени и канелено-подзолисти почви. 

Върху трасетата на река Камчия и нейните притоци са разпространени алувиално-ливадни 

почви.Наличието на мощен хумусен хоризонт и добра запасеност от органично вещество 

обуславят високото естествено плодородие на тези почви. Подходящи са за създаване на 

овощни насаждения и за отглеждане на фуражи, технически и зеленчукови 

култури.Склоновите и брегови форми на терена са заети от ерозирани, плитки и 

каменливи почви. Характеризират се със силно скъсен хумусен хоризонт, на места 

напълно отнесен от ерозията. Имат много ниски агропроизводствени качества и са 

неподходящи за отглеждане на селскостопански култури. 

 

За оценка на количеството биомаса, което даденият вид лечебно растение образува се 

използва  руска „Методика за определяне на запасите от лечебни растения” (1986), 

адаптирана и прилагана успешно у нас от МОСВ и други институции. В Института по 

биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН и други научни институти има 

експерти, които са подготвени да извършват такива оценки. В екипите при изготвянето на 

оценките участие вземат и общинските експерти по екология, билкозаготвители, 

билкосъбирачи, служители в горски стопанства, планинари и др. Така се изучават 

видовете лечебни растения и ценните за стопански цели находища.Оценката на запасите 

осигурява обективна количествена и качествена информация за: 

 Количество суровина в находищата  (експлоатационен запас и възможен годишен 

добив); 

                                                 
2
 Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция „Земеделие” Шумен, Общинска служба по 

земеделие Велики Преслав;  

http://www.iber.bas.bg/?q=bg
http://www.iber.bas.bg/?q=bg
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 Оценка на състоянието на находищата; 

Това позволява: 

 Да се управлява и нормира ползването в дадена територия  (информация за 

издаване на ползволителни за събиране за стопански цели); 

 Да се оцени стопанската перспективност на ресурсите; 

 Да се определят природозащитни мерки; 

 Да се определи, каква част от суровината може да се ползва без това да увреди 

находището, за да може то да се самовъзобнови.  

 

Оценката на  ресурсите е регламентирана в ЗЛР (чл. 56-57). Наблюдението и оценката  се 

организират от Министерството на околната среда и водите и представляват неразделна 

част от Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ). 

 

В настоящия документ с приоритет са разгледани  разпространените в района видове 

лечебни растения - обект на стопанско ползване, както и лечебни растения под специален 

режим на опазване и ползване или представляващи интерес по причини от 

природозащитен или научен характер. 

 

На територията на Община Велики Преслав видовото разнообразие от лечебни растения е 

голямо. Тези от тях, които имат по-широко разпространение са: шипка, бял равнец, 

мащерка, сребролистна липа, жълт кантарион, риган, коприва,  маточина, глог, смрадлика 

и др. 

 

Находищата на лечебни растения на територията на общината са повсеместни или на 

петна, някои се срещат по единично и се използват най-вече за лични нужди.  

 

За територията на общината в РИОСВ  гр.Шумен за 2016г. са  регистрирани 14 физически 

и юридически лица извършващи дейности свързани с изкупуване и събиране на билки  

и/или тяхното преработване. След подаване на заявление до кмета на общинната на 

регистрираните лица се издават  разрешителни за събиране на билки, както и за 

култивираното им отглеждане.  

 

На Таблица 1 е представена основна информация относно  най-често срещаните лечебни 

растения, разпространени на територията на община Велики Преслав: 
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Таблица 1 

 

 

 

 

Лечебно растение 

Използвани 

части с 

лечебна цел 

Местонахождение 

(землище,местност) 
Срещаемост 

Прогнозно 

количество 

в кг. 

Прогнозно 

количество 

в % 

 

Период за 

възстановяване 

съгл. чл.6 от 

Наредба № 2, 

години 

 

Дребнолистна липа 

(Tilia cordata) 

 

 
 

Цветовете с 

прицветниците 

и листа 

Повсеместно в 

землищата на 

населените места  

на територията на 

общината 

 

Единично или на  

петна край пътища и 

населени места 

 

         20 000 70%  цвят 

14 000кг. 

Не е необходим 

Обикновен дрян 

(Cornus mas) 

 

 
 

 Събират се 

плодовете 

 

Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Подлес в гори, 

храсталаци и 

тревисти склонове 

2 000 70% плод 

   1 400кг. 

Не е необходим 



 

 

 

 

106 стр. 

Коприва 

(Urtica dioica) 

 

 
 

Използват се 

коренището и 

листата 

Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

На петна върху 

влажни и богати 

почви 

 

15 000 70% стрък 

10 500кг. 

 

Не е необходим 

Жълт кантарион 

(Hypericum 

perforatum) 

 

 
 

Събира се  

горната част на 

стъблото с 

листата и 

цветовете. 

 

Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Сухи тревисти и  

камнливи места,  

горски  

поляни 

 

5 000 70% стрък 

3 500кг. 

Не е необходим 

        Мащерка  Тревисти и каменливи 

(Thymus serpyllum) 

 

 
 

Цветове и 

стръкове 

Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Слънчеви скалисти 

места и поляни  

 места 

 

3 500 70% стрък 

2 450кг. 

Не е необходим 
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    Риган обикновен поляни и храсталаци 

(Origanum vulgare L) 

 

 
 

Цветове и 

стръкове 

Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Храсталаци,  

разредени гори и  

горски поляни 

 

2 500 70% стрък 

1 750кг. 

Не е необходим 

Маточина 

(Melisa officinalis) 

 

 
 

Листата и 

цъфтящите 

връхни части 

на стъблото 

Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Влажни места 

около населените 

места,разредени 

храсталаци и горски 

поляни 

4 000 70% стрък 

2 800кг. 

Не е необходим 

     Синя жлъчка   пътища 

(Cichorium intubus L) 

 

 
 

Използва се 

надземната 

част на 

растението 

Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Ливади и тревисти 

места, край пътища 

2 500 70% цвят 

1 750кг. 

Не е необходим 
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         Великденче из всички видове гори 

(Veronika officinalis) 

 

 

 

Събира се  

надземната 

част по време 

на цъфтежа. 

Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Около всички видове 

гори и тревисти 

места  

5 000 70% стрък 

3 500кг. 

Не е необходим 

Дяволска уста 

(Leonorus cardica) 

 

 
 

Използва се 

надземната 

част на 

растението 

Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Тревисти и  

влажни места,  

покрай пътища 

 

2 000 80% стрък 

1 600кг. 

 

Не е необходим 

        Бял равнец ливади сухи тревисти 

(Achillea 

millefolium) 

 

 
 

Събират се 

облистените 

цветоносни 

стебла и 

цветните 

кошнички по 

време на 

цъфтеж 

Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Ливади, пасища, 

сухи 

тревисти и  

каменисти места 

 

200 000 70% стрък 

14 000кг. 

Не е необходим 
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    Змийско мляко влажни,сенчести места 

(Chelidonium majus) 

 

 
 

Използва се 

надземната 

част на 

растението 

Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Каменисти,  

сенчести и  

открити влажни  

места 

 

4 000 70% стрък 

2 800кг. 

Не е необходим 

Черен бъз 

(Sambucus nigra) 

 

 
 

Корени, 

плодове, листа, 

цветове 

Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Влажни и  

сенчести места 

 

20 000 80 % цвят 

16 000кг. 

Не е необходим 

Шипка 

(Rosa canina) 

 

 
 

Използва се 

плодът 

Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Из храсталаци,гори и 

каменливи места 

12 000 80% плод 

9 600кг. 

Не е необходим 
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Подбел 

(Tussilago farfara) 

 

 
 

Използват се 

листата 

Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Влажни ронливи 

места 

2 000 1 800 1 година 

Лайка 

(Mutricaria 

chamomilla) 

 

 
 

Цвят Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Ливади, пасища 2 000 80% цвят 

1 600кг. 

Не е необходим 

Овчарска торбичка 

(Capssela bursa - 

pastoris) 

 

 
 

Стрък Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Край пътища, ливади 3 000 

 

2 700 Не е необходим 
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Червен божур  

(Paeonia peregrina) 

 

 
 

Използват се 

семената, 

венчелистчета 

и корените 

(грудки) 

На петна Храсталаци,сухи и 

каменисти места 

Допустимите за  

събиране  

количества  

се определят  

годишно 

 

 

 2 години грудки 

- корен 

Лазаркиня 

(Galium odoratum) 

 

 
 

Използва се 

надземната 

част на 

растението 

На петна Среща се в сенчести 

гори в 

предпланински 

райони  

Допустимите за  

събиране  

количества  

се определят  

годишно 

 

 

 Не е необходим 

Лудо биле 

(Atropa bella donna) 

 

 
 

Използват се 

листата и 

корените по 

време на 

цъфтеж 

На петна Сенчести места,  

гори 

Допустимите за  

събиране  

количества  

се определят  

годишно 

 

 1 година лист  

3 години корен  
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Глухарче 

(Taraxacum 

officinale) 

 

 
 

Използва се 

надземната 

част, 

коренището и  

цветните 

кошнички 

 

Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Повсеместно 

разпространено 

3 000 70 % корен, 

коренище 

2 100кг. 

Не е необходим 

Червен глог 

(обикновен) 

(Crataegus monogina) 

 

 
 

В лечебната 

практика се из-

ползват цвето-

вете, листата и 

плодовете 

Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Храсталаци и гори  

край полски  

пътеки 

 

10 000 плод 

 

 

10 000 цвят 

 

 

80% плод 

8000 кг.  

80% цвят 

8000 кг.  

 

Н е е необходим 

 

Н е е необходим 

 

Смрадлика 

(Cotinus coggygria) 

 

 
 

За лечебни 

цели се 

използват 

листата  

Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

Сухи и каменливи 

почви, из 

храсталаци 

10 000 

 

 

70% лист 

7 000 кг. 

 

 

1 година 
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Тревист бъз 

(Sambukus ebulus) 

 

 
 

Цвят и плод Повсеместно в 

землищата на 

населените места 

на територията на 

общината 

На петна 

край 

пътища и 

населении 

места 

 

3  000цвят 

 

6 000плод 

 

 

 

 

80% цвят 

2 400кг. 

80% плод 

4 200кг. 

Н е е необходим 

 

Н е е необходим 
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III. Анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни 

растения, за осигуряване на устойчивото им ползване и опазване на ресурсите 

 

Ползването на лечебните растения и техните ресурси включва:  

1/ събирането на билки от диворастящи и култивирани лечебни растения; 

2/ придобиването на билки за първична обработка или преработка;  

3/ събирането на генетичен материал от диворастящи лечебни растения за култивиране, 

за опазване при условия извън естествената среда на лечебните растения или за 

възстановяване на други места в природата.  

Събирането на билки от естествените находища на лечебни растения се извършва 

съобразно изискванията на Закона за лечебните растения и настоящата програма. 

Ползването на лечебните растения, представляващо стопанска дейност, се извършва 

въз основа на позволително за ползване, издадено по реда на Закона за лечебните 

растения. Позволително не се изисква при събиране на билки за лични нужди от земи, 

гори и водни обекти - общинска собственост. Позволително не се изисква и когато 

лечебните растения са култивирани от собственици или ползватели на земи, гори или 

водни обекти, освен когато са култивирани от общината. Позволителното 

задължително придружава събраните билки до и в билкозаготвителния пункт и 

складовете към него. Съгласно чл. 22 от Закона за лечебните растения позволително за 

ползване на лечебните растения се издава от: 

 1. директора на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство в 

определения им териториален обхват - когато ползването е от горски територии - 

държавна собственост, както и за такива, предоставени им за управление въз основа на 

договор - след заплащане на такса в държавното горско стопанство или в държавното 

ловно стопанство; 

 2. кмета на общината, когато ползването е от: 

а) земеделски земи от поземления фонд и такива, включени в строителните граници на 

населените места - общинска собственост, след заплащане на такса в общината; 

б) територии в строителните граници на населените места - общинска собственост, 

независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината; 

в) земеделски земи от поземления фонд - частна собственост; позволително се издава 

на собственика/арендатора или упълномощено от него лице, без заплащане на такса с 

възможност за преотстъпването му на трети лица - възмездно или безвъзмездно, при 

свободно договаряне; 

 3. областния управител, когато ползването е от земеделски земи - държавна 

собственост, в границите на населените места и в поземления фонд, след заплащане на 

такса в областната администрация;  

4. директора на дирекцията на националния парк, когато ползването е от териториите и 

акваториите на националните паркове, след заплащане на такса в съответната 

дирекция;  

5. лице с висше лесовъдско образование, оправомощено от кмета на съответната 

община и регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика - 

за горските територии - общинска собственост, след заплащане на такса в общината, 

както и за такива, предоставени на общината за управление въз основа на договор;  

6. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за 

упражняване на лесовъдска практика - за горски територии, за което горско сдружение 

е сключило договор;  

7. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за 

упражняване на лесовъдска практика - за горските територии извън посочените в т. 1 и 

5, за които собственикът има сключен договор за конкретния имот.  
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Съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за лечебните растения таксите за ползване на лечебни 

растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост, се определят с 

тарифа, одобрена от Министерския съвет. Таксите за ползване на лечебни растения от 

земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост, се определят от съответните 

общински съвети в размер не по-голям от размера на таксите по ал. 1. Таксите 

постъпват в бюджета на общината и се изразходват за: плановите документи; дейности 

по поддържането и възстановяването на лечебни растения и техните находища; научни 

изследвания и наблюдение на лечебните растения; изграждане и поддържане на 

специализираните карта, регистър и информационна система за лечебните растения; 

култивиране и преработка на лечебните растения; обучение, издаване на образователни 

материали, провеждане на конференции по лечебни растения; други дейности, свързани 

с управлението и контрола  по Закона за лечебните растения. 

Позволителното за ползване се издава на билкозаготвител - юридическо лице, или на 

физическо лице, което събира билки за продажба или генетичен материал от лечебни 

растения, и определя: вида на ползването; разрешеното количество билки или 

генетичен материал по видове морфологични части; района или конкретното находище; 

начина на ползване; срока на ползване; други условия, свързани с опазване на 

находището; лицата, извършващи ползването, ако те са различни от титуляра на 

позволителното. Позволителното се издава преди осъществяване на ползването. При 

издаването на позволителни на територията на Община Велики Преслав се осъществява 

контрол по отношение на:  

 Уведомяване на РИОСВ Шумен за организираните билкозаготвителни пунктове и 

складове за билки до започване на дейността в тях от съответния билкозаготвител;  

 Водене на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, 

регистрирана в РИОСВ Шумен;  

 Периодични проверки на наличните или намиращите се в процес на първична 

обработка билки и на необходимата документация;  

 Спазване на законоустановения срок - до 31 януари за представяне в РИОСВ Шумен  

обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през предходната 

година билки, както и за складовите наличности;  

 Водене на регистър на издадените позволителни за ползване на лечебни растения на 

територията на Община Велики Преслав; 

 Изпълнение задълженията на всеки ползвател на лечебни растения след приключване 

и по време на ползването им;  

 Отнемане на позволителното за ползване със заповед на кмета на общината, при 

настъпило увреждане или унищожаване на находищата на лечебни растения в резултат 

от дейността на титуляра на позволителното за ползване.  

 

Ползвателят на позволителното за ползване на лечебни растения е длъжен: 

 Да не се допуска ползване на лечебните растения по начини и със средства, 

водещи до увреждане или унищожаване на находищата; 

 Да не допуска ползване на защитени от закона лечебни растения; 

 Да почиства прилежащите територии след приключване на ползването; 

 След изтичането на посочените в позволителното срокове да не се разпорежда с 

останалите не добити лечебни растения, които заедно със заплатените такси 

остават за общината;  

 При извършване на ползването да носи винаги в себе си разрешителното.  
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Съгласно Допълнителните разпоредби от Закона за лечебните растения, билки за 

лични нужди са количества билки в свежо състояние, събрани от едно лице в 

рамките на един ден, както следва:  

 корени, коренища, луковици или грудки - до 1 кг; 

 стръкове - до 2 кг; 

 листа - до 1 кг; 

 кори - до 0,5 кг; 

 цветове - до 0,5 кг;  

 семена - до 0,1 кг; 

 плодове - до 10 кг; 

 пъпки - до 0,5 кг; 

 талус - до 1 кг. 

 

Начини на използване на находищата 

Съгласно чл.5 от Наредба № 2  е недопустимо събиране на билки в количества, 

надвишаващи стойностите определени, като процент от наличните в находището 

запаси: 

- корени, коренища, грудки и луковици от видовете, които лесно възстановяват 

ресурсите си – до 70%; 

- корени, коренища, грудки и луковици от видовете, които трудно възстановяват 

ресурсите си или растът при специфични екологични условия – до 40%; 

- кори, листа и стъблени пъпки – до 40%; 

- листа – до 70%; 

- за стръкове – до 70% 

- за цветни пъпки, цветове, съцветия и цветни кошнички, плодове и семена до 70% за 

едногодишните и до 80% за многогодишните видове. 

Съгласно чл.6, ал.1 от Наредба № 2 експлоатацията на находищата се редува с период 

на възстановяване на ресурсите. Съгласно чл.6, ал.2 продължителността на периода за 

възстановяване е следния: 

- при събиране на корени и коренища при видове, които лесно възстановяват 

ресурсите си – 2 год.; 

- при корени и коренища при видове, които трудно възстановяват ресурсите си или 

растат при специфични екологични условия – 3 год.; 

- при събиране на грудки – 2 год.; 

- при събиране на листа – 1 год.; 

- при събиране на стъркове от видовете, които трудно възстановяват ресурсите си – 4 

год.; 

- при събиране на съцветия от иглика лечебна – 2 год. 

 

Съгласно чл.6, ал.3 от Наредба № 2 не е необходим период за възстановяване при 

събиране на следните видове билки: 

1. коренища от вълча ябълка обикновена, коприва, орлова папрат, репей и троскот; 

2. стръкове от видове, които лесно възстановяват ресурсите си (ветрогон полски, 

великденче лечебно, вратига, дяволска уста обикновена, звъника лечебна, змийско 

мляко, коприва, кучешко грозде черно, пчелинок обикновен, равнец хилядолистен и 

др.); 

3. цветни пъпки, цветове и съцветия (бъз черен, глог червен, лайка, липа - 

дребнолистна, едролистна и сребролистна, подбел, равнец хилядолистен, слез горски и 
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др.); 

4. плодове и семена с изключение на тези по чл.6 ал. 2, т. 7. 

Ежегодно със своя заповед Министъра на околната среда и водите на основание на чл. 

10., ал. 1, 2 и 3 от Закона за лечебните растения определеня допустимите  за събиране 

от естествените находища, извън територията на националните паркове, количества от 

следните видове билки: Божур червен (Paeonia peregrina Mill.), Зърнастец елшовиден 

(Frangula alnus Mill.), Иглика лечебна (Primula veris L.), Катарника, пелин бял (Artemisia 

alba Turra), Лазаркиня, еньовче ароматно (Galium odoratum (L.) Scop.), Лудо биле, старо 

биле (Atropa belladonna L.), Ранилист лечебен (Betonica officinalis L.), Решетка 

безстъблена (Carlina acanthifolia All.), Тлъстига лютива, жълто прозориче (Sedum acre 

L.), Трън кисел (Berberis vulgaris L.), Шапиче (Alchemilla vulgaris complex).  

Съгласно Заповед №РД – 77/09.02.2016г. на Министъра на околната среда и водите за 

cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2016г. 

допустими за събиране са следните видове билки:  

 Божур червен; 

 Иглика лечебна;. 

 Ранилист лечебен; 

 Зърнастец елшовиден  

 Катраника, пелин; 

 Лазаркиня, еньовче ароматно; 

 Лудо биле, старо биле;  

 Решетка безстъблена; 

 Тлъстига лютива, жълто прозориче; 

 Трън кисел; 

 Шапиче. 

Със заповедта се забранява събирането в националните паркове на горепосочените 

видове лечебни растения. Забранява се и разпределението на билки от горепосочените 

видове лечебни растения на билкозаготовителни пунктове, които не отговарят на 

изискванията на Наредба №5 от 19.07.2004 г. на МЗ, обн. ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г. На 

територията на цялата страна е забранено събирането на билки от следните видове 

лечебни растения от естествените им находища: Бенедиктински трън, пресечка (Chicus 

benedictus L.), Волски език (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.), Горицвет пролетен 

(Adonis vernalis L.), Дилянка лечебна, валериана (Valeriana officinalis L.), Залист бодлив 

(Ruscus aculeatus L.), Изтравниче, страшниче (Asplenium trichomanes L.), Исландски 

лишей (Cetraria islandica (L.) Ach.), Исоп лечебен (Hyssopus officinalisL. ssp.aristatus), 

Какула едроцветна (Salvia tomentosa Mill.), Копитник (Asarum europaeum L.), Мечо 

грозде (Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng), Момина сълза (Convallaria majalis L.), Оман 

бял (Inula helenium L.), Папаронка жълта, жълт мак (Glaucinum Flavum Crantz), Пелин 

сантонитов (Artemisia santonicum L.), Пирински/Мурсалски/Алиботушки чай (Sideritis 

scaedica Grisb.), Пищялка панчичева (Angelica pancici Vand), Плаун бухалковиден 

(Lycopodium clavatum L.), Риган бял (Origanum vulgare L. Ssp. Hirtum (Link) letswaart), 

Ружа лечебна (Althaea officinalis L.), Салеп (Orchis sp. diversa), Смил жълт (Helichrysum 

arenarium (L.) Moech.), Хуперция иглолистна, плаун обикновен (Huperzia inundata (L.) 

Bernh = L.selago), Цистозира (Cystoseira barbata (Good et Vood) Ag.).  

Посочените в заповедта на Министъра на околната среда и водите ограничения и 

забрани не се отнасят за количествата билки, събирани за лични нужди. 

Със Заповед № РД – 88/16.02.2001г. на  министъра на околната среда и водите са  

определени  условията и реда за разпределение на количествата билки, 

получавани от естествените находища на лечебните растения под специален 

режим на опазване и ползване. 

 



 

 

 

 

118 стр. 

IV. Приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните 

растения, включително на редки или застрашени от изчезване видове 

 

Лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане и 

унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване.  

Опазването на лечебните растения е система от мерки и дейности, целящи запазването 

на биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси. То включва 

поддържането и съхраняването на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на 

естествените им местообитания, както и поддържането и възстановяването на 

жизнеспособни популации на видовете. Опазването на лечебните растения е насочено 

към биологичните им ресурси в естествената им среда, включително към генетичните 

ресурси, отделните екземпляри растения, популациите на видовете и екосистемите, 

включващи популацията.  

За изпълнение целите на ПООС  на Община Велики Преслав 2016-2020 г. ще бъдат 

предприети следните мерки:  

 Осъществяване на контрол за недопускане на ползване на лечебни растения по 

начини и със средства, водещи до увреждане или унищожаване на находищата;  

 Запознаване на жителите на общината, чрез кметовете на кметства със заповедите на 

Министъра на околната среда и водите, относно специалния режим на опазване и 

ползване на лечебните растения през съответната година и осъществяване на контрол 

по нейното изпълнение; 

 Запознаване на събирачите на лечебни растения с техните задължения и 

отговорности;  

 Предоставяне на собствениците и ползвателите на земеделски земи на наличната 

информация за лечебните растения на територията на общината, за пригодността на 

земята за отглеждането им, както и информация за задълженията и препоръките 

относно земеползването, включително използване на екологосъобразни технологии за 

отглеждане, свързани с лечебните растения в общината; 

 Даване на указания свързани с начина на ползване на лечебните растения на 

територията на Община Велики Преслав, както и правилата и изискванията за събиране 

на билки или генетичен материал от лечебни растения, регламентирани с наредбата по 

чл. 27 от Закона за лечебните растения;  

 Определяне на режим за ползване на находищата при наличие на увреждане на 

същите; 

 Предписания към собствениците на земи, гори, води или водни обекти, около които 

има находища на лечебни растения, недопускане увреждането на естествените 

находища при използването на пестициди и минерални торове;  

 Забраняване ползването на лечебните растения по начини и със средства, които водят 

до увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено 

възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично 

разнообразие, както и в нарушение на наредбата по чл. 27 от Закона за лечебните 

растения;  

 Участие на обществеността по вземането на решения, във връзка с опазването на 

лечебните растения на територията на общината; 

 Недопускане на палене на стърнища и предотвратяване на горски пожари.  
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V.  Избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват подходящо 

управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в тях; 

  
На територията на Община Велики Преслав, съгласно изискванията на Законът за 

защитените територии попадат два поддържани резервата, две защитени местности  и 

част от природен парк. 

 

Поддържан резерват „Патлейна”  

Обявен за природен резерват с  ПМС № 13428/23.10.1948г., а със заповед № 

360/15.10.1999г. на министъра на околната среда  и водите е със статут на поддържан 

резерват. 

Заема площ  от 37,8ха. и се намира на северния склон на Преславската планина, в 

красива  живописна местност, която води своето име  от патрона на възникналия там в 

края на ІХ век манастир  «Свети Пантелеймон». 

В поддържан резерват «Патлейна» е най-голямото на Балканите естествено находище 

на Див рожков (Cercis siliguastrum L.), който е рядък вид с реликтна природа. Включен 

в Червената книга на България и в списъка на защитените растения. В границите на 

подържан резерват «Патлейна» дивият рожков формира съобщества и фрагменти от 

съобщества, в доито доминира.Участва и като асектатор (единични представители)  в 

съседните широколистни дървесно-храстови фитоценози, в които доминират келявият 

габър и кленът.Тревната покривка е богата по състав, представена от типични горски 

видове.  

Основна част от находището на Урумово лале (Tulipa urumoffii) също се намира в 

ПР”Патлейна”.  Български ендемит, застрашен от изчезване вид. Включен е в 

Червената книга на България и в списъка на защитените растения.  Представлява 

многогодишно лукувично растение. Популацията е многочислена, екземплярите са 

пръснати поединично в открити тревни съобщества, в които доминира лъжеовчата 

власатка. Почвите са плитки, каменливи, сухи, обхванати от плоскостна ерозия, което е 

застрашаващ фактор, тъй като с отнасянето на плиткия почвен субстрат рязко 

намаляват възобновителните възможности на вида. 

Режим на дейности: 
До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава 

извършване на следните дейности:  

1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя. 

2. Поддържащи и възстановителни мероприятия. 

3. Използване на биологични средства за растителна защита. 

 

Поддържан резерват „Дервиша”  

За първи път е обявен за резерват през 1948г. Със заповед №361/15.10.1999г. на 

министъра на околната среда и водите е със статут на поддържан резерват. 

Обхваща 11.2ха. от водосбора на Дервишка река. Специфични са естествените 

съобщества на застрашения от изчезване вид с реликтна природа Конски кестен 

(Aeculus hippocastanum). Балкански ендемит.Включен в Червената книга на България и 

в списъка на защитените растения. Представлява широколистно листопадно дърво с 

височина до 25м., едри дланевидно перести листа, изправени съцветия, неправилни 

двуполови цветове. Разпространен е по долината на река Дервишка, разположена на 

северния склон на Преславска планина, на 3 км. западно от гр. Велики Преслав. Това е 

единственото му находище в нашата страна. Тревната покривка е сравнително бедна. 

Находището на Конския кестен е включено изцяло в поддържания резерват «Дервиша». 

Въпреки резерватния режим видът е отнесен към категорията «застрашени от изчезване 
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видове», поради прогресивно протичащите неблагоприятни промени в условията на 

местообитанието. През 1986г. е обявена буферна зона с площ 59,1ха., включваща 

горски и поземлен фонд.  

Режим на дейности: 
До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава 

извършване на следните дейности:  

1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя. 

2. Поддържащи и възстановителни мероприятия. 

3. Използване на биологични средства за растителна защита. 

 

Защитени  местности „Блатно кокиче”  

Защитените местности  „Ливадите” в с. Осмар (19,0 ха.) и „Калпунар” в с. Кочово 

(12,0ха.)  са създадени  за запазване на естествените находища от Блатно кокиче 

(Leucojum aestivum). Обявени са за защитени местности със Заповеди на КОПС, 

съответно №938/03.07.1970г. – находището в с. Кочово и № 608/23.08.1979г. – 

находището в с. Осмар. Критично застрашен от изчезване вид, включен в  Червената 

книга на България и в списъка на защитените растения. Многогодишно тревисто 

растение. Има дребни цветове разположени по няколко на върха на 

стъблото.Размножава се предимно по вегетативен път и съвсем ограничено със семена. 

Обитава мезофилни ливади. Обилната почвена влага е фатално необходима за 

нормалното развитие на блатното кокиче. Нарушеният воден режим 

(нефункциониращи хидросъоръжения)  поставя в критично състояние популацията и я 

застрашава от пълно унищожение. Блатното кокиче е изключително полезно за  

медицината растение. Използва се за получаване на нивалин  - лекарство за борба с 

детския паралич. 

 

Режим на дейности: 
1. Забранява се разораване, отводняване или изменяне начина на ползуване на терените, 

което води до унищожаване находищата на блатното кокиче 

2. Забранява се пашата на добитък и косенето на ливадите преди прибирането на 

блатното кокиче - не по-рано от 30 май 

 

Част от Природен парк „Шуменско плато” 

За да  се запазят и съхранят ценните растителни и животински видове, характерния 

платовиден ландшафт и разнообразието на местата подходящи за отдих и туризъм, със 

заповед №79/05.02.1980г. на Комитета за опазване на природната среда (КОПС) голяма 

част от Шуменското плато  е обявена за защитена природна територия  - Народен парк. 

През 1995г. е създадено управлението на парка, а със Заповед на МОСВ 

№563/08.05.2003г. е прекатегоризиран в Природен парк. 

Общата му площ е 3 929,9ха.  и го нарежда на  четвърто място по големина в страната. 

Паркът обхваща по-голамата част от ясно очертаващият се релеф на Шуменското 

плато. Повърхността му е изградена от  варовици със значително окарстяване. В тях са 

оформени 35 пещери, между които е и благоустроената  „Бисерна пещера”. Почти 90% 

от територията на парка е залесена, предимно с келяв габър, бук, дъб, благун, цер, клен 

и др. Този горски оазис има богата фауна в сравнение с околните обработваеми полета 

– сърни, диви свине, диви котки, язовци, сухоземни костенурки, няколко вида змии. 

Светът на птиците и насекомите е много по-разнообразен. 

Географското положение, особеностите на релефа и почвено-климатичните условия 

предопределят голямото видово разнообразие на флората - повече от 550 вида висши 

растения от които над 120 вида с лечебни свойства. Многообразието на тревната 

покривка включва видовете: снежно кокиче, минзухар, синчец, пролетно 
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ботуриче(циклама) и др. В парка се наблюдава голямо  разнообразие от житни треви - 

ливадина, белизма, садина, както и типично степните представители. 

 

Режим на дейности: 
1. Забранява се ловуването, събирането и унищожаването на яйца на птици и 

повреждането на гнездата им. 

2. Забранява се употребата на каквито и да е взривни вещества. 

3. Забранява се провеждането на минногеоложки и други дейности, с които се изменя 

ландшафтът. 

4. Забранява се паленето на огън освен на определените за тази цел места. 

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други 

дейности, с които се поврежда или изменя ландшафтът. 

6. Забранява се всякакво строителство, освен предвиденото в паркоустройствения 

проект. 

7. Разрешава се на територията на парка да се провеждат ловно-стопански мероприятия 

за увеличаване и подпомагане развитието на полезния дивеч 

 

На територията на Община Велики Преслав, съгласно списъка на защитените зони за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива 

92/43/ЕЕС)  попадат следните зони от Натура 2000: 

 BG 0000178 Тича  

 BG 0000382 Шуменско плато 

 BG 0000421 Преславска планина 

 BG 0000501 Голяма Камчия 

 BG 0000393 Екокоридор Камчия- Емине 

 

BG 0000178 Тича  

Площ: 2704.64 хектара,  

Местоположение:Област: Шумен, Община: Велики Преслав, Населено място: гр. 

Велики Преслав, с. Имренчево. 

Предмет и цели на опазване: 

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

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

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 

на видове,предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на 

естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на 

средата. 

•Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

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

 

BG 0000382 Шуменско плато 

Площ: 4490.62 хектара, 

Местоположение: 

1. Област: Шумен, Община: Велики Преслав, Населено място: с. Кочово, с. Осмар, с. 

Троица 

2. Област: Шумен, Община: Шумен, Населено място: гр. Шумен, с. Лозево, с. 

Новосел 

Предмет и цели на опазване: 

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации,предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
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Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 

на видове,предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на 

естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на 

средата. 

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 

природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

BG 0000421 Преславска планина 

Площ: 14060.01 хектара 

Местоположение: 
1. Област: Търговище, Община: Търговище, Населено място: гр. Търговище, с. 

Вардун, с. Копрец, с. Кралево, с. Овчарово, с. Преселец, с. Пролаз, с. Руец, с. Стража, с. 

Търновца, с. Черковна 

2. Област: Шумен, Община: Велики Преслав, Населено място: гр. Велики Преслав, с. 

Имренчево 

3. Област: Шумен, Община: Върбица, Населено място: с. Иваново, с. Методиево, с. 

Сушина. 

Предмет и цели на опазване: 

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

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

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 

на видове,предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на 

естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на 

средата. 

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 

природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

BG 0000501 Голяма Камчия 

Площ: 216.69 хектара 

Местоположение: 
1. Област: Варна, Община: Дългопол, Населено място: гр. Дългопол, с. Арковна, с. 

Величково, с. Камен дял, с. Комунари, с. Красимир, с. Партизани, с. Цонево 

2. Област: Шумен, Община: Велики Преслав, Населено място: гр. Велики Преслав, с. 

Миланово, с. Троица, с. Хан Крум 

3. Област: Шумен, Община: Върбица, Населено място: с. Сушина 

4. Област: Шумен, Община: Смядово, Населено място: гр. Смядово, с. Бял бряг, с. 

Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково, с. Черни връх, с. Янково 

5. Област: Шумен, Община: Шумен, Населено място: гр. Шумен, с. Ивански, с. 

Мараш, с. Радко Димитриево, с. Салманово 

Предмет и цели на опазване: 

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

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

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 

на видове,предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на 

естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на 

средата. 

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 

природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
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BG 0000393 Екокоридор Камчия- Емине 

Площ: 28054.79 хектара 

Местоположение: 
1. Област: Бургас, Община: Айтос, Населено място: гр. Айтос, с. Зетьово, с. 

Раклиново 

2. Област: Бургас, Община: Карнобат, Населено място: с. Раклица 

3. Област: Бургас, Община: Руен, Населено място: с. Вресово, с. Дъскотна, с. Зайчар, 

с. Люляково, с. Планиница, с. Скалак, с. Череша, с. Шиварово, с. Ябълчево 

4. Област: Бургас, Община: Сунгурларе, Населено място: с. Завет, с. Съединение 

5. Област: Варна, Община: Дългопол, Населено място: с. Арковна, с. Медовец 

6. Област: Шумен, Община: Велики Преслав, Населено място: с. Драгоево 

7. Област: Шумен, Община: Върбица, Населено място: с. Сушина, с. Тушовица 

8. Област: Шумен, Община: Смядово, Населено място: гр. Смядово, с. Александрово, 

с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Риш. 

Предмет и цели на опазване: 

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

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

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 

на видове,предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на 

естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на 

средата. 

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 

природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

Опазването на лечебните растения, находящи се в тези територии и зони се 

извършва съобразно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, 

Закона за лечебните растения, както и заповедите на МОСВ. 

 

 

VI. Предложения за разработване на местни нормативни актове за начините на 

земеползване съобразно изискванията на нормативните актове и плановите 

документи от по-висока степен 

 

В Наредбата за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и 

права в община Велики Преслав (Приета с решение №276/23.07.2002 г., посл. изм. и 

доп. с решение № 37/5/24.01.2012 г.), както и в приложение № 10 към нея, са 

определени начините за издаване на позволително за ползване на лечебни растения, 

лицата, на които се издават, както и таксите, които се заплащат за ползване на лечебни 

растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост. Към настоящия 

момент няма предложения за тяхната актуализация и е целесъобразно тази информация 

да остане в настоящата Наредба.  

 

ТАКСИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ ОТ 

ЗЕМИ, ГОРИ, ВОДИ И ВОДНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

/Приети с решение № 263/ 29 / 30.05.2002 г. на Общински съвет/ 

 

Чл.1 За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти –общинска 

собственост, се заплащат следните такси: 
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№ наименование марка такса в лв. 

I БИЛКИ В СУРОВО СЪСТОЯНИЕ 

1 

 

 

 

 

 

Грудки, корени, коренища 

-божур,иглика,лудо биле,ранилист,решетка,ягода горска 

-кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика 

-бъзарак, гръмотрън, синя жлъчка 

-глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка 

-други 

 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

 

0.09 

0.07 

0.02 

0.01 

0.03 

2 Листа 

-мечо грозде 

-боровинка червена и черна, лудо биле 

-бръшлян, чобанка 

-глог, живовляк, леска, липа, ляляк,оман афер, ягода 

горска 

-бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел 

-други 

 

кг 

кг 

кг 

 

кг 

кг 

кг 

 

0.08 

0.04 

0.03 

 

0.02 

0.01 

0.03 

3 Стръкове 

-блатно кокиче 

-горицет, лазаркиня 

-гълъбови очички, зайча сянка, златист бозлив, лечебен 

исоп, прозориче жълто, шапиче 

-зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга 

миризлива,чубрица планинска 

-дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, 

мащерка, осанка, риган обикновен 

-великденче, върбинка, жаблек, златна пръчища, 

изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача 

трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче черно, 

пчелник, равнец бял 

-врабчови чревца, вратига, глухарче, змийско мляко, 

имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, росопас, 

теменуга трицветна, хвощ 

-други 

 

кг 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

 

 

кг 

 

 

кг 

кг 

 

0.10 

0.08 

 

0.05 

 

0.04 

 

0.03 

 

 

 

0.02 

 

 

0.01 

0.03 

4 Цветове 

-липа 

-божур, иглика 

-метличина, паричка, подбел, ралица, слез, жъжник 

блатен 

-акация бяла, бъз 

-вратига, глог, равнец бял 

-други 

 

кг 

кг 

 

кг 

кг 

кг 

кг 

 

0.10 

0.05 

 

0.03 

0.02 

0.01 

0.03 

5 Плодове 

-боровинка червена и черна, хвойна червена 

-хвойна сибирска 

-кисел трън, къпина, малина 

-бъз, глог, конски кестен, кисилица 

-бъзак, трънка 

-други 

 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

 

0.15 

0.10 

0.04 

0.02 

0.01 

0.03 

6 Семена 

-есенен минзухар 

-други 

 

кг 

кг 

 

0.15 

0.08 
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7 Пъпки 

-странични борови връхчета 

-бяла бреза, черна топола 

-други 

 

кг 

кг 

кг 

 

0.15 

0.10 

0.08 

8 Кори 

-мъждрян, ясен 

-зърнастец, кисел трън, леска 

-върба 

-дъб 

-бреза 

други 

 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

 

0.20 

0.10 

0.05 

0.03 

0.02 

0.03 

9 Лишеи-исландски кг 0.10 

10 Водорасли кг 0.30 

II ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ 

за култивирано отглеждане, вкл.при лабораторни условия, за създаване на 

колекции или за възстановяване на други места в природата 

1 От защитени лечебни растения 

-плодове 

-семена 

-резници 

 

100 гр. 

100 гр. 

бр. 

 

20.00 

50.00 

 2.00 

2 От лечебни растения под специален режим на опазване и 

ползване 

-луковици, грудки, коренища 

-плодове 

-семена 

-резници 

 

 

бр. 

100 гр. 

100 гр. 

бр. 

 

 

 1.00 

 5.00 

10.00 

 0.50 

3 От други лечебни растения 

-луковици, грудки, коренища от всички видове, с 

изключение на описаните 

-лук /всички видове/, перуника /всички видове/ 

-ботурче есенно /зимна циклама/ 

-плодове 

-семена 

-резници 

 

бр. 

 

бр. 

бр. 

100 гр. 

100 гр. 

бр. 

 

0.10 

 

0.20 

1.00 

2.00 

5.00 

0.10 

 

 Чл.2.Таксите се заплащат преди издаване на разрешителното/позволителното/. 

 Чл.3.Таксите по чл.1 постъпват в общинския бюджет.  
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                                                                                                                                       Образец 

! 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 
Общинска администрация 

2.    Направление „Устройство на територията.  Екология” 

3.Адрес:  Община Велики Преслав 9850 гр.Велики Преслав, ул.”Борис Спиров” № 58 
4.ЕИК  000931625                                               И№ по ДДС BG 000931625 

5.                                                                                              местност :............................... 

ПОЗВОЛИТЕЛНО     № ..../.........201.. год. 
Землище: .......................................................  
Поземлен фонд  Общинска собственост                                                                                                                                                             

                                                                                                                        

ЗА СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ / ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ/ 

                                                                                                                      Участък – ……………….. 

                                                                                                                      Отдели…………………… 

6. 
На основание чл.22  ал.2 от Закона за лечебните растения  за срок от ..........201..г.  до ...........201... г. 

7.Разрешава се 

на ........................... 

гр./с........................, ул. „................“ № .... 

Община ...........................  

8.  

на ........................... 

гр./с........................, ул. „................“ № .... 

Община ...........................  

Изкупчик: ...................... 

ЕГН: ................................. 

9.      

 

             ЕИК  по БУЛСТАТ  -   

             И № по ДДС BG -   

10. да събира: 

№ Наименование на билката Мярка 

(кг.бр.) 

Количество Ед.такса 

(лв) 

Обща сума 

(лв) 

1.  кг.    

2.  кг.    

3.  кг.    

                                          Всичко          

.........................................................  

(словом  лева) 

в гореспоменатите отдели и местности, при следните условия : (средства и методи на добиване) 

Адрес на билкозагоготвителния пункт:  гр. ..............., ул. «.............» №.....,    

с помоща на лица, организирани от титуляра на позволителното, съгласно приложен списък 

неразделна част от позволителното 

11.Вносител: 

        Подпис: 

12.                                                                  13.Изготвил: 

Кмет:                                                               (длъжност  и  фамилия) 

(длъжност  и  фамилия)                                Подпис: 

Печат     

                  
 

Позволителното се издава на лице,  което извършва ползване или на билкозаготвител, регистриран по Търговския закон. 
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VI.СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТАБЛИЦИ,ФИГУРИ И 

ДИАГРАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование стр. 

Таблица 1  Честотата на годишните ветрове за района по посока в  %: 27 

Таблица 2  Справка земеделска земя 28 

Таблица 3  Баланси на територията по основни елементи 28 

Таблица 4  Водни тела от категория „река"   38 

Таблица 5  Водовземни съоръжения в община Велики Преслав, на които са 

оразмерени поясите на санитарно-охранителните зони 
43 

Таблица 6  Стойности  на нивата на шум в различните територии 60 

Таблица 7  Състояние на показателите на животновъдството през 2015г. 69 

Таблица 8  Производство на животинска продукция 69 

Таблица 9  Разпределение на горския фонд в Община Велики Преслав по землища 70 
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80 

Фигура 1 Структура на законодателството на Европейския съюз  6 

Фигура 2 Етапи на процеса на разработване и изпълнение на ОПООС  16 

Фигура 3 SWOT таблица 22 

Фигура 4  Разположение на община Велики Преслав  спрямо  територията на 

област Шумен 
26 

Фигура 5 Транспортна инфраструктура в Община Велики Преслав 74 

Графика 1  Площ на земеделската земя през 2013г., като процентно  

разпределение по вид собственост 
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VII. ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Общински план за развитие на Община Велики Преслав  2014-2020г.; 

2. Общинска програма за опазване на околната среда на Община Велики Преслав 

2012-2015г.; 

3. Методически указания на МОСВ за разработване на общински програми по 

опазване на околната среда; 

4. Указания на Регионален екологичен център за Централна и източна европа - 

България за създаване на общински програми по опазване на околната среда; 

5. Доклад за състоянието на околната среда през 2015г. на територията на РИОСВ 

Шумен; 

6. Информация от Общинска служба „Земеделие“  гр. Велики Преслав; 

7. Информация от Дирекция ”Бюро по труда” гр. Велики Преслав; 

8. Информация от Дирекция „Специализирана администрация” в Общинска 

администрация Велики Преслав; 

9. Електронен сайт на Национален статистически институт:www.nsi.bg 

10. Електронен сайт на Министерство на околната среда и водите: 

www.moev.goverment.bg 

11. Електронен сайт на Изпълнителна агенция по околна среда: 

http://eea.government.bg 

12. Електронен сайт на Регионална инспекция околна среда и води Шумен: 

www.riosv.icon. bg 

13. Електронен сайт на Басейнова дирекция  за управление на водите Черноморски 

район  гр. Варна:  

www.bsbd.org. 

 
 

http://www.moev.goverment.bg/

