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ВЪВЕДЕНИЕ  
 
Възложител на Общия устройствен план на община Айтос и на екологичната оценка, 

заедно с оценката за съвместимост към него е:  
Община Айтос, Област Бургас, ЕИК 000056764 
Пълен пощенски адрес – 8500, гр. Айтос, ул “Цар Освободител” № 3 
Телефон, факс и е-mail – тел. 0558/23450, ф.22133,е-mail: aetos@infotel.bg  
Лице за контакти – Васил Едрев – Кмет на Община Айтос 
Общият устройствен план на община Айтос е  разработен от колектив на 

„Инвестиционно проектиране“ ЕООД гр.Шумен на основание спечелена обществена 
поръчка. 

В съответствие с изискванията на чл. 125, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на 
територията, Община Айтос е изготвила планово задание, одобрено от Общинският съвет, 
което е представено и в РИОСВ -  Бургас по реда на чл. 125 ал. 6 на ЗУТ. Проектът за ОУП 
на община Айтос подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО) по реда на Наредбата 
за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн.ДВ 
бр.57/ 2004 г.) и попада в обхвата на т. 11.1. на Приложение №1 към чл. 2, ал. 2, т. 1 към 
нея. Той очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по 
Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).  

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

Екологичната оценка представлява нормативно изискваща се част към ОУП и е 
изготвена от колектив независими експерти въз основа на Задание за обхват, структура и 
съдържание на Доклада за екологична оценка на проекта за Общ устройствен план на 
община Айтос, което е разработено в съответствие с изискванията на Наредбата за 
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  и писмо изх. 
№3856/13.03.2015 г. на РИОСВ - Бургас. 

Възложителят е разработил и реализирал схема за провеждане на консултации с 
обществеността, заинтересуваните органи и трети лица по реда на чл. 19, ал.1-4 и с 
компетентните органи по чл. 4, както и със специализираните компетентни органи по чл. 
13, ал. 1, съгласно изискванията на чл. 20  от Наредбата по ЕО, което е внесено в РИОСВ - 
Бургас.  

Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба №8 за обема и съдържанието на 
устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за 
прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на 
Община Айтос, прогнозният период е до 2033 г. ОУП се разработва на две фази – 
предварителен и окончателен проект.  

Обхватът и съдържанието на Доклада за екологичната оценка за ОУП на община 
Айтос е структуриран съобразно  изискванията на  чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на 
околната среда и е утвърден с писмо № 3856/09.07.2015 г. на компетентният орган. 
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Екологичната оценка съдържа информацията по чл. 86, ал. 3 на ЗООС, в съответствие 
със степента на детайлност на проекта на ОУП на община Айтос, който  е изготвен на етап 
окончателен проект. 

Оценката е с насоченост Общият устройствен план на общината да спомогне да се 
генерират, обсъдят и реализират идеи, обединяващи икономически, социални, екологични и 
обемно-пространствени решения и ресурси за подобряване качеството на средата и 
значително повишаване на стандарта на обитаване. 

На основание чл.24, ал.5, във връзка с чл.37, ал.7 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, приета 
с ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007г. с изм. и доп.), компетентният орган РИОСВ 
Бургас е дал положителна оценка на качеството на Доклад за Оценка на съвместимостта и 
въздействие на Общ устройствен план на община Айтос с предмета и целите на опазване на 
защитени зони BG0000151 “Айтоска планина”,  BG0000393 “Екокоридор Камчия-Емине” и 
BG0000119 “Трите братя”. 

Екологична оценка е разработена от колектив независими експерти, които отговарят 
на изискванията, поставени с чл.83 ал.1 и ал. 9 от ЗООС. Съгласно тези изисквания, към 
доклада са приложени списък на авторския колектив, изработил екологичната оценка и 
писмени декларации на експертите по чл. 16 от Наредба за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми. 

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

С екологичната оценка се цели интегриране на предвижданията по отношение на 
околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво 
развитие. Тя включва информация, съответстваща на степента на подробност на плана и 
използваните методи за оценка. Колективът експерти се стреми да: 

- анализира възможните значителни въздействия върху компонентите (атмосферен 
въздух, води, почви, земни недра, ландшафт, природни обекти, минерално разнообразие, 
биологично разнообразие) и факторите (естествени и антропогенни вещества, различни 
видове отпадъци, рискови енергийни източници, шум, вибрации и вредни лъчения) на 
околната среда в обхвата на действие и влияние на плана; 

- проучи и посочи алтернативите на плана; 
- идентифицира начините за подобряване на подбора на плана, планирането, 

проектирането и изпълнението чрез предотвратяване, минимизиране, смекчаване или 
компенсиране на неблагоприятните въздействия върху околната среда и увеличаване на 
положителните въздействия; 

- предложи мерки за включване на процеса на смекчаване и управление на 
неблагоприятните въздействия върху околната среда по време на изпълнението на плана.  

Докладът за екологична оценка е изцяло съобразен с изискванията на Закона за 
опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г.,посл.изм. ДВ. бр.103 от 
29 Декември 2009г.) и Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 
планове и програми (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г,  
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Загл. изм. -ДВ, бр. 3 от 2006 г., посл.изм.) бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.). 
Въздействията върху компонентите на околната среда и начините за извършването на 
оценката са определени от Ръководство за екологична оценка на планове и програми в 
България, София, 2002 и „Указанията и методиките на ЕК за стратегическа екологична 
оценка”.  

Разработката е изцяло съобразена с направените констатации и поставени изисквания 
от РИОСВ - Бургас. Проучването по компоненти на околната среда, послужи като 
подготовка за подробно комплексно екологично изследване на района, обект на ОУПО, 
като при теренните работи, беше проучена и описана конкретната обстановка. Бяха 
провеждани срещи с местни хора за обсъждане намеренията на Възложителя. 
Реализирането на инвестиционното предложение е тясно свързано със социално-
икономическото развитие на района. 

За ЕО и ОУП e проведено обществено обсъждане и след получаване на Решение  за 
одобряване на ЕО/ОС , ОбС Айтос ще одобри ОУП и ЕО, като неразделна част от  него. 

Във връзка с изменения на нормативната уредба, одобряване на ПУРБ 2016-2020 и 
ПУРН 2016-2020, по време на процедиране на ЕО и ОУП на Община Айтос, и дадените 
указания с писмо изх.№ 3856/2017 г. на РИОСВ Бургас, на основание чл.22 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, кметът на 
община Айтос е възложил допълване на доклада за ЕО и продължаване на консултациите 
по реда на чл.20, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка 
на планове и програми.  
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І. СЪДЪРЖАНИЕ, ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ОУП, ВРЪЗКА С ДРУГИ 
СЪОТНОСИМИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

 
Основната информация, която се изисква за оценявания план включва неговия обхват 

като територия, тематика и времеви хоризонт, целите и задачите, свързани с опазването на 
околната среда и връзката на плана с други планове и програми, имащи аналогични цели и 
подпомагащи прилагането на принципите за устойчиво развитие. 

 
1.Същност на ОУП и ЕО 
Основният мотив за разработването на Общ устройствен план на Община Айтос е 

необходимостта от подобен актуален и действащ документ, тъй като за територията на 
цялата община липсва разработка в областта на пространственото планиране и 
устройството на територията. Променените условия, законодателство и подход към 
устройственото планиране налагат изготвянето на нов общ устройствен план за 
територията на цялата община, за да могат да се овладеят процесите на промяна в 
предназначението на териториите посредством единна концепция за пространствено 
развитие и устройство на териториите. 

Общият устройствен план на Община Айтос се разработва в съответствие със Закона 
за устройство на територията (обн. ДВ бр.1/2001 г.) и по-точно с § 123 (1) от преходните и 
заключителните разпоредби към ЗИДЗУТ от края на 2012 г., който задължава кметовете на 
общините, които нямат действащ общ устройствен план в 6 месечен срок от влизането в 
сила на тези разпоредби, да внесат предложение в Общински съвет за изработването му по 
силата на чл. 124 ал. 1 на ЗУТ, придружено от задание по чл. 125. 

За изработване на ОУПО Айтос има решение на Общински съвет, изготвено и 
одобрено Задание (Решение № 317 от Протокол №14/29.05.2013 г.), съгласувано с РИОСВ 
Бургас (Писмо с изх. № 3856/07.06.2013 г.) и с Министерство на културата (Писмо с изх. № 
33- НН-1100/26.09.2014 г.). 

Изработването на ОУП е съобразено с изискванията на плановото задание, Закона за 
устройство на територията, Наредба № 7/2003 на МРРБ за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8/2007 за 
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, всички други нормативни 
документи в областта на устройственото планиране, проектирането и строителството, както 
и в областта на околната среда. 

Общ устройствен план (ОУП) на Община Айтос се разработва в два етапа 
Предварителен проект и Окончателен проект. Обхваща всички землища от общината – 
град Айтос и селата Черна могила, Черноград, Чукарка, Дрянковец, Карагеоргиево, 
Караново, Лясково, Мъглен, Малка поляна, Пещерско, Пирне, Поляново, Раклиново, 
Съдиево, Тополица и Зетьово. 

ОУП на община Айтос попада в обхвата на областите (по- специално устройствено 
планиране) изброени в чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и 
в обхвата на т. 1 на Приложение № 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) и подлежи на задължителна 
екологична оценка (ЕО), тъй като в проекта на ОУП се очертава рамката на бъдещото 
развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. 
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Допълнително основание за изготвянето на ЕО на ОУПО Айтос са становище на 
компетентния орган РИОСВ гр. Бургас (писмо с изх. № 3856/07.06.2013 г.) и Министерство 
на културата (писмо с изх. № 33-НН-1100/26.09.2014 г.) относно Задание за изработване на 
ОУП на Община Айтос. 

Съгласно становището на РИОСВ-Бургас по Заданието за изработване на Общ 
устройствен план (ОУП) на Община Айтос и указания за последващи действия, които 
трябва да се предприемат за завършване на процедурата по ЕО и ОС са проведени 
консултации с компетентния орган (РИОСВ-Бургас) по Заданието за определяне на обхвата 
на оценката (на основание чл. 19а, т. 1 от Наредбата за ЕО). За целта Възложителят 
(Община Айтос) е внесъл документация относно процедурата по Екологична оценка (писмо 
на Община Айтос, изх. № 32-00-82(1)/06.03.2015 г.) съдържаща: 

 Задание за обхвата и съдържанието на екологичната оценка на Общ 
устройствен план (ОУП) на Община Айтос. 

 Схема за консултации с обществеността, засегнатите лица и трети лица, 
които има вероятност да бъдат засегнати от плана. 

Възложителят е внесъл и документация относно процедурата по Оценка на 
съвместимост на ОУП на Община Айтос - Уведомление по чл. 10 от Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(НУРИОСПП) с изх.№ 32-00-36/13.02.2015 г. 

Задължителни консултации са проведени и с Регионална здравна инспекция (РЗИ) 
Бургас (относно съдържанието и обхвата на здравно-хигиенните аспекти на околната среда, 
съгласно чл. 19а, т. 2 от Наредбата за ЕО) и Басейновата дирекция за управление на водите 
Черноморски район, гр. Варна (на основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за ЕО). За тази цел 
Възложителят (Община Айтос) с писма изх. № 32-00-46 и № 24-00-225 от 06.03.2015 г. е 
предоставил за становище Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на Общ 
устройствен план (ОУП) на Община Айтос на тези институции. 

От горепосочените институции са получени становища по Заданието за ЕО: от 
РИОСВ-Бургас (писмо на РИОСВ-Бургас изх. №  3856 от 09.07.2015 г.); Регионална 
здравна инспекция (РЗИ) Бургас (писмо на РЗИ-Бургас изх. № 39-00-84/12.08.2015 г.) и 
Басейновата дирекция за управление на водите Черноморски район, гр. Варна (писмо на 
БДУВ ЧР изх. № 08-00-58(2)/24.02.2015 г.). 

Становището на компетентния орган (РИОСВ-Бургас) и тези на РЗИ и БДУВ ЧР, 
получени в рамките на изискващите се от нормативната уредба консултации по време на 
изготвяне на Заданието и обхвата на ЕО на ОУП на Община Айтос, способстват за 
получаване на обратна връзка относно обхвата и съдържанието на проекта и относно 
интегрирането на екологичните съображения в него. В същото време се намаляват 
възможните конфликти чрез идентифицирането на критичните аспекти на ранен етап от 
подготовката на плана. 

Основна цел на Екологичната оценка е да допринесе за интегрирането на въпросите 
на околната среда в изработването на ОУПО Айтос и да осигури по-високо ниво на защита 
на околната среда и постигане на устойчиво развитие в България. 

Целта, която си е поставил екипът при изготвяне на Екологичната оценка, е да 
определи въздействието на предвижданията на разглеждания Общ устройствен план на 
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Община Айтос, върху компонентите на околната среда: въздух, води, почви, растителен и 
животински свят, потенциално засегнато население, здравния риск, и зоните подлежащи на 
здравна защита, културно - историческото наследство и защитените територии, при 
отчитане на екстремните ситуации на факторите, влияещи върху тези компоненти, тяхната 
продължителност и възможностите за евентуални корекции върху предвижданията на 
плана с оглед изключването на резки екологични дисбаланси. Тя ще спомогне за 
безконфликтното прилагане на предвижданията на ОУП, по отношение на околната среда и 
здравето на хората, като се редуцират рисковете от предложените устройствени решения в 
плана (екологичен, здравен, социален и икономически), и се подпомагат компетентните 
органи при вземането на решение при съгласуване и одобряване на плана. 

В съответствие с етапите при изготвянето на Екологичната оценка и Приложенията 
към нея са поставени и изпълнени задачи, които могат да бъдат систематизирани по 
следния начин: 

1. Да се изготви задание за обхвата и съдържанието на Екологичната оценка 
(ЕО) и на Оценката за съвместимост (ОС) за ОУП на община Айтос 

2. За изготвянето на ЕО и ОС да се събере, систематизира и анализира 
необходимата информация за основните компоненти и фактори на средата като се 
използват собствени наблюдения и данни от съответните държавни органи, институции и 
обществени организации. 

3. Да се анализират възможните значителни въздействия върху околната среда 
включително компонентите и факторите на околната среда - природните компоненти и 
урбанизирани структури, социално икономически и здравно-хигиенните аспекти. 

4. Да се препоръчат мерки за предотвратяване, минимизиране и възможно 
отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на ОУП, както и 
система за контрол на негативните процеси в бъдеще. 

5. Да се направи описание на популациите и местообитанията на видовете, и 
степента на очакваното въздействие от реализацията на предмет на опазване в защитените 
зони. 

Според Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 
планове и програми и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони, компетентен орган за оценка качествата и приемане 
на ЕО и ОС на ОУП за община Айтос е директорът на РИОСВ - Бургас. 

Структурата и съдържанието на Екологичната оценка са съобразени с действащото 
законодателство в областта на опазването на околната среда и отразяват спецификата на 
територията и предвижданията на ОУП на Община Айтос. В нея са взети под внимание 
препоръките на компетентния орган РИОСВ-Бургас, БДУВ ЧР- Варна и РЗИ-Бургас след 
проведените консултации относно нейното съдържание и обхват. 

Съгласно изискванията на действащата нормативна уредба, екологичната оценка 
изготвена от експерти, отговарящи на условията на чл. 83, ал. 9 на ЗООС и чл. 16 на 
Наредбата за ЕО, а оценката за съвместимост с целите на защитените зони, от специалисти, 
отговарящи на условията от чл. 31 ал. 20 от ЗБР и чл. 9 ал. 1 на Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони. 
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Екологичната оценка представлява нормативно изискваща се част към ОУП на 
Община Айтос и методите на работа по изготвянето й обхващат общи методи за научен 
анализ и оценка и специфични методи, произтичащи от спецификата на оценката и 
изискванията на задачата. 

Колективът, участващ в разработването на задачата има актуален практически опит и 
умения за работа в екип, поради което успешно са приложени следните по-общи методи на 
работа, между които: 

 Количествени и качествени методи за анализ и оценка на състоянието на 
средата и на възможните последствия от приложението на плана. 

 Сравнителен анализ на предложенията в ОУП. 
 Групова експертна оценка при формиране на синтезната оценка за общото 

въздействие върху околната среда и вероятността от поява на кумулативни въздействия. 
При изготвянето на екологичната оценка на Общия устройствен план на Община 

Айтос са използвани методите, известни в световната практика при оценка на 
градоустройствени разработки като стратегическа екологична оценка (СЕО). 

Използвани са указания и методики за стратегическа екологична оценка, публикувани 
на Интернет - страницата на Европейската комисия 
(http//ec.europa.eu/environment/eia/home.htm) и на Интернет страницата на МОСВ 
(http//www.moew.government.bg). 

 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 
година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху 
околната среда. 

 Ръководство за стратегическа екологична оценка, Европейска комисия, 
(“Implementation of Directive 2001/42 on the assessment of the effects of certain 
plans and programmes on the environment”). 

 Практическо ръководство за обучение по Директивите за Стратегическа 
екологична оценка и ОВОС, изготвено от Jaspers-2013 г. 

За оценка на предполагаемите въздействия върху отделните компоненти на околната 
среда, както и измененията във факторите на средата, които влияят върху екологичното 
състояние, здравето на хората, биоразнообразието и културно-историческото наследство са 
използвани специфични методи, характерни за областта на изследване, които са описани за 
всеки компонент и фактор на средата поотделно в доклада за ЕО. 

Съдържанието на ЕО на ОУПО Айтос обхваща информацията, която се изисква по чл. 
86, ал. 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и е съобразено с процедурата по 
ЕО, подробно описана в чл. 3 от Наредбата за ЕО. Това съответства на чл. 5, ал. 1, 
Приложение 1 на Директива 2001/42/ЕО. 

Екологичната оценка е проведена съвместно с изготвянето на ОУП на Община Айтос. 
По време на изготвянето на ЕО са проведени консултации по одобрена от компетентния 
орган (РИОСВ-Бургас) „Схема за консултации с обществеността, засегнатите лица и трети 
лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана”. 

Съгласно изискванията на нормативната уредба, към доклада са приложени списък на 
експертите по чл. 83, ал. 2 от ЗООС и ръководителите на колектива, изготвили доклада за 
ЕО, с подпис на всеки срещу разработените раздели на доклада (Приложение 2), документи, 
удостоверяващи професионалната компетентност на експертите (Приложение 4) и писмени 
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декларации от членовете на авторския колектив по чл. 83, ал. 4 от ЗООС и чл. 16 ал. 2 на 
Наредбата за ЕО, подписани от експертите по чл. 83, ал. 2 от ЗООС (Приложение 5). 

Като самостоятелно приложения към доклада е изготвено и нетехническо резюме, 
съгласно чл. 17, ал. 3 на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка 
на планове и програми.  

Неразделна част от ЕО е Доклад за Оценка на степента на въздействие на ОУП на 
Община Айтос върху защитените зони, попадащи в териториалния му обхват съгласно 
изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта 
на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони. 

Изходната информация за изготвяне на екологичната оценка на Общ устройствен 
план (ОУП) на Община Айтос обхваща следната графична и текстова информация: 

 Документи на ЕС, включително на европейски институции и организации, 
работещи в сферата на пространственото планиране - приети и публикувани 
документи, директиви, протоколи, стратегии и методически указания за устройство 
на територията, за регионално развитие, за опазване на околната среда и др.; 
 Приети национални документи, достъпни в Интернет, между които проекта за 

Партньорско споразумение за периода 2014 - 2020 г., Национална стратегия за 
регионално развитие на Република България 2012 - 2022 г., Национална концепция 
за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., Концепция за туристическо 
райониране на Р. България, Идентифициране и приоритизиране на нуждите от 
инвестиции в публична инфраструктура в селски райони за периода 2014 - 2020 г., 
основни секторни програми, чиито приоритети и предложения следва да намерят 
своите териториални измерения; 

 Нормативни документи - закони, наредби, заповеди и др., имащи отношение към 
опазването на околната среда, на здравето на населението, на културно-
историческото наследство и на биоразнообразието и техните изменения. 

 Международни документи - конвенции, директиви, протоколи и др., свързани с 
различните компоненти и фактори на околната среда. 

 Стратегически документи, разработени на национално, регионално, областно и 
общинско равнище, формиращи рамката за бъдещото развитие на общината. 

 Обяснителна записка към Общ устройствен план на Община Айтос, Окончателен 
проект. 

 Окончателен проект на ОУП на Община Айтос - графична част. 
 Данни за състоянието на основните компоненти на средата, предоставени от 

Възложителя и от съответните институции - Община Айтос, РИОСВ-Бургас, РЗИ- 
Бургас, БДУВ Черноморски район и др. 

 Актуални данни за границите и разположението на защитените зони и режимите на 
опазването в тях от Интернет-страницата на ИАОС София  

 Становище на РИОСВ-Бургас по Задание за обхват и съдържание на ЕО на ОУП на 
Община Айтос и Схема за провеждане на консултации. 

 Становища БДУВ ЧР-Варна и РЗИ-Бургас по Задание за обхват и съдържание на 
Общ устройствен план на Община Айтос. 

 Становище на РИОСВ-Бургас по Доклад за ЕО на предварителния проект на ОУП на 
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Община Айтос –Становища БДУВ ЧР-Варна и РЗИ-Бургас по Доклад за ЕО на ОУП 
на Община Айтос – Предварителен проект. 

 Проведено обществено обсъждане 
Допълнително е използвана и информация, касаеща разглеждания регион. 

 Стратегии, планове и програми за развитие на региона и на Общината; 
 Публикации за характерните особености на територията и акваторията на 
община Айтос; 

 Стратегия, програми и планове за използване на природните ресурси и управление 
на околната среда на община Айтос; 

 Документи и материали относно, природните забележителности, здравния 
статус и културно-историческото и религиозно наследство (паметници на 
културата, археологически находки и др.), на територията на Общината; 

 Налични графични и снимкови материали за територията, данни от посещения на 
експерти в обекти на територията на общината. 
 

2. Стратегия на ОУП  

Целите и задачите на Общ устройствен план на Община Айтос произтичат от 
предназначението на устройствените планове за формиране на хармонична и устойчива 
жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на конкретната територия и 
изискванията, предявени с Плановото задание. Тези цели и задачи имат принципен 
характер и чрез тях може да се оценят резултатите и смисъла на проектното решение. Те 
осигуряват комплексния характер на устройственото решение и са ключът за контрол в 
това направление. 

Главна цел на ОУПО Айтос се определя от чл. 104 на ЗУТ, съгласно който той е 
„...основа за цялостното устройство на териториите на общините, на части от тях или на 
отделни населени места с техните землища. Предвижданията на общите устройствени 
планове, с които се определят общата структура и преобладаващото предназначение на 
териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на 
околната среда и обектите на културно-историческото наследство, са задължителни при 
изготвянето на подробните устройствени планове‘. Това означава, че в следващия период 
от 20 години, ОУПО ще бъде задължително условие за реализиране на инвестиционните 
намерения на общината, на собствениците на земи и имоти и на частни инвеститори. 

В Задание за проектиране на общ устройствен план на Община Айтос тази главна 
цел е интерпретирана по следния начин: „Стратегическа цел на Общия устройствен план 
на Община Айтос е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие 
и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извънурбанизираните територии.“ 

За изпълнение на тази цел, съгласно ОУП е необходимо: 
 развиването на съществуващи функции на населените места в общината, 

адаптирането им към бъдещата визия за устойчиво развитие и съответно 
установяване на нови такива; 

 определяне на функционалното предназначение на терените с техните 
параметри; 

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

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

довеждат до изпълнение на гореописаните цели и задачи на плана. 
Задачите на Общите устройствени планове на общините или на части от тях се 

различават от тези на общите устройствени планове на градовете, поради обхвата и 
специфичните задачи, които изискват по-голяма детайлност и задълбоченост на 
проучванията. Те са посочени в чл. 106. на ЗУТ и включват: 

„1. общата структура на територията, преобладаващото предназначение на 
съставните и структурните части - местоположението и границите на териториите за 
населени места и селищни образувания; земеделските територии; горските територии; 
териториите за природозащита; териториите за културно-историческа защита; 
нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със 
смесено предназначение; 

2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със 
съответните правила и нормативи; 

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

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

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

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

В съответствие с тези постановки и подчинено на спецификата на Община Айтос за 
постигане на дефинираната стратегическа цел и за изпълнение на поставените задачи е 
извършено следното: 

 Идентифициране на основните източници на информация, преглед на 
съществуващата атрибутна и текстова информация, анализ и обработка на информацията, 
вкл. актуализиране на подадените данни от възложителя и конвертирането им във формати, 
съпоставими с изградената за целите на ОУПО ГИС база данни; 

 Идентифициране на главните участници и заинтересуваните страни в 
разработването, обсъждането и приемането на Общия устройствен план на общината, с 
които ще бъдат консултирани както основните предложения за развитие на общината и 
устройството на територията, така и изводите от разработваните едновременно с ОУПО 
Екологична оценка и Оценка за съвместимост на предвижданията на плана с целите за 
опазване на биоразнообразието и околната среда, въздействието върху здравето на хората, 
природните и културни ценности; 

 Анализиране на основните компоненти на средата, на социално-
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икономическото развитие, на демографските тенденции и на състоянието на околната 
среда; 

 Систематизиране на обобщени изводи от проведените анализи, наблюдения и 
консултации за изготвяне на диагноза и прогноза за развитие на общината, на 
транспортната и техническата инфраструктура, за опазване на околната среда и за 
създаване на предпоставки за социално-икономическо развитие; 

 Разработване на предложения за развитие на мрежата от населени места, за 
развитие на общинския център - град Айтос, за обвързването им с необходимата 
инфраструктура; 

 Определяне на зоните за развитие на различните функционални системи, за 
опазване на ландшафта, на неговите природни, културни, исторически, социални и 
естетически ценности, за ограничаване на рисковете от наводнения, за опазване на видовете 
територии; 

 Обвързване на проектните предложения с приоритетите и целите на важните за 
общината и региона програмни, стратегически и планови документи от различни 
йерархични равнища; 

 Разработване на правила и нормативи за приложение на ОУПО на Община Айтос, 
за неговото актуализиране, поддържане и управление, които да гарантират устойчивото 
развитие и устройството на териториите. 

 
3. Мерки за реализиране стратегията на ОУП 

С общия устройствен план на община Айтос се определят: 

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

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

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

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

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

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

 Територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на 
страната, и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони. 

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

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

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

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

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

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

 
4. Връзка на общият устройствен план на община Айтос с други съотносими 

планове и програми 
За да се проследи по-добре обвързаността на предложенията на Общ устройствен 

план  на Община Айтос с политиките и програмите на страната от по- висок ранг са 
разгледани приетите документи със стратегически характер на национално, регионално, 
областно и общинско равнище. Тези документи са в основата на разработването на ОУПО 
Айтос като основен планов документ за осъществяване на стратегическото планиране на 
социално-икономическото развитие и за устойчивото природосъобразно развитие на 
общността с отчитане на специфичните за Община Айтос природни, културно-исторически, 
туристически и други ресурси. 

При изготвянето на ОУП на община Айтос е използвана възможността да се приложат 
по-нови принципи на планиране, съобразени с изискванията на важни документи на ЕС за 
пространствено развитие. Поради това в тази част на ЕО е проследена връзката на ОУП на 
община Айтос, с документи, които са свързани с пространственото планиране и документи, 
в които са развити целите за опазване на околната среда. Маркирани са онези приоритети и 
цели, които са намерили или трябва да намерят отражение при планиране развитието на 
територията на общината, и които са общоприети в устройствената политика на страната, 
както и онези, които са свързани с пространственото планиране и опазването на природните 
и културни ценности, имащи отношение към територията на община Айтос и намират 
отражение в предложените устройствените режими при опазване на околната среда и 
човешкото здраве. 

 Национално равнище 

Национална стратегия по околна среда 2009 - 2018 г. и План за действие. 
Националната стратегия за околна среда (НСОС) 2009-2018 г. и План за действие към нея е 
разработена във връзка с нарастващата необходимост от опазване и подобряване на 
качеството на околната среда. Стратегията отговоря на нарастващата необходимост от 
опазването и подобряването на качеството на околната среда да се разглежда като един от 
стълбовете на устойчивото развитие, съвместно с икономическото и социалното развитие. 
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Стратегията очертава цели и действия, насочени към опазването, възстановяването и 
възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на 
живата природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в 
контекста на устойчивото развитие. 

В стратегията се отделя специално внимание на насърчаването на въвеждането на 
чисти технологии и услуги, научни технологични изследвания, свързани с увеличаване на 
енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, прихващането и 
складирането на въглеродните емисии. Последното е пряко свързано със спазване на 
капацитета на възстановяване на екосистемите и на въвеждането на добри практики. 

В стратегията е заложена концепцията, че предотвратяването на отрицателните 
изменения на екосистемите и нарушаването на техните функции вследствие на 
антропогенни въздействия е ключов фактор за постигане на глобалната цел на политиката 
по устойчиво развитие. По този начин се постига не само по-устойчива околна среда, но и 
по-добро качество на живот. Стратегията е водеща за осъществяването на ефективна 
политика за устойчива околна среда от компетентните институции, организации, 
включително на областно и общинско ниво. 

Предложенията на ОУПО Айтос са пряко свързани с концепцията и осъществяването 
на политиката за устойчиво развитие, заложени в стратегията: намаляване и 
предотвратяване на последиците от изменението на климата и използване на чиста енергия, 
осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода, здравословна околна 
среда за по-добро качество на живот, насърчаване на устойчивото потребление и 
производство, ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие, както и 
осигуряване на по- качествена информация и мониторинг за околната среда. 

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Тази стратегия 
е разработена в съответствие с изискването за национално планиране на природозащитните 
дейности, залегнало в Конвенцията за биологичното разнообразие от 1992 г., която 
България е подписала. Стратегията отразява и препоръките на проведеното през 1992 г. от 
Световната банка „Проучване за стратегия за околната среда в България”. Национална 
стратегия за опазване на биологичното разнообразие (НСОБР) е първият стратегически 
план на национално ниво за опазване на биологичното разнообразие, изготвян в страна от 
Централна и Източна Европа. 

В стратегията е акцентирано на антропогенните заплахи за биологичното 
разнообразие в България: пряка загуба и деградацията на земни и водни местообитания; 
замърсяване на въздуха, почвата, подпочвените води, питейната вода и крайбрежните води 
в България; засягане на много екосистеми, местообитания и отделни таксони при директно 
използване и особено свръхползване на стопански ценни видове; повлияване в значителна 
степен динамиката на основни екосистеми от инвазиите (например на Черно море от нов 
вид ксенофора); промените във владението на земята; ускорените глобални промени на 
климата. 

Предвижданията на ОУП на Община Айтос, съответстват на приоритетите за 
незабавно действие на Стратегията: разработване и прилагане на политика за развитие на 
екологичен туризъм (екотуризъм), както и всички предвиждания, които намаляват 
антропогенните заплахи за биологичното разнообразие на територията на общината. 
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Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) на Република България 
за периода 2012 - 2022 г.  приета с Решение на Министерски съвет № 696/24.08.2012 г. 

НСРР за периода 2012-2022 г. е основният документ, който определя стратегическата 
рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на 
районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните 
неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

НСРР отчита териториалните аспекти - специфични особености и потенциали за 
развитие на регионите на страната, като дава териториална насоченост на секторните 
стратегии и политики. Националните цели за развитие, дефинирани в Националната 
програма „България 2020”, ще се реализират чрез секторните стратегии и Националната 
стратегия за регионално развитие, която дава стратегическа платформа за реализация на 
постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния 
потенциал. 

Предложенията на ОУПО Айтос, съответстват на главната стратегическа цел 
„Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, базирано на използване на 
местния потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален 
аспект”, както и на основните стратегически цели: 

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски, национален и 
вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване 
на околната среда. 

Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на регионалните 
диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на 
човешкия капитал. 

Стратегическа цел 3: Териториално сближаване и развитие на трансграничното, 
междурегионалното и транснационалното сътрудничество. 

Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата 
от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в 
населените места. 

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република 
България, приета 2012 г. и План за действия към нея в краткосрочна (2013 - 2015 г.), 
средносрочна (2016 - 2021 г.) и дългосрочна (2022 - 2037 г.) перспектива. Националната 
стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България се разработва 
във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите. Тази стратегия е приета с 
Решение на Министерски съвет № 746/11.09.2012 г., (обн. ДВ, бр. 96 от 6 декември 2012 г, 
ДВ, бр. 97 от 7.12.2012 г., след приемане от Народното събрание с Решение от 21.11.2012 
г.). 

С Националната стратегия се определят основните цели, етапи, средства и методи за 
развитие на водния сектор. Дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на 
водния сектор е: “Устойчиво ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална 
степен сегашните и бъдещите нужди на населението и икономиката на страната, както 
и на водните екосистеми”. 

Предложенията на ОУПО Айтос, за развитие на техническата инфраструктура, в 
частност схемата на водоснабдяване и канализация са свързани с гарантирано осигуряване 
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на вода за населението и бизнеса в условията на промени на климата, водещи до 
засушаване, запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води, 
подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански 
ресурс, намаляване на риска от щети при наводнения. 

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в 
Република България 2014-2023 г. (одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 
07.05.2014 г.). В стратегията са актуализирани основните цели и приоритети на отрасъл 
ВиК в Република България, като същевременно в него са включени и предложения за 
изпълнението и финансирането на политиките за постигане на тези цели за период от десет 
години. 

Съставен е план за действие за изпълнение на мерките, като са разгледани 
конкретните цели, основните мерки, отговорните институции и срокове за тяхното 
изпълнение в Стратегията за отрасъл ВиК. Представена е и рамка за проследяване на 
резултатите от Стратегията за ВиК в процеса на мониторинг на изпълнението на 
стратегията. 

Предложенията на ОУПО Айтос за развитие на инфраструктурата за водоснабдяване 
са в съответствие с визията на стратегията „Финансово, технически и екологично устойчив 
ВиК отрасъл, предоставящ услуги с високо качество на социално поносими за 
потребителите цени” и стратегическите и цели:Съответствие:ВиК отрасълът отговаря на 
националните/европейските изисквания; Устойчивост: ВиК отрасълът е екологосъобразен, 
финансово и технически жизнеспособен; Социална поносимост: Цените на ВиК услугите са 
социално поносими за потребителите; Съотношение качество/цена: Качеството на 
услугите и ефикасността на ВиК операторите съответстват на добрите европейски 
практики. 

Стратегия „ЕВРОПА 2020“ в стратегията са заложени следните приоритетни 
области:        

 Интелигентен растеж, развитие на икономика, основана на познания и иновации; 
 Устойчив  растеж,  като  се  поощрява  нисковъглеродна,  ефикасна  по  

отношение  на  енергийните източници и конкурентна икономика и  
 Приобщаващ  растеж,  като  се  насърчава  икономика  на  висока  трудова  

заетост  и  социално и териториално сближаване. 
Стратегия на ЕС за  биологичното разнообразие до 2020 г. Тази стратегия има за 

цел да обърне процеса на загубата на биологично разнообразие и рушенето на екосистеми в 
Европейския съюз (ЕС) до 2020 г., като определя шест приоритетни цели. Тя е неотменна 
част от стратегията „Европа 2020“. Стратегията отговаря на два значителни ангажимента, 
поети от представители на ЕС през март 2010 г., а именно да се спре загубата на 
биологично разнообразие в ЕС до 2020 г. и да се опази, оцени и възстанови биологичното 
разнообразие и услугите на екосистемите в ЕС до 2050 г. Чрез пълно прилагане на 
директивите за птиците и местообитанията тази стратегия ще допринесе за спирането на 
процеса на загуба на биологично разнообразие и ще позволи неговото възстановяване до 
2020 г. Формулирани са следните приоритетни цели: 

Цел 1: Опазване и възстановяване на природата 
Цел 2: Поддържане и подобряване на екосистемите и техните услуги 
Цел 3: Гарантиране на устойчивото развитие в селското и горското стопанство 
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Цел 4: Гарантиране на устойчивото използване на рибните ресурси 
Цел 5: Борба с инвазивните чужди видове 
Цел 6: Мерки срещу глобалната криза по отношение на биологичното разнообразие 
Предвижданията на ОУП Айтос, съответстват на Стратегията  във връзка с опазване 

на защитени зони от Натура 2000,  с цел минималното им натоварване от бъдещи нови 
инвестиционни намерения. 

Национална приоритетна рамка за действие (НПРД) за НАТУРА 2000 в 
България Цел на НПРД е да се определят по-добре нуждите от финансиране и 
приоритетите за защитените зони от НАТУРА 2000 на национално и регионално ниво и с 
това да се улесни интеграцията им в бъдещите програми за финансиране от различните 
европейските финансови инструменти. Основните приоритети са: 

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

мрежа Натура 2000 в България; 
С ОУП Айтос, са определени териториалния обхват на районите от екологичната 

мрежа Натура 2000 на територията на общината за целенасочена подкрепа и свързаните 
приоритети регламентирани НПРД. 

Националната информационна и комуникационна стратегия за мрежата 
„НАТУРА 2000”, 2014 - 2023 Г. /НИКС/ - дефинираните специфични цели са:  

Обща цел: Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната 
мрежа НАТУРА 2000 в България. 

Специфична цел №1: Повишаване на информираността, разбирането и обществената 
подкрепа за мрежата НАТУРА 2000 като водещ фактор за социално-икономическо 
развитие; 

Специфична цел №2: Формиране на осъзнато комуникационно поведение за участие в 
процесите по опазване на биологичното разнообразие в мрежата НАТУРА 2000; 

Специфична цел №3: Мотивиране на активно обществено участие в постигането на 
целите на НАТУРА 2000 за 2020 г. 

Предвижданията на ОУП Айтос са съобразени с  НИКС. 
Стратегически план за биологично разнообразие 2011-2020 г.  
Мисията на Стратегическия план е „да се предприемат ефективни и спешни мерки, за 

спиране на загубата на биологично разнообразие, за да се гарантира до 2020 г. 
устойчивостта на екосистемите, които да продължат да предоставят жизненоважни услуги, 
осигурявайки по този начин разнообразието на живота на планетата и допринасяйки за 
благосъстоянието на човечеството и премахването на бедността”. 

Концепцията на Стратегически план за биологичното разнообразие е един свят, в 
който „Да живеем в хармония с природата“, и в който „До 2050 г. да се цени значението на 
биоразнообразието, да се опазва, възстановява и използва рационално, поддържащо за 
екосистемните услуги, здрава планета и предоставяйки жизненоважни за всички хора 
ползи“. 

Предвижданията на ОУПО Айтос, съответстват на стратегическите цели: 
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Стратегическа цел А – Справяне с основните причини за намаляване на 
биоразнообразието, чрез интегриране на биоразнообразието в работата на правителството и 
обществото. 

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

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

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

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

Глобална стратегия за опазване на растенията 2020 г. Заложените в Стратегията 
пет стратегически цели цели са в тясна взаимовръзка със заложените мероприятия и 
забрани наложени с устройственото планиране на ОУП Айтос за опазване на растителното 
разнообразие 

 Стратегическа цел I: Познаване, документиране и оценка на растителното 
разнообразие;  

 Стратегическа цел II: Спешно и ефективно  опазване на растителното 
разнообразие; 

 Стратегическа цел III: Устойчиво и справедливо  ползване на растителното 
разнообразие; 

 Стратегическа цел IV: Образоване и осведоменост относно растителното 
разнообразие, популяризиране на неговата  роля за осигуряване на устойчив поминък и на 
значението му за целия живот  на Земята; 

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

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

Към нея са разработени Тригодишният план за действие за изпълнението на 
Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2014-2016 г. и 
Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: 
България 2020 в периода 2015-2017 г. 

Предложенията за устройство и развитие на община Айтос, направени в Общия 
устройствен план, съответстват на визията за интелигентен, устойчив, приобщаващ и 
териториално балансиран икономически растеж и целите: Повишаване на жизнения 
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стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за 
качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено 
здравеопазване; Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия 
за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението; 
Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна 
бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и 
повишаване на ресурсната ефективност. 

Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ Програмата е приета от 
Европейската комисия на 16 юни 2015 г. Тя има шест приоритетни оси със съответни 
специфични цели: 

Приоритетна ос 1: Води. 
Приоритетна ос 2: Отпадъци. 
Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразнообразие. 
Приоритетна ос 4: Превенция и управление на риска от наводнения. 
Приоритетна ос 5: Подобряване качеството на атмосферния въздух. 
Приоритетна ос 6: Техническа помощ. 

Предложенията на ОУП на община Айтос, изцяло са в съответствие с приоритетните оси на 
оперативната програма. Предложенията за устройството на територията и нейното развитие 
ще способстват за опазване и подобряване състоянието на водните ресурси, подобряване на 
природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000, 
повишаване защитата на населението от наводнения, повишаване защитата на населението 
от свлачищни процеси, повишаване на осведомеността сред широката общественост за 
програмата и за приноса на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и 
осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за администрацията на 
Общината. 

При прилагането на ОУПО Айтос ще се използват механизмите за използване на 
фондовете за финансиране на конкретни инвестиционни инициативи, произтичащи от 
плана, (Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и други 
инструменти за финансиране, национални и на Съюза, както и Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ), при спазване на съответните разпоредби, определени в общата 
стратегическа рамка. 

Оперативната програма  „Региони в растеж“  2014-2020 г. Програмата е приета от 
Европейската комисия на 15 юни 2015 г. Общата й цел „Подобряване на качеството на 
живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за 
повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие“. Към малките общини 
извън агломерационните ареали, респ. към ОУПО Айтос, отношение има само една малка 
част от тях. Като правило това са операции, чрез които биха могли да се осигурят ресурси 
за реализиране на някои от предвижданията на плана. 

Национална концепция за пространствено развитие (НКПР) за периода 2013-
2025 г. С Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. се 
дават насоки за устройство, управление и опазване на националната територия и се 
създават предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните 
политики. Това е първият по рода си документ за устройство на територията през 
последните три десетилетия, който обхваща цялата страна и се разработва в условията на 
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възстановена собственост върху земята и горите във всичките и форми. 
С приемането на Националната концепция се определят начините за постигане на 

целите и задачите за устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото 
устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие и ресурсните възможности и 
създава оптимални условия за регулиране на стихийната урбанизация с планово 
балансирани и стимулирани територии за развитие и зони за въздействие; създава 
териториална основа за стимулиране на полицентричното развитие на мрежата от градове и 
подобряване на ефективността на връзките между централните и периферните райони, 
между градовете и заобикалящите ги селски райони. 

В полицентричната система от градове, заложена в Национална концепция за 
пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (НКПР), центърът на общината град 
Айтос, заедно с още 90 общини се намира в 4-то йерархично ниво. Това са малки градове 
с микрорегионално значение за територията на група общини (околии). Тези градове имат 
изключително важна роля за периферните селски и планински райони, предлагат работни 
места и основни публични услуги на повече от една община. Критерии за избор на тези 
градове са: подходящо местоположение в територията на областите, демографска 
големина, налични функции с надобщинско значение в икономиката, социалната сфера, 
образованието, здравеопазването и културата. Стабилизирането на мрежата от малки 
градове от 4-то йерархично ниво изисква специална национална политика, тъй като от 
състоянието на тези градове ще зависи насоката на развитие на периферните селски и 
планински райони. Значението на малките градове в селски райони е обект на особено 
внимание и в общоевропейските документи за балансирано териториално развитие. 

Основните постановки от този документ са пренесени и в документите в по-ниските 
йерархични равнища. 

Национален  план за действие за енергията от  възобновяеми източници до 2020 
г. в становище № 1-2/2012 г. на МОСВ по екологична оценка на НПДЕВИ, се съдържат 
ограничения, които обхващат целия период на действието на плана и се отнасят до 
използването на потенциалите на слънчевата и вятърната енергии. При прилагането на 
НПДЕВИ е заложени да се изпълняват и следните мерки и условия:  

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

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

Предложенията в ОУП са съобразени с наложените ограниченията за използване на 
местните възобновяеми източници за производство на електроенергия, мерки и условия.  

Европейската конвенция за ландшафта - подписана от 18 страни, между които и 
нашата, по време на срещата на министрите във Венеция през октомври 2000 година. Тя е 
ратифицирана със закон приет от Народното събрание на 13 октомври 2004 г. и е в сила 
за Република България от 1 март 2005 г. В предговора към нея се подчертава голямото 
разнообразие на културни и природни ландшафти в резултат на географските условия и 
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значението на ландшафта за запазване на културната идентичност. Той се разглежда 
като част от европейското културно и природно наследство. 

В конвенцията се съблюдават съществуващите законови текстове на международно 
ниво в областта на защитата и управлението на природното и културното наследство, 
регионалното и пространственото планиране, местното самоуправление и трансграничното 
сътрудничество и конкретно. 

Конвенцията предоставя един нов инструмент, посветен изключително на защитата, 
управлението и планирането на целия ландшафт в Европа. Нейните цели са да 
популяризира и подкрепи защитата, управлението и планирането на ландшафта на основата 
на европейското сътрудничество. 

Всички устройствените предложения, които са свързани с пространственото 
планиране на общината, с опазване и подходящо експониране на богатото и културно 
наследство, идентифициране на ландшафтно-устройствени зони и решения, мероприятия за 
ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на крайселищната територия, 
развитие на културния туризъм са в съответствие с основите принципни постановки на 
конвенцията. 

Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с 
опустиняването в Република България - В България, като страна членка по Конвенция за 
борба с опустиняването (КБООН) от 2001 год., през 2006 г. бе разработена Национална 
програма за действие (НПД) (14) за устойчиво управление на земите и борба с 
опустиняването, в която се интегрират усилията на централната и местна администрация 
(общини), граждани, земеделски производители, наука и неправителствени организации, за 
провеждане на дългосрочна политика за опазване и устойчиво използване на почвите. 
Програмата е актуализирана за програмен период 2014-2020 г. Планирани са дейности в 
ПРСР и оперативните програми Околна среда и Регионално развитие за програмния период 
2014-2020 г., които поставят началото на ново, съвременно политическо отношение към 
почвите като основен природен ресурс. Заедно с тях трябва да се посочат и изискванията 
относно Добрите земеделски и екологични условия (ДЗЕУ), с които се въвеждат специално 
разработени за условията на нашата страна Национални стандарти и които са свързани с 
опазване на почвата от ерозия, както и запазване на структурата и органичните вещества в 
нея. Друга група стандарти са насочени към поддръжка на местообитанията, за да се 
избегне тяхното влошаване. На трето място трябва да се упоменат правилата за добра 
земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 
източници. 

Стратегическа цел: Ограничаване деградацията на земите и борба с 
опустиняването за запазване и развитие на капацитета на екосистемите, за постигане 
на чиста, безопасна и привлекателна околна среда, икономическа стабилност и подобрено 
качество на живот. 

Стратегическо направление I: Усъвършенстване на националното законодателство и 
политики за УУЗ и борба с опустиняването 

Стратегическо направление ІІ: Съхраняване и подобряване на потенциала на земните 
ресурси и тяхното устойчиво използване 

Стратегическо направление ІІІ: Наука и образование в подкрепа на политиките за 
устойчиво управление на земите и борба с опустиняването 
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Стратегическо направление ІV: Интегриране и прилагане на политики за УУЗ на 
местно ниво 

Стратегическо направление V: Усъвършенстване на информационния обмен и 
участие на обществеността в процесите на вземане на решения за УУЗ и борба с 
опустиняването 

Предвижданията на ОУП Айтос, са в тясна връзка с Национална програма за действие 
за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Република България чрез 
устройственото зониране и правилата за устройство и застрояване да се въведат 
ограничения относно промяната на предназначението на земеделска земя с висока 
природна стойност, С тези ограничения се изпълнява Стратегическо направление ІІ: 
Съхраняване и подобряване на потенциала на земните ресурси и тяхното устойчиво 
използване. 

Програма за развитие на селските райони на Република България 2014-2020 г. 
Програма е официално одобрена от Европейската комисия на 26.05.2015 г. Територията на 
община Айтос е един от 231-те селски райони в страната. Целите и приоритетните области 
залегнали в Програмата имат отношение малките общини. Чрез заложените мерки в 
програмата, е възможно да се осигури ресурс за реализиране на част от предвижданията на 
ОУПО Айтос. 

Национален план за управление на отпадъците за периода до 2020 г. /НПУО/ 
Планът е приет от Министерски съвет на 22.12.2014 г. Основната цел на Плана е да 
допринесе за устойчивото развитие на България чрез прилагане на интегрирана рамка за 
управление на отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната 
среда, причинени от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване 
на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите 
за управление на отпадъците.  

В Плана е включена първата за България Национална програма за предотвратяване 
образуването на отпадъци за периода 2014-2020 г. Заложени са мерки по изпълнение на 
Програмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на 
битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло. Включени са и мерки за 
достигане на целите на още няколко програми – за биоразградимите отпадъци, в т.ч. за 
биоотпадъците, за рециклиране и оползотворяване за строителни отпадъци и отпадъци от 
разрушаване на сгради, за рециклиране и оползотворяване на масово разпространените 
отпадъци, за подобряване на йерархията на управление на другите потоци отпадъци и 
намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци, за подобряване 
капацитета на институциите за управление на отпадъците, за подобряване качеството на 
информацията, подпомагаща вземането на информирани управленски решения, за 
подобряване информираността и участието на населението и бизнеса относно дейностите 
по управление на отпадъците. 

 
 Регионално равнище 

План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район за 
басейново управление 2016-2020 г.  
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Екологичните цели за водните тела са определени в член 4 от Рамковата директива за 
водите(РДВ), транспонирани в Глава X, Радел III, чл.156а до 156ж от Закона за водите.  

Основната цел е дългосрочно устойчиво управление на водите, основано на висока 
степен на защита на водната среда. 

Определената обща цел, която следва да бъде постигната за всички водни тела е 
постигане на добро състояние/ потенциал до 2015г., като се въвежда принципът за 
предотвратяване на допълнително влошаване на състоянието. 

Основните екологични цели в РДВ са разнообразни и включват следните елементи, 
съгласно чл.4(1) от същата: 

 Недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземни води и 
защита, подобряване и възстановяване на всички водни тела. 

 Постигане на добро състояние до 2015 г., т.е. добро екологично 
състояние/потенциал, както и добро химическо състояние на повърхностните води 
и добро химическо и количествено състояние на подземните води. 

 Постепенно намаляване на замърсяването от определени вещества и поетапно 
спиране на изпускането на приоритетни опасни вещества в повърхностните води, 
както и превенция и ограничаване на въвеждането на замърсители в подземните 
води. 

 Преустановяване на всякакви значителни възходящи тенденции в замърсяването на 
подземните води. 

 Постигане на стандартите и целите за защитените територии, определени в 
европейското законодателството. 

Съгласно чл.4 от РДВ, срокът за постигане на целите за опазване на околната среда е 
2015г. Допуска се прилагане на изключения от целите за постигане на добро състояние на 
водите в следните случаи: 

В чл. 156в - 156е от Закона за водите са регламентирани случаите, в които се допускат 
изключения от така определените цели и от сроковете за тяхното постигане. Тези 
изключения включват: 

- удължаване на сроковете за етапно постигане на целите за опазване на околната 
среда; 

- определяне на по-малко строги цели за опазване на околната среда; 
- временно влошаване на състоянието на водните тела, в резултат от естествени или 

непреодолими причини/обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени; 
- непостигане на добро състояние поради ново изменение на физичните 

характеристики на повърхностното водно тяло в резултат на нови дейности за устойчиво 
човешко развитие със социално-икономически ефект или непостигане на добро състояние 
на подземните води поради изменение на нивото им. 

Съгласно чл.156б от Закона за водите повърхностно водно тяло може да бъде 
определено като изкуствено (ИВТ) или силно модифицирано (СМВТ). За тези конкретни 
водни тела се определят „специфични цели“. 

Изключенията по чл.156б-чл.156е от Закона за водите не се считат за нарушение на 
законодателството, когато са изпълнени всички изисквания и са представени 
доказателствата, изисквани съгласно българското и европейско законодателство. 
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Постигането на основната цел за всеки речен басейн, съгласно плана, ще се осъществи 
посредством определяне и прилагане на необходими мерки за предпазване на водите от 
замърсяване, и постигане на „добро екологично състояние”. Там където състоянието на 
водите е вече добро, следва то да бъде поддържано. 

Предложенията на ОУПО Айтос, в частта развитие на ВиК инфраструктурата 
съответстват на рамката и целите на ПУРБ за постигане на добро състояние на околната 
среда. Постигането на основната цел за всеки речен басейн, съгласно плана, ще се 
осъществи посредством определяне и прилагане на необходими мерки за предпазване на 
водите от замърсяване, и постигане на „добро екологично състояние”. Там където 
състоянието на водите е вече добро, следва то да бъде поддържано. 

 
План за управление на риска от наводнения (ПОРН) в Черноморски район за 

басейново управление 2016-2020 г.  
Планът за управление на риска от наводнения се изготвя съгласно чл.7 от Директива 

2007/60/ЕС и на основание чл. 146и от Закона за водите /ЗВ/. Съгласно чл. 155, ал.1 т.2б от 
ЗВ, Директорът на басейнова дирекция е компетентен орган за басейново управление, 
отговорен за разработването на Плана за управление на риска от наводнения. 

Целта на ПУРН е да създаде условия за намаляване неблагоприятното въздействие 
върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност на 
наводненията в Черноморски РБУ, и по-конкретно - в определените райони със значителен 
потенциален риск от наводнения.  

ПУРН за Черноморски РБУ обхваща цялата територия на района за басейново 
управление. Предвидените мерки са насочени основно към определените и утвърдени от 
Министъра на околната среда и водите, райони със значителен потенциален риск от 
наводнения (РЗПРН), но в плана също така са включени и мерки, които са приложими за 
целия Район за басейново управление.  

В ПУРН е представена информация за всички етапи от процеса на управление на 
риска от наводнения съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС, като се акцентира 
върху определяне на цели и приоритети при управлението на риска от наводнения и върху 
програмата от мерки за постигане на поставените цели. 

Предвижданията на ОУПО Айтос е изцяло съобразен с мерките и условията за 
предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите 
неблагоприятни последствия – анализирания и моделиран обхват при сценарий на 
вероятност на 20-годишната вълна.  

 
Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 (2014-2020 г). 

Регионалният план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. е от 
второ поколение. Той се създава по време, когато още действа актуализираният вариант на 
РПР до 2013 г. и същевременно се оформя стратегическата рамка за новия планов период 
(2014-2020 г.) Заемайки второто йерархично ниво в регионалното планиране под 
Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г., 
настоящият РПР следва хронологичния ред за определяне на „....средносрочните цели и 
приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на 
съответния район в съответствие с предвижданията на НСРР и другите 
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структуроопределящи политики”. 
В него, съобразно спецификите по отношение на разполагаемите ресурси и оценените 

потенциали за развитие на района, са конкретизирани насоките за развитие, заложени в 
националните стратегически документи (НСРР и НКПР). От своя страна, РПР на 
Югоизточния район определя насоките за развитие, съдържащи се в Областната стратегия 
за развитие на област Бургас. 

Приоритетните направления, формулирани като стратегически цели на РПР на 
Югоизточния район са ориентирани към: Икономическото сближаване - една от целите на 
кохезионната политика за намаляване на регионалните различия между отделните области 
в обхвата на региона, което се предвижда да се осъществи чрез: достигане на средните нива 
на заетост, създаване на условия за развитие на иновативни производства и др. 

Във връзка с анализа на плана и основните цели и приоритети при разработването на 
ОУПО Айтос са потърсени възможности за осигуряване на подходящи терени с изявена 
инвестиционна привлекателност, които общината да подготви за реализиране на важни 
проекти. 
 

 Областно равнище 
Областна стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014-2020 г. 
Съгласно Закона за регионално развитие „Областната стратегия за развитие 

определя средносрочните цели и приоритети за развитие на областта, както и 
стратегическите насоки за разработване на общинските планове за развитие”. В 
контекста на Закона, Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Бургас е 
средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на областта, 
който е синхронизиран с регионалния план за развитие на Североизточния район от ниво 2. 
С областната стратегия за развитие се определят целите и приоритетите за устойчиво 
интегрирано регионално развитие, при отчитане на специфичните характеристики и 
потенциала на областта. 

В нея, съобразно спецификите по отношение на разполагаемите ресурси и оценените 
потенциали за развитие на района, са конкретизирани насоките за развитие, заложени в 
националните стратегически документи (НСРР и НКПР). От своя страна, РГП на 
Югоизточния район определя насоките за развитие, съдържащи се в Областната стратегия 
за развитие на област Бургас. Със своята визия и приоритети тя е послужила за ориентир 
при разработването на Общинския план за развитие на община Айтос (2014 -2020 г.), който 
от своя страна е основа за разработването на ОУПО Айтос. 

 

 Общинско равнище 
Общински план за развитие на община Айтос (2014 -2020 г.). Общинският план 

за развитие представлява интегрален елемент от националната система за стратегическо 
планиране на регионалното и местното развитие в България. 

Визията на общинския план е „Община Айтос-привлекателно място за живот, труд 
и отдих, с развита икономика, модерни и разнообразни форми на туризъм, с екологично 
селско стопанство, балнеоложки и културен център с наднационално значение “. 

Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за 
развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на общината, от една 
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страна и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските 
планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода 
до 2020 г., от друга страна. 

Стратегическа цел 2: Подобряване на инфраструктурата на общината и 
опазване и съхранение на околната среда. 

Дейност 2: Разработване на общ устройствен план на община Айтос. 
 
Програма за опазване на околната среда на територията на Община Айтос 2015 

– 2020 г. Програмата си поставя следните цели: Подобряване качеството на живот на 
населението на общината; Опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие на 
общината; Открояване приоритетите в областта на околната среда и стиковане на 
общинските мерки с националните програми и стратегии; Идентифициране и анализиране 
проблемите в областта на околната среда, установяване на причините; предлагане на 
решения и действия за тяхното преодоляване; Формулиране на приоритетните и конкретни 
за общината проблеми, свързани с опазване на околната среда и подобряване на качеството 
на живот; Разумно използване на природните дадености на територията на общината за 
развитие на икономическия потенциал; Обединяване на усилията на общинските органи, 
държавни институции, населението, НПО и бизнеса на територията на общината за 
решаване на проблемите свързани с опазване на околната среда; Формулиране основните 
мерки, чрез които Общината следва да изпълнява задълженията си и да реализира 
правомощията си, делегирани от нормативните актове в областта на околната среда; Умело 
използване на пазарните условия и насочване на частните интереси към отстраняване на 
негативните последици и преди всичко към създаване на интерес за превантивни мерки; 
Аргументиране проектите на общината, които тя ще предложи за финансиране; Оптимално 
използване на ограничените финансови и човешки ресурси и съсредоточаването им за 
решаване на най-приоритетните и належащи проблеми свързани с опазване на околната 
среда на територията на Общината и Ускоряване на процеса на интеграция на общината в 
европейските структури. 

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя периодично се допълва съобразно 
настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и 
други фактори със стратегическо значение. 

 
 Програма за управление на отпадъците на Община Айтос – 2015-2020 г. 
Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и Правилника за неговото приложение през 2001 г. е разработена 
"Програма за управление на отпадъците" на Община Айтос за периода 1998 - 2007 г., 
изготвена в съответствие с указанията на Министерството на околната среда и водите и 
отразяваща основните постановки, принципи и цели на националната стратегия по 
отношение управлението на отпадъците, и на практика представлява приложение на тази 
политика на общинско ниво. Последващата “Програма за управление на отпадъците” на 
Община Айтос, изготвена през 2008 г.  е утвърдена от РИОСВ – Бургас и е синхронизирана 
с останалите 8 общини от регион Бургас - Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, 
Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. В нея на базата на изясняване и оценка на 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

30 

 

съществуващото в общината състояние на дейностите свързани с отпадъците, са изведени и 
приоритизирани съответните проблеми, които общинското ръководство трябва да реши, за 
да се постигне екологосъобразното им управление. В плана за действие е предложена  
взаимообвързана  система от  конкретни  институционални, организационни, технически и 
икономически мерки за решаването на тези проблеми.  

На 22.12.2014 г. от Правителството е приет Национален план за управление на 
отпадъците (НПУО) за периода до 2020 г. Изготвена е нова Програма за управление на 
отпадъците на община Айтос за периода 2015-2020 година”, съгласно изискванията на чл. 52 от 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), НПУО и методически указания за разработване на 
общински програми за управление на отпадъците (януари 2015 г.). Програмата обхваща 
следните видове отпадъци, чието управление е вменено на общината: битови отпадъци; утайки 
от ПСОВ; строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; опасни отпадъци – 
битови и строителни. 

 

Програма за  намаляване на нивата на фини прахови частици в атмосферния 
въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на територията на 
Община Айтос 2016 – 2020 г. - актуализацията се извършва на основание постъпили 
указания от МОСВ с Изх.№ 91-00-69/08.10.2015г., във връзка със Заповед №РД-
969/21.12.2013г. на министъра на околната среда и водите с оглед преразглеждане и оценка 
на ефективността на заложените в програмата мерки за намаляване нивата на ФПЧ10 и 
установяване на конкретните причини, поради които не е постигнато предвиденото 
съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ). При изготвяне на 
Програмата са изпълнени следните задачи: 

1. Анализ на данните от имисионен контрол за периода 2011-2015г.; 
2. Анализ на заложените в действащата програма мерки за намаляване на 

замърсяването на атмосферния въздух, по отношение етапа на изпълнение и 
ефективността на всяка една от тях.; 

3. Анализ на съществуващите източници на замърсяване – отразяване на настъпилите 
промени и установяване на нови източници, които биха могли да бъдат причина за 
нарушено КАВ.; 

4. Дисперсионно моделиране, оценка и анализ по показател ФПЧ10 за референтната 
2015 година – т.е. годината, към която съгласно действащата програма нормите би 
следвало да бъдат постигнати. 

5. Анализ на ситуацията с описание на факторите и причините за нарушение на КАВ. 
6. Формулиране на възможни мерки за подобряване на КАВ, които да послужат за 

актуализация на Плана за действие към Програмата; 
7. Оценка на очакваното подобрение на КАВ в резултат от изпълнението на 

актуализираните мерки чрез прогнозно моделиране за 2020г.; 
8. Изготвяне на нов План за действие за периода 2016 - 2020г. със списък на мерките, 

към който е представен размера на очакваното намаление на емисиите и имисиите 
по години в резултат от изпълнение на приложената мярка, както и очакваното 
въздействие върху нивото на концентрациите през новия програмен период; 
Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗЧАВ, Програмата и Планът за действие за намаляване 

нивата на емисиите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния 
въздух на територията на Община Айтос следва да бъдат неразделна част от разработена 
общинска програма за опазване на околната среда. 
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ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 

 
Общият устройствен план на община Айтос обхваща значителна територия. При 

оценка на съществуващото състояние на околната среда отделните компоненти и фактори 
са разгледани в зависимост от обхвата на територията и информацията е обобщена в 
зависимост от степента на подробност на ОУП. Тъй като концепциите за устройство на 
територията се определят за конкретните функционални системи и подсистеми на плана 
при отделните анализи е направена повече или по-малко подробна характеристика на 
особеностите на околната среда преди разработването на Общия устройствен план. При 
това е взето под внимание обстоятелството, че стратегията на устройствено планиране се 
определя основно от характеристиката на околната среда, културното наследство и 
здравно-хигиенните условия в момента на разработване на ОУП. При оценка на 
възможните алтернативи на приемане на плана е разгледано развитието на всеки компонент 
и фактор на околната среда, културно- историческото наследство и здравно - хигиенните 
аспекти на територията без прилагането на разработения Общ устройствен план. 

1. Текущо състояние на околната среда 
1.1. Климатични фактори и атмосферен въздух 

Община Айтос попада в преходноконтиненталната климатична област. Най-източните 
ѝ части са в обсега на черноморската климатична област, която се отличава със специфична 
проява на ветрова циркулация. 

 
А1- Умерено-континентална климатична подобласт А2- Преходно-континентална климатична подобласт В. 
Континентално-средиземноморска климатична област В1 - Южнобългарска климатична подобласт В2 - 
Черноморска климатична подобласт 

Фиг.II.1.1.1. Климатични райони в България 
  



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

32 

 

 Температура на въздуха 

Един от най-важните метеорологични елементи е температурата на въздуха. 
Термичният режим на даден район освен от общо-климатичния фон до голяма степен 
зависи от спецификата на подложната повърхност. През цялата година като най-топли се 
проявяват (с около 1°С) ниските части на склоновете. 

Годишният ход на средномесечните стойности на температурата на въздуха и 
средномесечните стойности на температурата на въздуха в 14 часа имат синусоидален ход. 
Стойностите в 14 часа са с около три градуса по-високи от месечните, като амплитудата е 
по-голяма през лятото. 

Зимата е мека - средната януарска температура е с положителни стойности. За юли 
средномесечните температури са 23оС. Средногодишните температури са 12,2оС. 
Абсолютните максимални температури достигат доста високи стойности - най-високата 
измерена абсолютна максимална температура достига 42оС, а най-ниската максимална 
достига -22,1оС. 

Пролетта е сравнително хладна, а есента - по-продължителна и топла. Лятото е 
горещо, с продължителност на слънчевото греене 942,5 часа. Средногодишната 
продължителност на слънчевото греене е 2324,8 часа. Най ранната дата на първия мраз е 9 
октомври, а на последния - 18 март. Средната продължителност на свободното от мраз 
време е 203 дни. Периодът с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 5оС 
настъпва между 5 и 10 март и продължава 268-287 дни. Това благоприятства развитието на 
топлолюбиви култури. 

 Влажност на въздуха  
Влажността на въздуха се характеризира с три основни показателя - пъргавина на 

водната пара, относителна влажност и дефицит на влажността. За денонощния ход на 
пъргавината на водната пара е установено, че през зимните месеци този ход е идентичен с 
хода на температурата най-високите стойности са в 14 ч., а през летните месеци освен 
минимумът преди изгрев слънце се получава вторичен минимум в ранните следобедни 
часове. Относителната влажност е най-използваната влажностна характеристика. 
Денонощният и годишен ход на относителната влажност е обратен на този на 
температурата на въздуха. Най- висока е относителната влажност през зимата и варира от 
78% до 82%. При експлоатация на метални съоръжения от значение е броят на влажните и 
сухите дни. Под влажен ден разбираме такъв в който в 14 ч. относителната влажност е по-
голяма или равна на 80% , а ден в който поне в един от сроковете в денонощието ето тя е 
под 30% се счита за сух. Средногодишната относителна влажност на въздуха е 79%, като 
най-високата е през месец януари и най-ниската относителна влажност на въздуха е през 
месеците юли и август. 

 Мъгли 

Качеството на атмосферния въздух е тясно свързано и с режима на мъглите. 
Средногодишния брой на дните с мъгла е 7,4. 

 Валежи 

Количеството валежи, което пада средногодишно, е 540 мм, неравномерно 
разпределени през годината. Максимумът е през лятото - 160 мм. През останалите годишни 
сезони се забелязва едно приблизително изравняване на количествата: зима - 120 мм, 
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пролет - 130 мм, и есен - 128 мм. Това се дължи на влиянието на Черноморския басейн. 
Макар че максимумът на валежите е през лятото, за него са характерни засушавания - общо 
за целия сезон достигат до 17,9 дни. Най-продължителни са засушаванията през есента - 
около 18,6 дни. Засушаванията през вегетационния период достигат до 14,9 дни. 

Това налага напояване на селскостопанските култури през пролетта и лятото. 
Годишният валеж се движи от 30 до 50 мм/кв.м./мес., като най нисък е за месец 

август, а най-висок за месец ноември. Средногодишния валеж е 473 мм/кв.м. 
 Вятър 

Вятърът е метеорологичният елемент определящ от гледна точка на реализацията на 
инвестиционните намерения, произтичащи от устройственото планиране на Община Айтос. 
В течение на цялата година преобладават ветрове от североизточната част на хоризонта-
през лятото главно североизточни и източни, а през зимата северни и северозападни. 
Повторяемостта на ветровете за всяко от тези направления представлява 19-22%. През 
зимата се увеличава повтаряемостта на западните  и северозападните ветрове.   

Частта на безветрието и много слабия вятър /0-1м/с/ е около 41% през месец март и 
достига до 58% през месец септември. Повтаряемостта на ветровете със скорост 2-5м/с от 
35% през септември достига до 45% през април.  

Умереният вятър 6-9м/с има най-висока повтаряемост /13-14%/ през периода от 
януари до март. В останалите месеци неговата повпаряемост е средно 7-8%. 

Вятър със скорост по-висока от 10м/с в течение на цялата година се наблюдава с 
честота не по-висока от 2-3%. 

В денонощния ход максимума на скоростта на вятъра се наблюдава през деня, а 
минимума през нощта, което заедно с нощния минимум на облачността довежда до 
охлаждане на приземния слой и съответно води до приземни инверсии. 

 

 
Фиг.II.1.1.2. Роза на ветровете 
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   Качество на Атмосферния Въздух (КАВ) на територията на общината 
Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на 

общината се явяват битовото отопление, (тъй като общината основно се отоплява на твърдо 
гориво) и моторните превозни средства. Важни предпоставки за нивото на замърсяване от 
МПС са гъстотата на пътната мрежа, наличието на пътища от висок клас и съответно 
интензивността на трафика. Важно е да се отбележи, че в общината пътните връзки са с 
малка интензивност на движение на МПС, което не оказва съществено влияние върху 
стойностите на емисионния фон. 

В района на община Айтос, липсват големи предприятия на химическата, 
металургичната или енергийната промишленост, които да замърсяват атмосферния въздух. 
По тази причина, той не е обект на системни наблюдения и не е включен към 
“Националната мрежа за контрол на качеството на въздуха”. Състоянието на атмосферния 
въздух в гр. Айтос се е контролирало от РИОСВ - Бургас в един пункт. Изследванията са 
били системни от 1995 г. до м. юли 1997 г. Пунктът е бил разположен в района на 
Ветеринарна служба. Контролирани са инградиентите прах, серен и азотен диоксид, 
сероводород, амоняк и фенол. От изнесените данни в информационните бюлетини на 
РИОСВ и МОСВ е видно, че не са регистрирани концентрации на серен и азотен диоксид и 
сероводород, превишаващи максимално еднократните (МЕК) и средните концентрации за 
годината. Системни превишения на МЕК са регистрирани при праха средно в 10-13% от 
случаите. Освен това са правени периодични замервания по отделни компоненти на 
различни места в района на града, които дават представа за моментното състояние на 
въздуха. С тях са измерени моментни стойности на серни и азотни диоксиди, фенол, 
сероводород, амоняк и прах. Резултатите показват, че за тези периоди не са установени 
концентрации превишаващи максимално-еднократните (МЕК) пределно допустими 
концентрации.  

През 2000 и 2001 г. са извършени непрекъснати тридневни измервания (по веднъж 
през летния и зимния период) с подвижна лаборатория на РИОСВ – Стара Загора. 
Резултатите са показали наднормено замърсяване с ФПЧ10. Съгласно изискванията и 
компетенциите си по Наредба №7 за управление и оценка на атмосферния въздух, МОСВ 
класифицира територията на община Айтос като район с повишено съдържание на прах. 

 В изпълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, Община Айтос има 
разработена „Програма за управление качеството на атмосферния въздух“. През 2016 г. е 
разработена Актуализация на Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици в 
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на територията 
на Община Айтос за периода 2016-2020 г. на основание указания от МОСВ с Изх.№ 91-00-
69/08.10.2015г., във връзка със Заповед №РД-969/21.12.2013г. на министъра на околната 
среда и водите с оглед преразглеждане и оценка на ефективността на заложените в 
програмата мерки за намаляване нивата на ФПЧ10 и установяване на конкретните причини, 
поради които не е постигнато предвиденото съответствие с нормите за качество на 
атмосферния въздух (КАВ).  
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На територията на Община Айтос няма разположен постоянен пункт за мониторинг 
на КАВ. Единствените налични данни са от мобилна автоматична станция на Регионална 
лаборатория - Стара Загора към ИАОС. През 2012 и 2015г. са правени периодични 
измервания в Общинския център - гр. Айтос. Мобилната станция се е намирала пред 
сградата на Общината (Фиг. II.1.1.2). Наличните данни не позволяват да се направи 
детайлна оценка, т.к. броя им е твърде ограничен. Тези данни не могат да бъдат определени 
и като индикативни, т.к съгласно изискванията към качеството на данните, поставени в 
Приложение №8 към Наредба №12/15.07.2010г на МОСВ и МЗ, минималният времеви 
обхват е определен на 14% (51 денонощия). 

Поради липса на значими промишлени източници в района, обосновано може да се 
допусне, че основните източници на ФПЧ10 на територията на Община Айтос са битовото 
отопление и автотранспорта. Замърсяването с ФПЧ10 от битовото отопление се свързва 
основно с високата консумация на дърва и въглища за отопление.  Данните от досегашните 
проучвания показват, че епизодично наднормено замърсяване обикновено се наблюдава в 
населени места с над 5000 жители. При населени места с повече от 10000 жители броят на 
превишенията на СД норми значително се увеличава, а при население около 20000 жители 
тези превишения  нарастват над 20-30 за година. В тази връзка в случая, наднормени нива 
на ФПЧ10 може да се очаква да са съсредоточени в рамките на общинския център гр.Айтос. 

Основното транспортно замърсяване следва да се очаква от път І-6, който в границите 
на Айтос се слива с улица Славянска и път ІІІ-208 за Провадия, който в рамките на града се 
слива с улица Хаджи Димитър. По останалите улици на града трафикът е слаб до умерен и 
не се очакват наднормени замърсявания. 

 
Фиг.II.1.1.2. Разположение на МАС на територията на Община Айтос 
Източник: Програма за КАВ на община Айтос 
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В Актуализация на Програмата са заложени следните Възможни мерки за 
подобряване на КАВ по отношение на ФПЧ10.: 

Въз основа на извършения дисперсионен анализ е констатирано, че водеща роля в 
замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 има група източници „Битово отопление“, в 
резултат от изгарянето на твърди горива в домакинствата. За района на Айтос приноса на 
битовото отопление за формиране на СГ концентрации на ФПЧ10 е 52%. Това е основен 
проблем за всички по-големи градове в страната, което води до поддържане на високо 
фоново ниво, чийто принос за територията на Община Айтос е 40%, при формиране на 
средногодишните концентрации на ФПЧ10. 

За територията на Община Айтос, влиянието на автомобилния транспорт върху 
замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 е 7,9%, но за град Айтос то достига до 25%. 
Това се дължи на  вторично разпрашаване на натрупания пътен нанос по уличната мрежа. 
Влиянието на промишлеността е незначително, поради липсата на големи производства и 
мощни източници на емисии. 

Имисионните измервания на мобилната автоматична лаборатория на РЛ - Стара 
Загора през 2012г. и 2015г., са твърде малко. Те не са достатъчни за да се даде реална и 
пълна оценка на ефекта от прилагането на Програмата за КАВ (2011-2015г.). Въпреки това, 
наличните данни и резултатите от дисперсионното моделиране показват все още високи 
приземни концентрации на  ФПЧ10  и потенциална възможност за превишаване на 24-
часовата НОЧЗ над нормативно допустимия брой годишно – 35. Всичко това определя 
необходимостта от предприемане на допълнителни действия, чрез обединяване усилията на 
местно и на национално ниво, които да бъдат приоритетно насочени към намаляване на 
емисиите на ФПЧ10  от изгарянето на твърди горива в домакинствата. Вторият тип 
мероприятия следва да бъдат насочени към поддържане добро състояние на пътната мрежа 
и намаляване образуването на нанос по пътните платна. 

В резултат на дисперсионното моделиране е установено, че за да бъдат достигнати 
установените норми за съдържание на замърсителя (ФПЧ10) в атмосферния въздух за 
територията на Община Айтос, е необходимо да се намали количеството на твърдите 
горива за отопление с 50% спрямо базовата 2015г., което ще доведе до намаляване на 
годишната емисия на ФПЧ10 с около 238тона. 
 

 
Базова година 

(2015г.) 
Цел към 
2020г. 

Необходим % редукция 
спрямо базовата год. 

Твърди горива (т/год.) 43922,97 21961,49 50% 
*Емисия ФПЧ10 (т/год.) 476,64 238,32 50% 
Брой превишения на СДН на 
ФПЧ10 от 50µg/m3 

- < 35бр. 50%  

*Годишна емисия от група източници „Битово отопление“ 
 

Формулираните по-долу генерални мерки се основават на анализа на КАВ за 2012-
2015г. по налични данни (точка III) и анализа на резултатите от моделирането на КАВ към 
2015г. (точка V). За всяка от генералните мерки са разработени подмерки, изпълнението на 
които ще осигури снижаване и поддържане на приземните концентрации на ФПЧ10 под 
определените норми. 
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 Намаляване емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление: 

Генерална мярка ATS_Ds - система от мероприятия, които до доведат до снижаване 
на консумацията на дърва и въглища за горене от населението в Община Айтос. 
Тази мярка трябва да има постоянен характер и приоритетно да бъде насочена към 
жилищните райони в Общината с висока гъстота на населението, в т.ч. град Айтос. 
Независимо, че проблемът има национален характер, местните власти, в рамките на своите 
пълномощия могат да стимулират повишаването на енергийната ефективност на сградите, с 
което да се намали консумацията на твърди горива. В тази връзка подмерките, за 
изпълнение на генералната могат да бъдат: 

 Проучване на възможностите за кандидатстване за финансиране на проекти за 
саниране на многофамилни жилищни сгради – саниране на 30% от многофамилните 
жилищни сгради до 2020г. 

 Проучване на възможностите за кандидатстване за финансиране на проекти за  
подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни 
устройства на твърдо гориво – ежегодно да бъдат обхванати 10% от домакинствата 
отопляващи се на твърди горива. 

 
Очакван резултат: С изпълнението на мярка ATS_Ds се очаква намаляване с 20% на 
количествата твърдо гориво (от 4,45 до 3,56 тона годишно), използвано за отопление от 
едно домакинство, което ще намали емисиите на ФПЧ10 със 95,3т/год.  
Ефективността на мярката ATS_Ds е оценена чрез дисперсионно моделиране, резултатите 
от което показват, че изпълнението й ще намали броя на регистрираните превишения на 
СДН за ФПЧ10. При моделирането за 2020г с намаление на използваното твърдо гориво за 
отопление с 50% получените стойности за концентрациите на ФПЧ10 от битовото отопление 
самостоятелно не превишават СДН. 
За постигане на установените норми на ФПЧ10 и към 2020г. обаче е необходимо 
предприемане на действия за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и 
на национално ниво. Това е от особена важност, като се има предвид, че относителния дял 
на националния фон за формиране на средногодишните концентрации е в границите на 40% 
за района на Община Айтос. 
Генерална мярка BG_Ds – система от мероприятия, които да доведат до намаляване 
на емисиите на ФПЧ10, при изгарянето на твърди горива в домакинствата. 
Количеството на емитираните ФПЧ10 при изгарянето на дърва в домашни печки зависи 
както от количеството, така и от качеството на изгаряната дървесина. Показателят влажност 
е основен, тъй като той влияе пряко върху енергийното съдържание, респективно до 
повишаване на емисиите. Установено е, че горивната мощност на дървесината се увеличава 
два пъти при намаляване на влажността й под 25%.   
Дървата за огрев се използват за директно изгаряне в примитивни печки, с нисък КПД (30 – 
40%), самостоятелно или съвместно с въглища. За страната, броят на употребяваните в 
домакинствата съвременни горивни уредби е все още незначителен поради ограничени 
финансови възможности. Използването на горивни уредби с висок коефициент на полезно 
действие може да повиши до два пъти полезното количество топлина, получавано от 
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дървата за огрев, което е равностойно на двукратно увеличаване на потенциала без да се 
увеличава потреблението. В тази връзка, т.к. това е извън възможностите на конкретна 
община, е необходимо предприемане на мерки на национално ниво. Тези мерки следва да 
бъдат насочени към: 

- Въвеждане на изисквания към качеството на твърдите горива, 
предлагани за отопление на пазара, свързани с тяхната калоричност, 
допустимото влагосъдържание и пепелно съдържание.  

- Въвеждане на изисквания към производителите и вносителите на 
горивни уредби над 4 kW за допустимо съдържание на прах в димните газове. 

 
Очакван резултат: Намаляване с 30% на количествата твърдо гориво, използвано за 
отопление. 
С изпълнението на мярка BG_Ds се очаква снижаване на средностатистическия разход на 
твърди горива до 2.49т/год на домакинство, което от своя страна ще доведе до намаляване 
на емисиите на ФПЧ10 с около 142,99 т/год. 
Реализирането на двете мерки BG_Ds и ATS_Ds, както на национално така и на местно 
ниво е особено важно поради това, че ако не се изпълнят, вероятността от надвишаване на 
установените норми през отоплителния сезон остава висока (изпълнението само на една от 
двете мерки не е достатъчно). Очаквания резултат от комплексното изпълнение на мерки 
BG_Ds и ATS_Ds е намаляване с 50% на количествата твърдо гориво, използвано за 
отопление, което ще доведе до намаляване на емисиите на ФПЧ10 с общо 238т/год. 
 
 Намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта: 
Генерална мярка ATS_Tr: Снижаване на средното ниво на нанос върху пътните 
платна в границите на транспортната схема на Община Айтос. 
Тази мярка трябва да има постоянен характер. Основните мероприятия следва да са в три 
направления:  
1) прилагане на действия, с които се предотврати внасянето на нанос върху пътните платна;  
2) системно почистване и миене на пътните платна; 
3) облекчаване на трафика в ЦГЧ; 
Община Айтос следва да продължи политиката си за благоустрояване, поддържане и 
почистване на улиците и тротоарите и предотвратяване паркирането върху зелени площи, в 
това число: 

 Благоустрояване на съществуващите зелени площи, чрез допълнително 
затревяване и поставяне на бордюри, които да възпрепятстват физически 
паркирането върху тях; 

 Ремонт и възстановяване на повредени тротоарни настилки; 

 Ремонт и възстановяване на настилките на паркингите за домуване на МПС; 

 Изграждане на нови места за паркиране; 

 Контрол на изпълнителите при подмяна и ремонт на канализационни мрежи, 
улици и др. инфраструктура за възстановяване целостта на пътното покритие, не 
допускане на емитиране на прах, замърсяване на прилежащите площи и 
територии, водещи до увеличаване на пътния нанос или ветрово запрашаване; 
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 Системен контрол към всички строителни обекти, за недопускане емитиране на 
прах и замърсяване със строителни отпадъци и земни маси; 

Чрез вторият тип мероприятия: 

 Системно машинно почистване на пътния нанос; 

 Системно машинно миене на основната улична мрежа на града; 

 Периодично ръчно измиване на зони или части от улици, по които по някаква 
причина се е натрупал пътен нанос; 

следва да се постигне и поддържа ниска степен на съдържание на прах върху пътните 
платна. 

Третият тип мероприятия следва да водят до ограничаване на трафика в чертите на 
града чрез обновяване и изграждане на необходимата пътна инфраструктура, както и 
подобряване организацията на движението в градски условия. За целта Община Айтос е 
предвидила в периода 2016 – 2020 година изпълнение на конкретни проекти свързани с 
подобряване на пътната мрежа в Общината. Най-съществено значение (пряк ефект) върху 
намаляване нивата на ФПЧ10 ще окаже реализирането на следните мерки, заложени в 
Стратегическа цел 2 към Общинския план за развитие на Община Айтос 2014 – 2020 г: 

 Модернизация и разширяване на местната транспортна инфраструктура – пътна 
мрежа; 

 Поетапно обновяване на автобусния парк на организирания публичен транспорт; 

 Реконструкция и поддържане на добро състояние на уличната мрежа. 

 Изграждане на нови паркинги в страни от главни улици и осигуряване на 
паркоместа при ново строителство; 

 Изграждане и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари. 
 

 

1.2. Води 
Община Айтос е бедна на повърхностни води. Причина за това са оскъдните валежи - 

540 мм годишно, геоморфоложката структура и скалният състав на геоложката структура, 
която допринася за губене на водите в карстовите образувания. 

Община Айтос с нейните водни ресурси  като територия попада в обхвата на 
Черноморския басейнов район. Повърхностните води се категоризират като: реки, езера, 
преходни води, крайбрежни води, силномодифицирани и изкуствени водни тела. Основен 
речен басейн е басейна на река Айтоска, попадащ в Подбасейн Севернобургаски речен 
комплекс. Управлението на водните ресурси е подчинено на Плана за управление на 
речните басейни.  

През територията на общината протичат река Айтоска и притоците й, както и малката 
река Славеева, чрез които територията се отводнява. Влива се в Бургаското езеро. Общата ѝ 
дължина е 32,5 км с водосборна площ 304,7 кв. км. Има непостоянен и невисок воден 
режим, който се влияе силно от годишния валежен режим. Зимните валежи, част от които 
са във вид на дъжд, обуславят големия зимен отток - 42%. Пролетният отток се дължи на 
снеготопенето и пролетните валежи. Сравнително високите летни водни стоежи се дължат 
на валежните количества през лятото. 
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Заради високите изпарения през лятото и честите засушавания на много от притоците 
на р. Айтоска има изградени микроязовири, които се използват за напояване на 
селскостопанските земи и за рибовъдна дейност). 

Община Айтос е богата на минерални води - топли и студени. Повечето от 
минералните извори и сондажи имат лечебни свойства, но нямат изградена материална 
база, в която да се правят съответните процедури. В момента минералните води могат да се 
използват за лечебни цели само чрез пиене. 

 
 Повърхностни води 

На територията на община Айтос са разположени  части  от шест повърхностни 
водни  тела.  

1. Водно тяло с код BG2SE900R1130 (І участък: р. Айтоска - от извора до вливане 
на р. Славеева; ІІ участък: р. Айтоска - от вливане на р. Славеева до вливане на р. 
Съдиевска; ІІІ участък: р. Славеева - от извора до вливане в р. Айтоска)  

2. Водното тяло с код BG2SE900R024 (р.Съдиевска - от извора до вливане в 
р.Айтоска)  

3. Водно тяло с код BG2KA400R013 (р. Голяма река до вливане в р. Луда Камчия)  
4. Водно тяло с код BG2SE900R031 (р. Чукарска - от извора до яз. Трояново)  
5. Водно тяло с код BG2SE600R1123 (р. Хаджийска - от извора до 3 км след с. 

Ръжица)  
6. Водно тяло с код BG2SE800R017 (р. Ахелой - от извора до яз. Ахелой)  

 
ФФиигг..IIII..11..22..11..  ППооввъъррххннооссттннии  ввооддннии  ттееллаа  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ооббщщииннаа  ААййттоосс  

  Източник: Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район с център Варна 
 

Съгласно заповед на Министъра на ОСВ № РД - 182 / 26.02.2013 г. за мониторинг на 
водите, на територията на община Айтос, попадат седем пункта за хидробиологичен и три 
пункта за физикохимичен мониторинг: 
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 Водно тяло с код BG2SE900R030  
Хидробиологичен мониторинг: 
                  - пункт р. Айтоска (Аланско дере) – с. Поляново; 
                  - пункт р. Айтоска – преди гр. Айтос; 
                  - пункт р. Айтоска след гр. Айтос; 
                  - пункт р. Славеева – устие, след гр. Айтос; 
                  - пункт р. Славеева – устие, след гр. Айтос. 
Физикохимичен мониторинг: 
                 - пункт р. Айтоска (Аланско дере) – с. Тополица; 
                 - пункт р. Айтоска (Аланско дере) – с. Поляново; 
                 - пункт р. Славеева – устие. 

 Водното тяло с код BG2SE600R024  
Хидробиологичен мониторинг: 
                        - пункт р. Славеева – мост на пътя гр. Айтос – с. Дряковец; 
                       - пункт р. Славеева – с. Съдиево 

 
Специфичните цели и мерки за подобряване качеството на повърхностните води са 

определени в Плана за управление на речните басейни, изготвен от басейновата дирекция. 
Една от основните цели е да се постигне „добро състояние“ на повърхностните води, чрез 
избор на цели за качество и подходящи мерки. 

Екологичното и химичното състояние на повърхностните води се определя на база 
получените данни от програмата за мониторинг.  

В рамките на Плана за управление на речния басейн са застъпени следните видове 
мониторинг: 

- контролен - целта на контролния мониторинг е да осигури необходимата 
информация за допълване и валидиране на резултатите от прегледа на антропогенния 
натиск и оценката на риска, изготвени съгласно изискванията на Приложение II от РДВ, за 
ефективното планиране на бъдещите мониторингови програми; за оценка на дългосрочните 
промени в естествените условия; за оценка на дългосрочните промени, които са резултат от 
широкоразпространени антропогенни дейности; 

- оперативен - целта на оперативния мониторинг е да се установи състоянието на 
онези водни тела, които са в риск по отношение постигането на добро екологично 
състояние; да се направи оценка на промените в състоянието на телата в риск, които са в 
резултат на изпълнението на програмата от мерки; 

- проучвателен - който се планира за да се установят нивата и риска от случайни и 
залпови замърсявания в определена водна площ и предприемане на подходящите мерки за 
управление. 

Основно отношение към състоянието на повърхностните водни тела е тяхното 
екологично и химични състояние, което за СМВТ се изразява чрез екологичен или химичен 
потенциал. 

Състоянието на повърхностните води е в пряка връзка от човешката дейност - 
жизнена и икономическа. В ПУРБ това е изразено чрез определяне на „видове натиск и 
въздействие в резултат от човешката дейност върху водите“. 
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Видовете „натиск“ се разглеждат като „точкови“ и „дифузни“ източници, като и за 
останалите Басейнови дирекции те са почти аналогични, особено най-главните. 

Като „точкови“ източници, представляващи най-голям риск за повърхностните води 
се посочват: 

- Зауствания на ГПСОВ - градски пречиствателни станции за отпадъчни води на 
населени места (агломерации) с над 2000 е.ж.; 

- Зауствания на градски канализации на населени места (агломерации) с над 
2000 е. ж. заустващи без необходимо пречисване; 

- Зауствания от промишлени обекти на отпадъчни води с комплексно 
разрешително; 

- Зауствания от обекти без комплексно разрешително. 
 

Във връзка с по-горе посоченото и за целите на изготвянето на ЕО на ОУП на община 
Айтос са използвани данните от ПУРБ 2016-2021 г. Обобщена информация за състоянието 
на повърхностните водни тела на територията на община Айтос и целите им за опазване, 
съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. е дадена в Таблица II.1.2.1 по-долу. Целите за опазване на 
околната среда на повърхностните водни тела се класифицират на база на тяхното 
екологично състояние в пет класа – много добро, добро, умерено, лошо и много лошо. 
Целта е постигане на  добро състояние до 2027 година. 
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ТТааббллииццаа  IIII..11..22..11  ЦЦееллии  ззаа  ооппааззввааннее  ннаа  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  ззаа  ппооввъъррххннооссттннии  ввооддннии  ттееллаа  ннаа  

ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ооббщщииннаа  ААййттоосс 

Код на водното 
тяло 

Име на 
водното 

тяло 

СМВТ
/ИВТ* 

Екологично 
състояние/ 

потенциал 

Химич-
но 

състоя-
ние 

Цел  

2015 г. 

Цел  

2021 г. 

Цел  

2027 г. 

Основание за 
прилагане на 

изключение от 
постигане на 

доброто 
състояние 

  

BG2SE900R113
0 
 

р.Айтоска - 
от извора до 
вливане на 
р.Славеева 
 

не 

умерено 
(N-NO3, N-
total) 
 

няма 
данни 
 

1.Предотвратя
ване влошава-
нето на 
екологичното 
състояние. 
Опазване, 
подобряване и 
възстановяван
е на водното 
тяло  
2. Постигане 
на добро 
химично 
състояние. 

1.Предотвратя
ване влошава-
нето на 
екологичното 
състояние; 
2. Опазване, 
подобряване и 
възстановяван
е на водното 
тяло за 
постигане на 
добро 
екологично 
състояние; 
- запазване на 
добро 
състояние по 
биологични 
елементи  
- постигане и 
запазване на 
добро 
състояние по 
физикохимич
ни елементи - 
N-NO3, N-
total 
5. Постигане и 
запазване на 
добро 
химично 
състояние 

1. Запазване 
на  добро 
екологично  
състояние; 
2. Запазване 
на добро 
химично 
състояние 

чл. 156в, т.1 „в“  
от ЗВ (4.4.iii от 
РДВ) 
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BG2SE900R024 
 

р.Съдиевска 
- от извора 
до вливане в 
р.Айтоска 
 

не 

Умерено 
(МЗБ, МФ) 

 
 

няма 
данни 
 

1. 
Предотвратяв
ане 
влошаването 
на 
екологичното 
състояние. 
Опазване, 
подобряване и 
възстановяван
е на водното 
тяло  
2. Постигане 
на добро 
химично 
състояние. 

1. 
Предотвратяв
ане 
влошаването 
на 
екологичното 
състояние; 
2. Опазване, 
подобряване и 
възстановяван
е на водното 
тяло за 
постигане на 
добро 
екологично 
състояние; 
- постигане и 
запазване на 
добро 
екологично 
състояние по 
биологични 
елементи - 
МЗБ и МФ. 
- запазване на 
добро 
екологично 
състояние по 
физикохимич
ни елементи 
3. Постигане и 
запазване на 
добро 
химично 
състояние 

1. Запазване 
на  добро 
екологично  
състояние; 
2. Запазване 
на добро 
химично 
състояние 

неприложимо 
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BG2KA400R013 
 

р. Голяма 
река до 
вливане в р. 
Луда 
Камчия 
 

не 

Умерено 
(МЗБ, БПК, 
N-NO2, N-
total,  
P-PO4, P-
total) 

 

няма 
данни 
 

1. 
Предотвратяв
ане 
влошаването 
на 
екологичното 
състояние. 
Опазване, 
подобряване и 
възстановяван
е на водното 
тяло  
2. Постигане 
на добро 
химично 
състояние. 

1. 
Предотвратяв
ане 
влошаването 
на 
екологичното 
състояние; 
2. Опазване, 
подобряване и 
възстановяван
е на водното 
тяло за 
постигане на 
добро 
екологично 
състояние; 
- постигане и 
запазване на 
добро 
екологично 
състояние по 
биологични 
елементи - 
МЗБ. 
- постигане и 
запазване на 
добро 
екологично 
състояние по 
физикохимич
ни елементи -  
БПК, N-NO2, 
N-total, P-PO4, 
P-total; 
3. Постигане и 
запазване на 
добро 
химично 
състояние 

1. Запазване 
на  добро 
екологично  
състояние; 
2. Запазване 
на добро 
химично 
състояние 

неприложимо 
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BG2SE900R031 
 

р.Чукарска - 
от извор до 
яз.Трояново 
 

не 

Умерено 
(МЗБ) 
 

няма 
данни 
 

1. 
Предотвратяв
ане 
влошаването 
на 
екологичното 
състояние. 
Опазване, 
подобряване и 
възстановяван
е на водното 
тяло  
2. Постигане 
на добро 
химично 
състояние. 

1. 
Предотвратяв
ане 
влошаването 
на 
екологичното 
състояние; 
2. Опазване, 
подобряване и 
възстановяван
е на водното 
тяло за 
постигане на 
добро 
екологично 
състояние; 
- постигане и 
запазване на 
добро 
екологично 
състояние по 
биологични 
елементи - 
МЗБ. 
-  запазване на 
добро 
състояние по 
физикохимич
ни елементи 
3. Постигане и 
запазване на 
добро 
химично 
състояние 

1. Запазване 
на  добро 
екологично  
състояние; 
2. Запазване 
на добро 
химично 
състояние 

неприложимо 
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BG2SE600R112
3 
 

р.Хаджийск
а - от  преди 
с. Ръжица до 
3 км след с. 
Ръжица 
 

не 

Умерено 
(МЗБ, МФ) 
 

няма 
данни 
 

1. 
Предотвратяв
ане 
влошаването 
на 
екологичното 
състояние. 
Опазване, 
подобряване и 
възстановяван
е на водното 
тяло  
2. Постигане 
на добро 
химично 
състояние. 

1. 
Предотвратяв
ане 
влошаването 
на 
екологичното 
състояние; 
2. Опазване, 
подобряване и 
възстановяван
е на водното 
тяло за 
постигане на 
добро 
екологично 
състояние; 
- постигане и 
запазване на 
добро 
екологично 
състояние по 
биологични 
елементи - 
МЗБ и МФ. 
- запазване на 
добро 
екологично 
състояние по 
физикохимич
ни елементи 
3. Постигане и 
запазване на 
добро 
химично 
състояние 

1. Запазване 
на  добро 
екологично  
състояние; 
2. Запазване 
на добро 
химично 
състояние 

чл. 156в, т.1 „в“  
от ЗВ (4.4.iii от 
РДВ) 
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BG2SE800R017 
 

р. Ахелой - 
от извора до 
яз.Ахелой 
 

не 

Умерено 
(МЗБ, N-
NO3, N-
total, P-PO4, 
P-total) 
 

няма 
данни 
 

1. Предотв-
ратяване 
влошаването 
на 
екологичното 
състояние. 
Опазване, 
подобряване и 
възстановяван
е на водното 
тяло  
2. Постигане 
на добро 
химично 
състояние. 

1. Предотвра-
тяване 
влошаването 
на 
екологичното 
състояние; 
2. Опазване, 
подобряване и 
възстановяван
е на водното 
тяло за 
постигане на 
добро 
екологично 
състояние; 
- постигане и 
запазване на 
добро 
екологично 
състояние по 
биологични 
елементи - 
МЗБ. 
- постигане и 
запазване на 
добро 
екологично 
състояние по 
физикохимич
ни елементи -  
N-NO3, N-
total, P-PO4 и 
P-total; 
3. Постигане и 
запазване на 
добро 
химично 
състояние 

1. Запазване 
на  добро 
екологично  
състояние; 
2. Запазване 
на добро 
химично 
състояние 

неприложимо 

*СМВТ - Силномодифицирано водно тяло; ИВТ – Изкуствено водно тяло 

Източник: ПУРБ 2016-2021 г. БДУВ ЧР 
 

Мерките за постигане и запазване на доброто състояние на водите, определени в 
ПУРБ 2016 – 2021 г. в Черноморски район, са взети под внимание при разработване на 
общия устройствен план на община Айтос. По отношение на повърхностните води те са 
насочени към намаляване на замърсяването от населените места; към намаляване на 
замърсяването от индустриални източници; към намаляване на замърсяването от селското 
стопанство; към намаляване на хидроморфологичния натиск и към опазване на зоните за 
защита.  
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 Уязвими зони 
Уязвимите и чувствителните зони, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите 

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

Община Айтос попада в уязвими зони, съгласно Заповед № РД 930/25.10.2010г. на 
Министъра на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите зони. В приложение № 1 към 
заповедта са определени две водни тела (BG2G000000Q008 и BG2G00000К2034), които са 
замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, 
териториите на общините или части от тях в обхвата на уязвимата зона по надморска 
височина и карта на зоната. 

Ключовата типова мярка съгласно ПУРБ 2016-2021 г. е „Намаляване на замърсяването 
с хранителни елементи от земеделието”. Мярката на ниво район за басейново управление е 
„Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници”. Действията за 
изпълнение на мярката са:  

 Забрана за торене в определени периоди от време съгл. Програмата от мерки 
за ограничаване  и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХГ; 

 Изграждане или реконструкция на съоръжения за съхранение на органични 
торове, при спазване на изискванията за предотвратяване на свободно изнасяне или 
разпространение на тор; 

 Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на  торове; 
 Ограничения при внасянето на тор в съответствие с правилата за добра 

земеделска практика; 
 Определяне на капацитета на съоръженията, предназначени за събиране на 

оборски тор от животновъдството осигуряващ възможност за  за събиране на тор през най-
дългия период на забрана за внасяне на торове в уязвимата зона; 

 Осигуряване на защита от замърсяване на повърхностните и подземните води 
в района на съоръжения за събиране на оборски тор. 

 
 
 Чувствителни зони 

Понятието "чувствителни зони" е термин от Директива 91/271/ЕЕС  и характеризира 
водоприемник, който се намира или има риск да достигне състояние на еутрофикация - 
обогатяване с биогенните елементи азот и фосфор. Това състояние е свързано с ускорен 
растеж на водорасли и по-висши растителни видове, в резултат на което настъпва нежелано 
нарушаване в баланса на присъстващите във водите организми и влошаване на качеството 
на водите. 

Съгласно Заповед №РД-970/28.07.2003г. на Министъра на ОСВ  за определяне на 
чувствителните зони във водните обекти, всички водни обекти във водосбора на Черно 
море, на територията на Република България представляват “чувствителни територии”. 
Водните обекти в района са категоризирани като ІІ категория. 

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

 
  Райони с потенциален риск от наводнения на територията на 

общината 
 

Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Черноморски район за 
басейново управление 2016-2021 г. е приет с Решение № 1103/29.12.2016 г. на Министерски 
съвет. Община Айтос попада в район със значителен потенциален риск от наводнения.  

Със заповед № 128/15.08.2013 год. на директора на БДЧР за територията на община 
Айтос са определени два района със висок риск от наводнения: 

- BG2_APSFR_SE_02- Айтоска – Айтос – Застрашени са гр.Айтос и землището му, 
както и землището на село Малка поляна от речно наводнение; 

-  BG2_APSFR_SE_06- Съдиевска – Съдиево – Застрашено е село Съдиево от речно 
наводнения. 

Основните мерки за намаляване на риска от наводнения, които могат да бъдат 
изпълнявани, са следните: 

 поддържане проводимостта на речните легла, вкл. в 500-метровата зона след 
язовирите; 

 поддържане и експлоатация на диги, корекции на реки и дерета и други 
хидротехнически и защитни съоръжения, отводнителни системи и полета, отводнителни 
помпени станции (ОПС); 

 ежегодни пролетни и есенни технически прегледи на хидротехническите 
съоръжения, приключващи с изготвяне на протоколи, в които се набелязват ремонтните и 
инвестиционни работи за следващата година; 

 изготвяне на анализ на техническото състояние на всяка язовирна стена 
веднъж на три години; 

 изготвяне и проиграване на аварийни планове на язовирни райони и 
обособяване на аварийни складове, оборудвани с необходимите техника и материали; 

 изграждане на съвременни системи за оповестяване; 
 ликвидиране на потенциално опасни язовири, чието техническо състояние не 

позволява по-нататъшната им експлоатация. 
 изграждане и поддържане на дъждовна канализация. 

 
С Правилата за прилагане на ОУПО се въвеждат изисквания към последващи 
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подробни устройствени планове и правила за прилагането им: 

 Да включват съответни регулации на речните корита и отреждания за 
изпълнение на необходимите защитни съоръжения за защита на 
урбанизираните територии; 

 Да осигуряват безпрепятстван достъп до речните корита за контрол и 
почистване; 

 Да не допускат дейности, нарушаващи естественото състояние и 
проводимостта на речните легла, освен такива, осигуряващи защита от вредно 
въздействие на водите; 

 Да не предвиждат застрояване на жилищни и вилни сгради и стопански 
постройки в заливаемите тераси на реките и в сервитута на хидротехническите 
съоръжения, както в урбанизираните територии, така и при промяна на 
предназначението на поземлени имоти извън тях; 

 При издаване на разрешения (концесии) за добив на инертни материали от 
речните корита, при определяне мястото и обхвата да се държи сметка за 
рисковете от разширяване на заливните зони, респ.наводнения, както и за 
възможно компрометиране на съществуващи съоръжения (мостове, диги и др.). 

 

 Подземни води 
Характеристиката на обособените водоносни хоризонти и прилежащите им 

определени водни тела, следвайки геохронологията от по-млади към по-стари формации на 
територията на общината е следната: 

Кватернерният водоносен хоризонт основно се формира в алувиалните отложения 
(терасите на по-големите реки и повърхностно-течащи води) и по рядко в делувиалните и 
пролувиални седименти, като е автономен за всяка от тях. Основно подхранването се 
осъществява от валежните скатови води във водосборната област и привлекаеми ресурси от 
оттока на реката в зависимост от водочерпенето в съоръженията.  

Неогенският водоносен хоризонт е формиран в кримокавказки тип седименти, 
основно в североизточната част на БДЧР и като отделни локални комплекси югоизточно от 
Стара планина. Неогенският водоносен хоризонт изгражда комплекс с локални водоносни 
серии в отложенията на миоцена (предимно чокрака), долния и горен сармат. В този 
комплекс са представени напорни и грунтови води и на места смесени, поради което 
възприетите коти на хидроизопиезите имат ориентировъчен характер и могат да се 
използват с известно приближение за проектиране и отчитане на хидродинамиката. 
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ФФиигг..IIII..11..22..22..  ППооддззееммннии  ввооддннии  ооббееккттии,,  ппооввъъррххннооссттннии  ввооддннии  ттееллаа  
  Източник: Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район с център Варна 

 
Територията на Община Айтос, област Бургас попада в обхвата на четири подземни 

водни тела: 
1. Подземно водно тяло с име  „Порови води на кватернера на р.Айтоска” и код 

BG2G000000Q008, което според ПУРБ: 

 е в лошо химично състояние; 

 показатели над ПС – Mn, Mg, Na, Елпроводимост, Cl в района на с. Камено; 

 източник на замърсяване – дифузни източници: развито земеделие, липса на 
защитни екрани при селищните депа за отпадъци, наличие на селища без 
ПСОВ; 

2. Подземно водно тяло с име  „Порови води в неоген – сармат Айтос” и код 
BG2G000000N021, което според ПУРБ: 

 е в добро химично състояние; 
3. Подземно водно тяло с име  „Порови води в палеоген, палеоцан, еоцен Руен-Бяла” 

и код BG2G00000Рg028, което според ПУРБ: 

 е в добро химично състояние; 
4. Подземно водно тяло с име  „Пукнатинни води в К2t cn-st-Бургаска вулканична 

северно и западно от Бургас” и код BG2G00000К2034, което според ПУРБ: 

 е в лошо химично състояние; 

 показатели над ПС – NO3, РО4, Mn и Fe; 

 източник на замърсяване – дифузни източници: развито поливно земеделие и 
интензивно азотно торене през 80-90 години, зеленчукопроизводство, 
овощарство и лозарство и използването на торове за по-високи добиви 
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увеличава постъпването на замърсители в ВХ, неефективно действащи ПСОВ 
на ОВ от животновъдни ферми, наличие на селища без ПСОВ; 

 
Във връзка с по-горе посоченото и за целите на изготвянето на ЕО на ОУП на община 

Айтос са използвани данните от ПУРБ 2016-2021 г. Обобщена информация за състоянието 
на подземните водни тела на територията на община Айтос и целите им за опазване, 
съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. е дадена в Таблица II.1.2.2 по-долу. 

 

ТТааббллииццаа  IIII..11..22..22  ЦЦееллии  ззаа  ооппааззввааннее  ннаа  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  ззаа  ппооддззееммннии  ввооддннии  ттееллаа  ннаа  

ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ооббщщииннаа  ААййттоосс  



КОД НА 
ПВТ 

ИМЕ НА 
ПОДЗЕМ

НОТО 
ВОДНО 
ТЯЛО 

КОЛИЧЕСТ
ВЕНО 

СЪСТОЯНИ
Е 

ХИМИЧНО 
СЪСТОЯНИЕ 

ЦЕЛ/ГОДИНА 

ПОСТИГ
НАТА 
ЦЕЛ 

2015Г. 

СРОК НА 
ИЗПЪЛНЕ

НИЕ 
ОСНОВАН

ИЕ ЗА 
ПРИЛАГА

НЕ НА 
ИЗКЛЮЧ
ЕНИЯ ОТ 
ПОСТИГА

НЕ НА 
ДОБРО 

СЪСТОЯН
ИЕ (чл.4 

РДВ) 

ОБОСНОВ
КА 

ОСНОВА
НИЕ ЗА 

ПОСТАВ
ЯНЕ НА 
ЦЕЛТА 

СЪГЛАС
НО ЗВ.  

ВИЗУАЛИЗ
АЦИЯ 

Парамет
ри с 

концентр
ации на 

РС и 
Срeдна 

стойност 
за 

периода 
(2010-

2014 год.) 
над 

Стандарт
а за 

качество 
или ПС 

2015 2021 2027 20
15 

20
21 

20
27 

1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

BG2G00000
0Q008 

Порови 
води в 

кватернера  
на 

р.Айтоска 

  

лошо Mg, , NO3

1.Недопу
скане 
понататъ
шно 
влошаван

1. 
Предотвратя
ване 
влошаванет
о на 

1. 
Предотврат
яване 
влошаванет
о на 

изключени
е (по 

химично 
състояние) 

    

Х 

чл.4.4.  от 
РДВ и 

чл.156в, в) 
от ЗВ  

Естетвени 

Естественни 
предпоставк
и:  ВХ е 
изграден от 
алувиални 

Чл.156а, 
т.2. от 

Закона за 
водите 

      

добро     
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е на 
химичнот
о 
състояние 
на ПВТ 
по 
показател
я: NO3        
2.Постига
не на 
добро 
количеств
ено 
състояние 
с 
намалява
не на 
водовзем
ането  в 
системи 
със 
значим 
натиск на 
черпене.   

химичното 
състояние  
по 
показателя 
NO3 и 
намаляване 
под ПС     2.  
Опазване, 
подобряване 
и 
възстановяв
ане на 
водното 
тяло за 
постигане 
на добро 
химично 
състояние.     
3. 
Предотвратя
ване на 
въздействие
то от 
нерагламент
ирани  
сметище в-
ху 
химичното 

химичното 
състояние  
по 
показателя 
NO3 и 
непревишав
ане на ПС  .   
2.  
Опазване, 
подобряван
е и 
възстановяв
ане на 
водното 
тяло за 
постигане 
на добро 
химично 
състояние.     
3. 
Предотврат
яване на 
въздействие
то от 
нерагламент
ирано 
сметище в-
ху 

    

условия не 
позволяват 
подобрение

то в 
състояниет
о да бъде 

направено в 
срок ;  

отложения с 
висока 
водопропуск
ливост  -  
пясъци, 
гравий  и 
песъчливи 
глини.  
Локалното 
замърсяване 
в подземните 
води се 
дължи на 
дифузни 
източници:  
1. развито 
земеделие;  
2. липса на 
защитни 
екрани при 
селищните 
депа за 
отпадъци; 
4. наличие на 
селища без 
ПСОВ.             
Естествените 
условия не 
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състояние 
на 
подземните 
води чрез 
ограничаван
е 
отвеждането 
на 
замърсители 
в 
подземните 
води.               
4.  
Постигане 
на добро 
количествен
о състояние 
с 
намаляване 
на 
водовземане
то  в 
системи със 
значим 
натиск на 
черпене.         
5.В 
установени 
участъци на  
взаимодейст
вие на ПВТ  
с р. Айтоска 
- 
замърсяване 
с азотни 
съединения
р  - 
предотвратя
ване, 
прогресивно 
намаляване 
и 
прекратяван
е на 

химичното 
състояние 
на 
подземните 
води чрез 
ограничаван
е 
отвежданет
о на 
замърсители 
в 
подземните 
води.               
4.  
Постигане 
на добро 
количествен
о състояние 
с 
намаляване 
на 
водовземане
то  в 
системи със 
значим 
натиск на 
черпене.         
5.В 
установени 
участъци на  
взаимодейст
вие на ПВТ  
с р. Айтоска 
- 
замърсяване 
с азотни 
съединения
р  - 
предотвратя
ване, 
прогресивно 
намаляване 
и 
прекратяван

    

позволяват 
подобряване 
на 
състоянието  
на водното 
тяло в 
определения 
срок. 
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замърсяване
то от 
емисии, 
зауствания 
и 
изпускания 
на 
замърсители
. 6. Зони за 
извличане 
на вода за 
човешка 
консумация 
- 
недопускане 
постъпванет
о на  
замърсители 
във 
водоизточни
ците;               

е на 
замърсяване
то от 
емисии, 
зауствания 
и 
изпускания 
на 
замърсители
.  6. Зони за 
извличане 
на вода за 
човешка 
консумация 
- 
недопускане 
постъпванет
о на 
замърсители 
във 
водоизточн
иците;             

BG2G00000
0N021 

Порови 
води в 

неоген - 
сармат 
Айтос 

  добро 

неустанов
ени 

1. 
Запазване 
на добро 
химично 
състояние  
2.Запазва
не на 
добро 
количеств
ено 
състояние

1. Запазване 
на добпро 
химично 
състояние      
2.  
Запазване 
на добро 
количествен
о състояние 

1. Запазване 
на добро 
химично 
състояние      
2. Запазване 
на добро 
количествен
о състояние 

да Х     
неприложи

мо 
  

Чл.156а от 
Закона за 

водите 

    добро   

BG2G00000
PG028 

Порови 
води в 

палеоген, 
палеоцан, 

еоцен Руен- 
Бяла 

добро добро 
неустонов

ени 

1. 
Запазване 
на добро 
химично 
състояние  
2.Запазва
не на 

1. Запазване 
на добпро 
химично 
състояние      
2.  
Запазване 
на добро 

1. Запазване 
на добро 
химично 
състояние      
2. Запазване 
на добро 
количествен

        

неприложи
мо 

  

Чл.156а, 
т.2. от 

Закона за 
водите 

          

да Х       
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добро 
количеств
ено 
състояние

количествен
о състояние 

о състояние 

  
  

  

BG2G00000
К2034 

Пукнатинн
и води в 
К2t сn-st-
Бургаска 

вулканична 
северно и 
западно от 

Бургас  

добро лошо NO3,Fe 

1.Недопу
скане 
понататъ
шно 
влошаван
е на 
химичнот
о 
състояние 
на ПВТ 
по 
показател
я NО3..       
2.Запазва
не на 
добро 
количеств
ено 
състояние
. 

1. 
Предотвратя
ване 
влошаванет
о на 
химичното 
състояние  
по 
показателит
е NО3.  
намаляване 
под ПС, 
обръщане 
на посоката 
на 
възходящат
а тенденция.  
2.  
Опазване, 
подобряване 
и 
възстановяв
ане на 
водното 
тяло за 
постигане 
на добро 
химично 
състояние.     

1. 
Предотврат
яване 
влошаванет
о на 
химичното 
състояние  
по 
показателит
е NО3, 
намаляване 
под ПС, 
обръщане 
на посоката 
на 
възходящат
а тенденция.  
2.  
Опазване, 
подобряван
е и 
възстановяв
ане на 
водното 
тяло за 
постигане 
на добро 
химично 
състояние.     

изключени
е (по 

химично  
състояние) 

      чл.4.5. от 
РДВ, 

чл.156г.т.2, 
т.3, от ЗВ 
По малко 

строги 
екологични 

цели, 
налице са 

въздействия
, които не 

са могли да 
бъдат 

избегнати 
поради 

характера 
на 

човешката 
дейност или 

на 
замърсяван

ето и са 
постигнати:

б) 
възможно 
най-малки 
промени в 
доброто 

състояние 

Естествени 
условия- 
открит 
(инфилтраци
я на валежи в 
зоната на 
разкриване), 
делувиален 
слой, глина с 
чакълчета. 
Антропоген
но 
въздействие 
- Развитието 
на 
земеделието, 
като 
отглеждане 
на 
монокултури 
и 
прилагането 
на 
изкуствени 
азотни 
торови в 
близкото 
минало, 
предизвиква 

Чл.156а, 
т.2. от 

Закона за 
водите 

      
      
      
    Х 
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3. Запазване 
на добро 
количествен
о състояние.  
4. Опазване 
на добро 
състояние в 
зоните за 
защита на 
водите 
около  
водоизточни
ци за 
питейно-
битово 
водоснабдяв
ане чрез 
спазване на 
забраните и 
ограничения
та в Наредба 
3/16.10.2000
г. 

3. Запазване 
на добро 
количествен
о състояние.  
4. Опазване 
на добро 
състояние в 
зоните за 
защита на 
водите 
около  
водоизточн
ици за 
питейно-
битово 
водоснабдяв
ане чрез 
спазване на 
забраните и 
ограничения
та в 
Наредба 3 

на 
подземните 

води; 
3. не 

настъпва 
по-

нататъшно 
влошаване 

в 
състояниет
о на водите 

в 
засегнатото 
водно тяло; 

отрицателни 
промени в 
състава на 
почвата и 
съответно на 
водите. . 
Разходите за 
прилагането 
на 
технологии 
за очистване 
на ВТ са 
непропорцио
нално 
високи.Райо
ни със 
значим 
натиск 
:Свети Влас, 
Кошарица, 
Несебър- 
Равда, 
Каблешково, 
Александров
о. 
 

 
Източник: ПУРБ 2016-2021 г. БДУВ ЧР 

 
 



 

 Минерални води 
На територията на Община Айтос са открити множество находища и сондажи на 

минерални води-топли и студени. Според физико-химическата им характеристика, те могат 
да се ползват за лечебни цели; за питейни нужди; за хигиенно-битови нужди и за нуждите 
на оранжерийното производство. 

Пукнатинно-жилните води са дълбоки и термоминерални, залягащи в горната креда. 
Към тези минерални води се отнасят: 

 Находище Поляново, намиращо се на 4 км от гр. Айтос. Водите му са 
проучени с дълбоки сондажи до 800 метра /Комитет по геология/. Те са с 
температура 500С и с най-висок лечебен спектър. Те са на самоизлив, а техния 
регионален експлоатационен ресурс е 20л/сек. 

 Сондаж-Б-75 в гр. Айтос, проучен на дълбочина 300 м. Той е със значителен 
дебит и разкрива вода с температура-29-300С до 360С. Тя е субтерминална, 
хидрокарбонатна, с рН около 7. В момента тези води не се използват. 

 Сондаж Б-80 е в хидравлична връзка с горния сондаж Б-75. Водата е с добра 
циркулация, добре защитен- извира от 800м дълбочина и е с температура 400С. 
Този сондаж е проучвателен, с малък дебит, консервиран. 

 Сондаж- Б-63 с дълбочина над 800м. Температурата на водата е 460С, като 
ресурсът му не е по-голям от 0.5л/с. Той е предаден  и каптиран на МЗ. 

В района на гарата на гр. Айтос се намира друг сондаж Б-83, който е с малък ресурс. 
Неговата вода е с повишена минерализация до 2 мгр./л. Водата е сяроводородна. 

 Сондаж Б-18 с дълбочина 800 м е с най- голямо значение. Минералната му 
вода излиза от вулканогенен седиментогенен масив на горна креда. Тя е с 
температура 420С и е прясна хидро-карбонатно натриева с дебит от 4,2 л/сек. 

 Сондаж Лъджата, каптиран на дълбочина 150 м е представител на 
пукнатинно- грунтовите /студените/  хидрокарбонатно натриеви води; 

 Сондаж Б-13 с ресурс над 5 л/сек и дълбочина 500м разкрива голямо 
количество студена питейна вода от андезитовия масив. Сондажът е използван 
през периода 1967-1990г. за задоволяване на град Айтос с питейна вода. 

Находище с. Съдиево е с регионален експлоатационен ресурс 11,27 л/сек, и локален 
експлоатационен ресурс за сондаж Б-20 -7,98 л/сек. 

Във връзка със заявление на Община Айтос до МОСВ по § 133 от Преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за водите за предоставяне безвъзмездно на община 
Айтос за управление и опазване на находища на минерална вода-изключителна държавна 
собственост, МОСВ с Решение на Министъра предоставя безвъзмездно за управление и 
ползване на минерална вода „Айтос”, гр. Айтос, община Айтос и находище за минерална 
вода „Съдиево”: 

„С Решение №41/08.02.2011г. за срок от 25 год. се предоставя безвъзмездно на 
общината за управление и ползване находището на минерална вода, изключителна 
държавна собственост-№88 от Приложение №2 на Закона за водите „Съдиево”, Община 
Айтос, област Бургас, включително: 
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 водовземни съоръжения-сондаж №Б-20 и сондаж №Б-88; 

 съоръжението за мониторинг- сондаж №Б-94. 
В тази връзка са вменени задълженията, който Кмета на общината следва да прилага 

при управлението и стопанисването на предоставената минерална вода. 
Ако в 5-годишен срок от предоставяне на минералната вода, Общината не е 

процедирала по усвояването на ресурсите, находището трябва да бъде върнато за 
управление на съответната Басейнова дирекция за Черноморски район гр. Варна.“ 

 
  Използване на водите 

Водата за напояване се осигурява от изградените 43 броя язовири по притоците на 
река Айтоска. Всички язовири на територията на общината са предназначени за напояване 
и са със земно-насипни язовирни стени и тръбни основни изпускатели. Поради това, този 
тип язовири изискват своевременна поддръжка и управление, особена през последните 
години на масови аварии и наводнения. 

Язовир „Парка”, в землището на гр. Айтос , имот №000486 до 2012 год. с 
Разрешение за ползване на воден обект №200 453/06.07.2006г., издадено от БДУВ в 
Черноморски район, се ползва за аквакултури. Водата от водния обект съгласно 
Разрешително № 2142 0006/16.02.2009г., издадено от БДУВ в Черноморски район-Варна до 
2015 г. се ползва с цел напояване на 48 дка овощна градина в землището на гр. Айтос. 

По данни на „Напоителни системи“ ЕАД клон Бургас, дружеството стопанисва 
отводнителни съоръжения с водоприемник река Айтоска на обща площ от 11 259 дка, 
разположени в следните землища: гр. Айтос – 7 764 дка; с. Малка поляна – 405 дка; с. 
Карагеоргиево – 2 024 дка; с. Поляново – 336 дка и с. Пирне – 730 дка. 

Съоръженията за предпазване от вредното влияние на водите на територията на 
община Айтос са основна корекция на река Айтоска и корекция на нейните притоци. 
Дължината на основната корекция е 10.957 км. 

На територията на община Айтос няма хидромелиоративни съоръжения за доставка 
на вода за напояване. 

 

 Санитарно охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците за питейно-
битово водоснабдяване  на територията на общината 

Санитарно-охранителни зони (СОЗ) представляват пояси около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, които се ползват със специален статут. 
Дейностите, които могат да се извършват в тях са строго регламентирани с Наредба № 3 от 
16 Октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците. Организират се 
три зони (пояси) за санитарна защита: 

 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; 
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 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 № 3/2000 г. 

Осъществяването на дейност в границите на пояси ІІ и ІІІ, за която е регламентирано 
ограничение (О) или ограничение при доказана необоходимост (ОДН), се разрешава само, 
ако инициаторите на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху 
околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последствия за 
водоизточника. 

 
ФФиигг..IIII..11..22..33..  ВВооддооввззееммааннее  оотт  ппооддззееммннии  ввооддии,,  ввооддооввззееммааннее  оотт  ммииннееррааллннии  ввооддии  ии  

ддааннннии  ззаа  ссааннииттааррнноо--ооххррааннииттееллннии  ззооннии  
  Източник: Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район  
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По данни на Басейнова дирекция „Черноморски район“  са обособени санитарно-

охранителни зони около 7 броя  водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и  3 бр. 
СОЗ около минерални извори. 

 
Таблица II.1.2.1 Обособени санитарно-охранителни зони около водоизточници 

Наименование на 
водовземното 
съоръжение 

Населено 
място/община 

Предназначение 
Заповед за 

обособяване на 
СОЗ на МОСВ 

1 
СОНДАЖ № Б-20 

с.Съдиево, 
общ.Айтос 

Минерален извор 
Заповед 877 от 
25.08.2004г. 

2 
СОНДАЖ № Б-88 

с.Съдиево, 
общ.Айтос 

Минерален извор 
Заповед 877 от 
25.08.2004г. 

3 
Каптиран извор 
„БАШ БУНАР“ 

с.Тополица, 
общ.Айтос 

Питейно – Битово 
водоснабдяване 

Заповед № 14 от 
12.05.2011г. 

4 
Каптиран извор 
„ЧОРТЛЕНА“ 

с.Тополица, 
общ.Айтос 

Питейно – Битово 
водоснабдяване 

Заповед № 14 от 
12.05.2011г. 

5 
Тръбен кладенец в ПИ 
017006 

с.Пирне, 
общ.Айтос 

Питейно – Битово 
водоснабдяване 

Заповед № 3 от 
23.01.2014г. 

6 
СОНДАЖ № Б-135 

с.Поляново, 
общ.Айтос 

Минерален извор 
Заповед № 3 от 
29.09.2006г. 

7 
Капиран извор „Дере 
Баши“ 

с.Зайчар, 
общ.Руен 

Питейно – Битово 
водоснабдяване 

Заповед № 51 от 
06.10.2011г 

8 
Сондаж С1 

Гр.Айтос, 
общ.Айтос 

Питейно – Битово 
водоснабдяване 

Заповед № 8 от 
15.06.2006г 

9 
Каптиран извор в ПИ 
002016 

общ.Бургас Питейно – Битово 
водоснабдяване 

Заповед № 4 от 
28.01.2014г 

10 
Тръбен кладенец Б93 

с.Тополица, 
общ.Айтос 

Питейно – Битово 
водоснабдяване 

Заповед № 13 от 
16.01.2012г 

Източник: Басейнова дирекция за Черноморски район 

 
По данни на „ВиК“ ЕАД Бургас на територията на Община Айтос има изградени 56 

броя водовземни съоръжения.  
Необходимо е учредяване на СОЗ за всички водоизточници. Тяхното устройство се 

съобразява с чл.7,8,9 и 10 и Приложения №1 и №2 от Наредба №3/2000 на МОСВ, МЗ и 
МРРБ за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ 
около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди. 

В ОУПО са отразени изградените санитарно-охранителни зони (СОЗ) около 
водовземните съоръжения на повърхностни и подземни водни тела. За 56 бр. 
водоизточници, на територията на община Айтос, няма издадени заповеди за учредяване на 
СОЗ от БДЧР гр. Варна. 

Във връзка с водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, за 
които няма учредени СОЗ, в ОУП на община Айтос са определени нови площи за Пояс I на 
СОЗ, съвпадащи с границите на поземлените имоти по КВС, в които попадат 
водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и  предстои да бъдат 
учредени ІІ-ри и ІІІ-ти пояси. 

 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

64 

 

 
 

 
 
 

ФФиигг..  IIII..11..22..44  ССааннииттааррнноо  ––  ооххррааннииттееллннии  ззооннии  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ооббщщииннаа  ААййттоосс  
Източник: ОУП на община Айтос 

 
 

 Водоснабдяване 
Всички 17 населени места в община Айтос са водоснабдени. Инфраструктурата за 

водоснабдяване на населените места включва: външни (захранващи) водопроводи, 
вътрешна водопроводна мрежа, помпени станции, и напорни резервоари. Водоснабдяването 
на голяма част от населените места в община Айтос е осигурено от водоснабдителната 
система „Камчия”. Селата Дрянковец, Зетьово, Лясково, Карагеоргиево, Пирне, Раклиново, 
Съдиево, Тополица и Чукарка се захранват от местни водоизточници. Качеството на водата 
в района на общината отговаря на хигиенните норми. Водоснабдяването се извършва от 
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД - гр. Бургас.  

Водоснабдяването на гр.Айтос е осигурено от водоснабдителна система „Камчия“ и 
от каптирани извори „Кайнарджа“ и „Парка“. От двата водоизточника водата постъпва в 
черпателен резервоар – 150 куб.м. при ПС – Айтос, разположена в район Айтос. 

Във водоснабдителната система на община Айтос има два основни типа помпени 
станции. Първият тип са помпените станции, които се намират в близост до водоизточници 
- шахтови/тръбни кладенци. Те изпомпват водата до резервоарите, захранващи града. 
Вторият тип помпени станции са във вътрешността на водоснабдителната система и 
доставят вода до резервоарите, до които поради ниското налягане в системата, водата не 
може да достигне по гравитачен път. 
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Строителството на вътрешната водопроводна мрежа на гр.Айтос е започнало още 
през 1932 г. като са изградени 10,493м водопроводна мрежа от стоманени и поцинковани 
тръби. Строителството продължава до 2012г., като до 2000г. са изградени общо 53,196км 
водопроводна мрежа предимно от стоманени и етернитови тръби. В периода от 2000г. до 
2012г. са изградени още 6,352км. от ПЕВП тръби. 

Към 2013г. по данни на „ВиК“ ЕАД Бургас вътрешната водопроводна мрежа е 
изградена със следните тръби: Етернитови тръби – 30.599км (51,39%); Чугунени тръби – 
1,439км (2,42%); Поцинковани тръби – 0,965км (1,62%); Стоманени тръби – 18,784км 
(31,54%) и ПЕВП – 18,784км  (13,03%). Водопроводните отклонения към 2013г. в гр.Айтос 
са 6039 бр. при 8706 абоната.  

Водопроводната мрежа в община Айтос в голямата си част се състои от етернитови 
тръби (изградени преди 1980 год.) с висока степен на износване, причина за чести аварии, 
генериране на течове и загуби на питейна вода. Общите загуби на вода във 
водоснабдителните системи са основен индикатор за тяхното състояние, производителност 
и ефективно управление.  По данни на „ВиК“ ЕАД Бургас общите загуби на вода за гр. 
Айтос за периода от 2008г до 2012г. са около 61,25%, най-голяма е загубата на вода в 
с.Дрянковец (85%), следват с.Карагеоргиево и с. Съдиево (69%),а с най-малко загуби е с. 
Зетьово (15%). В заключение може да се каже, че състоянието на вътрешната водопроводна 
мрежа не е добро и се генерира висок процент загуби на питейна вода. 

 Канализация 
Съществуващата канализационната мрежа на гр. Айтос е тип смесена системата с 

преливници за дъждовна вода. Тя е изградена основно на база одобрения проект от 
1977/78г. Завършени са главните колектори и по-голямата част от  второстепенната 
канализационна мрежа. С проекти от 2001 и 2003 г. са изпълнени допълнителни 
канализационни клонове за битова канализация в кв.156 и 158, квартал Странджа, 
ул.Хисарска, „Г.Кондолов“, „Св. Никола“ „Искър“, „Янтра“, „Тунджа“, „Огоста“ и 
„Харманлийска“. Към момента изградената канализация обхваща 78% от уличната мрежа 
на града. В голямата  си част уличната канализация е изградена като смесена с преливници, 
като по продължението на р. Славеева и покрит канал  са изградени няколко дъждовни 
клона заустващи във водоприемници. В югозападната част на града между  ОК 494, 557, 
475и 1038 проектното решение от 1977/78г. предвижда разделна канализационна мрежа 
като е изградена само битовата канализация със заустени в нея улични оттоци. 
Канализацията е изградена от бетонови тръби с кръгъл профил. 

По „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.” в с. Пирне е изградена 
канализационна система по всички обслужващи улици,  като отпадните води се отвеждат 
накрая на селото, към модулно пречиствателно съоръжение. Дължината на изградената 
канализация е 6175 м. 

В останалите населени места формираните битови отпадъчни води се отвеждат в 
попивни ями. Всички битови отпадъчни води се просмукват в почвата и подпочвените 
води. Това създава неблагоприятни санитарно-хигиенни условия. Повечето изгребни ями са 
амортизирани, затлачени и водопропускливи, като с това не функционират по 
предназначение.  
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 Пречистване на отпадъчни води 
На територията на Община Айтос има изградена само една модулна пречиствателна 

станция за отпадъчни води, която ще пречиства отпадъчните води на с. Пирне. 
Строителството на ПСОВ - Пирне е приключило и е в процес на въвеждане в експлоатация.  

Към настоящия момент на територията на град Айтос няма изградена 
пречиствателна станция за отпадъчни води. Формираните отпадъчни води от града се 
заустват в две точки югозападно от града директно в дере вливащо се в Айтоска река. ВиК 
дружеството експлоатиращо канализационната мрежа извършват ежемесечни и 
шестмесечни лабораторни изпитвания за качеството на отпадъчните води. Към 2015 г. е 
изготвен идеен проект за ПСОВ на гр.Айтос и към 2017 г. предстои тя да се изгради и 
въведе в експлоатация. 

 

 Източници на замърсяване 

Екологичният проблем на общината свързан със замърсяването на водите е в тясна 
връзка с проектите и предвижданите действия по отношение на проектирането и 
изграждането на: 

 канализационни системи ; 

 пречиствателни станции за отпадни води; 

 Битови отпадни води 
Като основен източник на замърсяване на реките в региона са вливащите се в тях 

битово-фекални води. Важен проблем за всички селища в обхвата на община Айтос е 
липсата на изградени канализационни мрежи и пречиствателни станции за битово - 
фекални води.  

Формираните битови отпадъчни води от домакинствата се отвеждат в септични или 
изгребни ями,след което попиват в земята.Тяхното състояние не се контролира и това 
допринася за замърсяване на подземните води в района. 

Минералните съединения в битовите отпъдни води са представени от солите на 
амоняка, фосфати, хлориди, хидрокарбонати и др. Органичните примеси обикновено 
съдържат азот( белтъци и продукти на тяхната хидролиза-пептиди и аминокиселини). В тях 
мога да се съдържат и безазотни органични съединения- киселини, спирт, алдехиди, кетони 
и др.Постоянен компонент на битовите отпадни води станаха ПАВ (повърхностно 
активните вещества), следствие от широко използваните в бита синтетични миещи 
препарати. 

 Производствени отпадъчни води 
Производствените отпадъчни води са също източник на замърсяване на 

повърхностните и подземни води, особено ако се заустват във водните обекти без 
пречистване или с пречистване, но без удовлетворяване на нормативните изисквания. 

Контролът от страна на компетентните органи се осъществява от – РИОСВ Бургас и  
Басейнова дирекция за Черноморски район. 

 Дифузни източници- Инфилтрираните води от нерегламентираните сметища 
Инфилтрираните води от нерегламентираните сметища са сериозен източник на 

замърсяване на повърхностните и подземни води. Независимо, че е организирано 
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централизирано сметосъбиране и сметоизвозване в населените места, съществува 
вероятност от инцидентно възникващи локални замърсявания.  

 Селско стопанство. Животновъдни ферми 
На територията на общината има категоризирани животновъдни ферми. Отпадъчните 

води от селското стопанство съдържат органични и неорганични суспендирани вещества, 
амоняк, нитрити, нитрати, микроорганизми. 

Животинския тор по степен на зъмрсеност с органични вещества и микробиална 
обсемененост значително превишава битовите фекални води. В твърдият и течен тор се 
съдържат повече от 30 вида непатогенни микроорганизми. 

 
 

1.3.Почви и земеползване 
Според Почвено-географското райониране на България (по Нинов, 1997, фиг.II.1.3.1.) 

територията на община Айтос се намира в Бургаско-Странджанско-Черноморска. 
На територията на общината са разпространени два основни типа почви : канелени 

горски и алувиално-ливадни. На отделни петна се срещат хумусно-карбонатни и 
черноземни смолници. Канелените горски почви заемат северните планински части на 
общината и са представени от два подтипа: излужени и оподзолени. Алувиални и 
алувиално-ливадни почви. Съпровождат заливните тераси на Айтоска река и притоците ѝ.  

Излужените канелени горски почви (Chromic Luvisols) - в по-ниските части от 
територията са разпространени дълбоки, а в хълмистите и планинските части - плитки 
почвени разновидности. Отличават се с тъмно червеникаво-кафяв цвят до канелен или 
сиво-канелен цвят, имат сбито сложение, дребно буцеста до буцеста структура. По 
механичен състав са средно до тежко песъчливо-глинести в повърхностния, хумусно-
акумулативен хоризонт (илът варира предимно в границите 35-40 %, а физичната глина - от 
40 до 50 %). Подповърхностният хоризонт (метаморфен) - B(t) е мощен - обикновено между 
50 и 80 cm, червеникавокафяв, с плътен строеж, с буцесто-призматична структура (в сухо 
състояние), с тежко песъчливо-глинест механичен състав. Количеството на ила е завишено 
с около 5 %, а това на физичната глина - с около 10%. 

Съдържанието на органично вещество в излужените канелени горски почви е около 2-
3 %, като по-голямата част от него се намира в повърхностния хоризонт. Почвите са 
задоволително запасени с усвоими за растенията форми азот, средно запасени с фосфор и 
добре запасени с калий. Степента на наситеност с бази е висока - 80-90 %, като 
преобладаващи са калциевите катиони, които обуславят сравнително високата устойчивост 
на тези почви към техногенно замърсяване и добро потенциално плодородие при правилна 
технология на земеделие. 

Подходящи са предимно за пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, овошки. 
Плитките излужени почви са сравнително по-малко мощни, по-бедни и по слабо 
плодородни от дълбоките. Подходящи са за по-невзискателни култури, като ръж, тютюн и 
др. Могат да се отглеждат и почти всички останали култури, но добивите от тях са 
незадоволителни поради ниското почвено плодородие. 

Смолниците (Vertisols), чернозем-смолници  са тъмно до черно оцветени глинести 
почви с добре изразен уплътнен (вертичен) хоризонт. При суша те силно се напукват и 
образуват широки (над 1 cm) и дълбоки (до 50 cm) пукнатини. Наименованието им е 
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свързано със силната им лепливост (като смола) във влажно състояние, а международното – 
от латинската дума „verto“ (обръщане), тъй като за тях е типично разбъркването на почвата 
с материали от С-хоризонта нагоре по почвения профил, както и пропадане на структурни 
агрегати от повърхностния слой в пукнатините надолу.  

По-съществените особености на смолниците са следните: високо съдържание на глина 
– над 60 %; много мощен хумусен хоризонт – 60-80 cm и повече; наличие на троховидно-
зърнеста структура в най-горната част на хумусния хоризонт и на силно плътнен (вертичен) 
хоризонт по-долу; значително съдържание на карбонати във вид на белоочки (в някои 
смолници има и гипсови кристали); голяма количество набъбващи глини. 

Според чл. 8 и Приложение №8 на Инструкция №РД-00-11 от 13 юли 1994г. на МЗ 
почвите в България по устойчивост на химическо замърсяване се групират в пет класа, 
според буферната им способност, техните геохимични особености и природата на 
замърсителите. Съгласно това групиране смолниците имат сравнително висока буферна 
способност и се нареждат в клас втори. 
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Фиг.II.1.3.1. Почвено-георгафско райониране на територията на Р България 

Източник – Атлас на почвите в България, 1998 г. 
 

Алувиалните, алувиално-ливадните, делувиалните и делувиално-ливадните(Eutic 
Fluvisols) почви заемат поречията на реките и шлейфа в подножието на Източна Стара 
планина. Характеризират се с хумусен хоризонт, чиято мощност варира от 20 до 60 cm. Под 
него следват слоисти почвообразуващи материали. По механичен състав са предимно 
средно песъчливо-глинести. По-глинести и по-тъмно оцветени са в долините на по-малките 
реки, водосборите на които са в района на смолниците. Реакцията им е слабо алкална, а 
съдържанието на хумус - около 2%. Имат благоприятни физико-механични свойства. 
Подходящи са за отглеждане на трайни насаждения. 
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 Земеползване 
Териториалната структура на община Айтос според вида територия се дели на 

урбанизирана, земеделска, горска, нарушени територии, територия заета от води и водни 
обекти, територия на транспорта.  

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

По данни на Общинска служба по земеделие Айтос, поземления ресурс на общината 
се разпределя така: 

Таблица II.1.3.1. Баланс по видове територии по предназначение  

Вид територия Площ в дка Площ % 

За нуждите на селското стопанство 296462.081 73.622 

За нуждите на горското стопанство 89348.741 22.188 

Населени места 12711.250 3.157 

Водни течения и водни площи 1453.028 0.361 

Добив на полезни изкопаеми 216.500 0.054 

За нуждите на транспорта 2488.806 0.618 

Всичко: 402680.406 100.000 
   Източник: Общинска служба по земеделие – Айтос 

 

  Земите от селскостопанския фонд съставляват над 73 % от територията. 
Земеделските земи представляват сравнително висок дял в сравнение със средното за 
страната, и имат важно и структуроопределящо значение за по-голямата част от селищата в 
общината. Произвеждат се главно зърнени и зърнено – фуражни култури, както и 
традиционни масиви от трайни насаждения – ябълки, череши, грозде, праскови, бадеми. От 
техническите култури се отглеждат – тютюн  и слънчоглед . 

Обработваемата земя заема площ от 216 008 дка или 56.1 % от територията на 
общината. На човек от населението се пада по 7,5 дка обработваема земя (при средно за 
страната 5.2 дка). Най-много обработваема земя има в землищата на гр.Айтос, с.Караново, 
с.Пирне, с.Черноград , а най-малко в землищата на селата – Зетево, Раклиново и Черна 
могила. Необработваемите земи заема площ от 47 908 дка – 11.9 % от територита на 
общината.  

Промяна на предназначението на земеделските земи е допустимо освен с 
определените в общия устройствен план зони, които попадат върху земеделски земи и в 
случаите, в които теренът граничи с път от републиканската пътна мрежа или от 
общинската мрежа - най-малко IV клас. Промененото предназначение може да бъде за 
крайпътни обслужващи обекти или за обекти за обработка и съхранение на селскостопанска 
продукция, както и за териториално развитие на съществуващи селищни образувания. 
Допуска се още изграждане на жилище за собственика и за охраната. Промяната на 
предназначението може да обхване площ, не по-голяма от 3 дка. Когато имотът е с по-
голяма площ, промяната се извършва само за част от него с размер до 3 дка. Изключения от 
горните правила се допускат само при доказана необходимост. 

За земеделските земи, попадащи в границите на защитени зони по реда на Закона за 
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биологичното разнообразие, се установява режим на превантивна устройствена защита по 
чл. 10, ал. 3 от Закона за устройството на територията. В териториите по предходното 
изречение не се допуска промяна на предназначението на земеделски земи, освен такива, 
свързани с изграждането и поддържането на елементите на транспортната инфраструктура, 
на линейни обекти на друга техническа инфраструктура и на съоръжения за геозащита. 
Режимът на превантивна устройствена защита се запазва фактическото им ползване, без да 
се влошават техните качества. 

 
 Характеристика на състоянието на почвите 

Като природен ресурс, почвите са един от важните фактори за развитие на общината.  
Антропогенното вкисляване на почвите е сред процесите съгласно чл. 12 от Закона за 

почвите (ДВ бр.89/2007 г.), които се коментират във връзка с опазването им. Дължи се 
основно на емисии от промишлени процеси, природни биохимични цикли (киселинни 
дъждове), а за обработваемите почви в земеделските територии, и от едностранчивото (без 
фосфор и калий) торене с азотни торове. Неблагоприятните изменения, които настъпват, са 
понижаване на рН на почвите, поява на алуминиева и/или манганова фитотоксичност, 
обедняване на почвата с бази, молибденов дефицит, подтисната микробиологична 
активност и киселинна деструкция на глинестите материали. Почвите в община Айтос имат 
ниска буферност по отношение на вкисляването поради лекия механичен състав и ниската 
до средна си запасеност с органично вещество. Като цяло за страната в земеделските 
територии се очертава трайна тенденция на неутрализиране на обменната киселинност, 
която е свързана с липсата на интензивно торене с азотни торове. 

 Техногенно замърсяване на почвите 
Съгласно Наредба № 3 за нормите за допустимото съдържание на вредни вещества в 

почвите (ДВ, бр.71/12.08.2008) ще бъдат коментирани следните групи замърсители: тежки 
метали и металоиди, устойчиви органични замърсители и нефтопродукти. 

В Годишният доклад  за оценка на състоянието на околната среда на РИОСВ-Бургас 
за 2014 г., не са цитирани установени проблеми по отношение на почвите на територията на 
общината. През 2014 г. мониторинг на почвите за съдържание на тежки метали и металоиди 
от мрежата на I ниво се е провеждало на девет пункта, попадащи на територията на шест 
общини, сред които не е община Айтос. Измерените стойности са под МДК, т. е. няма 
замърсяване на почвата с тежки метали. 

За община Айтос като цяло вторичното вкисляване не е сред критичните 
деградационни процеси на почвените ресурси. 

 Замърсяване на почвите с тежки метали 
Дифузното замърсяване на почвите се оценява чрез определяне на концентрациите на 

тежки метали и металоиди - Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Co, Cr, Hg, As и устойчиви органични 
замърсители- РАН 16, РСВ-6 вкл. хлорорганични пестициди в почвени проби. 

През 2014 г. в определените девет пункта за мониторинг на тежки метали в област 
Бургас е провеждано и изпитване по отношение на остатъчни количества органохлорни 
пестициди, полихлорирани бифенили и полициклични ароматни въглеводороди в почвите. 
Установено е, че те са в граници много под МДК. В повечето анализирани проби 
измерената стойност е по-малка от границата на количествено определяне на метода. 
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Замърсявания с нефтопродукти в следствие на разливи през 2014 г. не са констатирани. 
Друг локален източник на замърсяване е общинското депо за битови отпадъци, което 

не е снабдено с изолационен екран и по този начин се формира опасност от техногенно 
замърсяване на почвата в ограничен обхват (около депото) и степен. Община Айтос е 
изготвила проект за рекултивация на депото, който предстои да бъде реализиран.  

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

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

 

1.4. Земни недра 
В геоложката история на България се отделят следните етапи с различна специфика: 

предпалеозойски (докамбрийски), каледоно-херцински, алпийски и неотектонски. Те 
обхващат сравнително дълги периоди от време, в течение на които природните условия са 
се изменяли. Особеностите на геотектонската обстановка през тези етапи са се отразили 
върху характера и разпространението на изключително разнообразни по възраст скални 
комплекси и структури. Възрастта на скалните комплекси е от Докамбрия до съвременни 
наслаги. По вид разкриващите се скали са седиментни, магмени и метаморфни. Това 
многообразие от различни по състав и възраст скали и разнообразни палеогединамични 
обстановки е предпоставка за наличието на разнообразни по вид и произход минерални 
суровини, проявата на многообразни негативни геодинамични процеси, както и определят 
различна сеизмична характеристика на различните части от територията на страната. 
Геоложкият строеж и тектонските особености на територията на България са резултат от 
процесите, предизвикали образуването на Алпо-Хималайската геотектонска структура.  
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Фиг.II.1.4.1 Характеристика на геоложките условия на територията на Р България 

Територията на общината е разположена в Източнобалканската тектонска зона. В 
пределите на Айтоската котловина. Същата се характеризира с разчленен релеф и дълбоко 
врязани корита на реки, потоци или суходолия. Котловината е запълнена от кватернерни 
алувиални и пролувиални отложения и плиоценски седименти. Подложката е от 
горнокредни вулканити и седименти, напукани и разломени. 

В тектонско отношение районът се отнася към Айтоското котловинно понижение, 
представляващо едностранен продълговат грабен, отделен на запад от Сунгурларско-
Карнобатската котловина с напречен хорст. 

На север котловината е отделена от Айтоската антиклинала с разломна зона. 
Хидрогеоложката характеристика се формира от р.Айтоска и множество 

подпочвени води, дрениращи се в извори. Районът е сравнително богат на  
водоизточници, както и на минерални води. Такива са открити и от дълбоки сондажи в 
близост. Кватернерните и плиоценски води формират слабонапорен хоризонт. 
Палеогенските води също образуват общ водоносен хоризонт. В горнокредните скали са 
формирани пукнатинни води. 

В геоложко отношение са представени кватернерни разновидности, отложени в 
долнокредитния седиментогенен комплекс. Кватернерът е представен главно от бежово-
кафяви и алувий-пролувий глини, както и от сивочерни глини и пясъци.  

 
 Геоложка основа 

На изток от Айтос, южно от Стара планина са разпространени сенонски материали 
от три свити: Медовската, Драгановската и Еминската свити.  

Медовска свита – (md K2sn) - Като самостоятелна единица е номинирана от 
Симеонов през 1974 год. В изграждането преобладаващо участие имат пирокластитите – 
псамитови, лапилови, бомбени до блокови туфи, алтерниращи с тънки пластове от 
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седименти. Лавовите скали са представени от тънки потоци от трахити, тефрити. 
Дебелината на свитата е определена на 800-900 м. Лежи с преход над Тънковската свита и 
се покрива от Драгановската свита. Датирана е сенонска възраст с единични фосили в 
различни нива. 

Драгановска свита – (dg K2sn) - Тя следва с рязка литоложка граница над туфите от 
Медовската свита и се покрива с рязка граница от Еминската свита. В изграждането и 
участвуват вулкански скали от всички фациеси: ефузивен, екскпузивен и гърлов, както и 
тънки пластове от седименти. В разреза се наблюдава редуване на пилоу-лави с дебелина от 
5-10 до 100-150 м. Те алтернират с туфи и седименти с различна дебелина. Вулканските 
скали са определени на трахиандезити и трахибазалти. Дебелината и е променлива и варира 
от 300 до 900 м, а възрастта приета на сенонска. 

Еминска флишка свита – (em K2cp-m) - Тя е номинирана от П.Гочев (1932) и е 
сборно определение на флишките седименти в източния Балкан. Долната и граница се 
поставя по изчезването на пластовете от пирокластити на Драгановската свита, а горната и 
граница е разливна. Разреза на свитата е флишка тънкопластова ритмична алтернация на 
мергели, варовици, пясъчници, алевролити. Мергелите са сивозеленикави, с дебелина на 
пластовете от сантиметри до 1 метър. Пясъчниците и алевролитите са полимиктови. 
Дебелината на пластовете е до 50 сантиметра. Варовиците са две разновидности: глинести и 
песъчливи. Дебелината на пластовете е до 20-30 см. Дебелината на Еминската свита 
достига 1000 м, а възрастта и кампан-мастрихт. 

Разглежданите до тук литологии изграждат позитивните форми на релефа от двете 
страни на терасата на Айтоска река. Заливната и старите надзаливни тераси са изградени от 
неогенски и кватернерни отложения. 

Неоген (N2) - Представени са плитководни езерни отложения – глини, пясъци, 
чакъли. Изпълват млади гребенови структури. Лежат над различни по възраст и литология 
скали. В повечето случаи се покриват от кватернерни наслаги и почвен слой. По данни от 
картировачни сондажи дебелината им достига до 100 метра. 

Кватернер - В южното подножие на склоновете на Айтоска стара планина са 
отложени пролувиални образувания (prQh) – наносни конуси. Широчината им достига до 1-
2 км. Пред тях се разполагат пролувиално делувиални образувания (pr-dQh) – чакъли, 
пясъци, песъчливи глини със слаба обработка и сортировка на материала. Алувиални 
образувания (aQh) се наблюдават по съвременните заливни тераси. Представени са от 
чакъли, пясъци, най-често от песъчливи глини. Разглеждания обект е разположен върху 
кватернерни – алувиални образувания. 

 
 Геоложки строеж 

Територията на общината обхваща източната част на младите Старопланински 
нагъвания и част от Централно-средногорската морфоструктура (Айтоско поле)  

В геоложко отношение са представени следните инженерно-геоложки /ИГ/ пластове : 
ИГ пласт 1 – Кватернер / Qkc / - Почвен слой – тъмнокафяви опочвени хумусни 

глини,  сухи, средно твърди, с варовикови петна, повлекла и дребни зърна. Леки земни 
почви с условно изчислително натоварване   RO = 0,18  Mpa 
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ИГ пласт 2 – Кватернер – алувий-пролувий /al-proQh /- Глини , светло до 
тъмнокафяви, средно пластични до средно твърди, много влажни, пропадъчни, варовити. 
Намират се непосредствено под почвения слой или на по-голяма дълбочина в редуване със 
сивочерните глини. 

ИГ пласт 3 – Кватернер – алувий-пролувий / al-proQh /- Глини, сиви, тъмносиви, до 
черни, меко до твърдо пластични, неваровити, много влажни, на места песъчливи, 
пропадъчни. Разкриват се под отложенията на бежовите глини от ИГ пласт 2 или 
непосредствено под хумусния слой.  

ИГ пласт 4 – Кватернер – Qh – Пясъци - светло до тъмно кафяви, средно зърнести, 
рахли, неустойчиви, оводнени. Разкриват се под  блатистата повърхностна зона. 

 
 Полезни изкопаеми 

Територията на общината е сравнително бедна на полезни изкопаеми, като основно 
се добиват материали за строителната индустрия.  Динамичната геоложка история на 
Айтоска планина е формирала разнообразен скален строеж на структурата, която включва  
варовици, песъкливо-глинести мергели, мергелни варовици и пясъчници от южноселската 
група, както и горнокредни вулканити и андезити и др. На тази основа са развити редица 
кариери за добив на трошен камък за пътното строителство, както и някои находища за 
облицовъчен материал. 

Южно от линията Зетьово - Черна могила в геоложкия строеж на Айтоска планина се 
явяват варовици, песъкливо-глинести мергели, мергелни варовици и пясъчници от 
южноселската група, както и горнокредни вулканити и андезити и др. Последните са 
локализирани на изток и североизток от гр. Айтос.  

Сред основните скали преобладават варовици и в резултат на това на много места, 
макар и на малки участъци, теренът има ясно изразен карстов характер. При това 
варовиците обикновено са размесени с мергели, пясъчници, конгломерати и шисти, които 
най-често се срещат край леглата на доловете и реките. Този геоложки строеж определя 
наличието на множество находища на нерудни изкопаеми и инертни материали. Те имат 
широко разпространение и показват еднообразие по състав и стопанско предназначение. 
Някои от тях са с регионално значение, други са предпоставка за развитие на някои 
промишлени дейности с локално значение, както и за задоволяване нуждите на 
стопанството. 

Широко известен е така нареченият айтоски камък, който представлява сиенит с 
наситенозелен цвят. Използва се за вътрешна облицовка на сгради. Има разкрити находища 
източно от гр. Айтос до местността „Трите братя”, но поради близостта му до града и 
начина на експлоатация - чрез взривяване, кариерата е закрита. 

Южно от с. Лясково има открити три находища, които засега не се експлоатират, 
защото нямат приложение. За айтоския камък е известно още и това, че в миналото в града 
е имало училище за подготовка на кадри за обработки на камъка, който се е изнасял за 
Италия. 

От регионално значение е кариерата за трошен камък на 4-5 км северно от гр. Айтос. 
Камъкът е с отлични качества. Висококачествен е камъкът и в кариерата, която се намира в 
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непосредствена близост до западната част на града. Поради взривните работи при 
добиването му обаче кариерата не се експлоатира. 

Находищата от глина имат локално значение. Използват се за производството на 
тухли и керамични изделия. В миналото особено добре е било развито грънчарството. В 
момента има изоставен грънчарски цех, който все още има запазени пещи за изпичане.  

По данни на Министерството на енергетиката на територията на община Айтос, с 
Решение за определяне на концесионер №778 от 05.10.2009 г. - е предоставена концесия 
за добив на подземни богатства, по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - 
строителни материали - трахити и псамитови туфи, представляващи изключителна 
държавна собственост от находище "Караново", разположено в землището на с. Караново, 
община Айтос, област Бургас, на "Латит" ООД - гр. Банкя. Определената концесионна 
площ е в размер на 103 261 кв. м, и включва площта на утвърдените запаси от находище 
"Караново" и необходимите площи за осъществяване на дейността по концесията. 
Определеният срок на концесията 25 години. Със Здравно заключение с Изх.№94-И-
75/23.06.2010г. и Становище с Изх.№32-04-51/04.05.2011г. РЗИ-Бургас е дала отрицателно 
становище за местоположението на Обект за добив на камък по взривен начин 
(строителни материали-трахити и псамитови туфи)-находище „Караново“.  

През 2014 г. фирма „Бургас Пътстрой“ е получила разрешение да извърши проучване 
на строителни материали в площта „Казаните-1“, разположена в землището на с. Лясково, 
община Айтос.  

В землището на гр.Айтос, поземлен имот 000779 с начин на трайно ползване „добив 
на полезни изкопаеми“ по картата за възстановена собственост, се разработва от 
„Бургаспътстрой“. Добивната дейност се извършва по взривен начин. В същия поземлен 
имот е разположена асфалтова база. По данни от РИОСВ-Бургас, за посоченото находище 
в Министерство на енергетиката се провежда процедура по отдаване на концесия. 

 
 Сеизмичност 

България е разделена при последното сеизмично райониране на пет сеизмични зони. 
Това са Кресненската, Горнооряховската, Пловдивската, Софийската и Шабленската 
сеизмични зони.  

Съгласно сеизмичната карта на България, общината попада в зоната на VII степен. 
Коефициентът за сеизмичност е 0.10. Не се наблюдават активни физикогеоложки явления и 
процеси - свлачища, пропадане, срутвания. 
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Фиг.II.1.4.2 Сеизмичната карта на България 

 
1.5. Ландшафт 

Характерът, структурата и обликът на ландшафта се формират от взаимодействието 
на основните природни и антропогенни ландшафти, присъстващи в обхвата на Община 
Айтос, които са изследвани последователно в съответствие с вертикалната структура на 
ландшафта. Преобладаващо участие при формирането на характера на ландшафта в 
общината имат природните компоненти на средата. 

Въз основа на закономерностите за зоналността, азоналността, принципите за 
генетичност и водещата ландшафтнообразуваща роля на геолого-геоморфоложката 
компонента, и схемата на комплексното ландшафтно райониране на България (И. Иванов, 
М. Георгиев, К. Стойчев и П. Петров 1968) страната се поделя на пет физикогеографски 
зони, а зоните на 17 физикогеографски области. Територията на община Айтос се намира в: 

 

 

Областта на Южното Черноморско крайбрежие в морфохидрографско и 
физикогеографско отношение се разделя на две подобласти - Бургаска (низинна) и 
Странджанска (хълмиста). Разглежданата площадка се намира в Бургаската (низинната) 
подобласт. Подобластта заема Бургаската низина, се отличава със слабо изразен наклон от 
запад към изток. Забелязват се и съответните диагонални наклони, насочени към лиманите 
на Бургаския залив и хълмовете на Върли бряг (209m). Потвърждение за разнопосочния 
наклон на Бургаската низина е добре изразената радиална хидрографска мрежа на реките 
Айтоска, Русокастренска, Средецка и Факийска. 

Съгласно схемата на ландшафтното регионално райониране на България (Петров, 
География на България, 1997 год.), създадена на базата на териториално съчетаване на 

V. Черноморската ландшафтна зона
3. Ландшафтна област на Южното Черноморско крайбрежие
 Ландшафтна подобласт на Бургаската низина
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типовете, подтиповете и групите ландшафти, и съобразно височинната поясност, 
ланшафтите в общината попадат в следната ландшафтна структура. 

Г. Междупланинска зонална област на южнобългарските низини и ниски планини 
ХХТТТ Бургаско-Айтоска подобласт 
123 Бургаски ландшафтен район 

 
На територията на Община Айтос са определени следните видове ландшафти: 
Урбогенен/ Селищен ландшафт (Зелена система в урбанизираните територии) 
Доброто състояние на зелената система е една от най-значимите предпоставки за 

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

Зелената система на града се изгражда от малките градски градини и озелени 
пространства, зелените дворове и вътрешноквартални пространства, уличното и 
крайречното озеленяване. Градът е сравнително „зелен“, но озеленените площи са 
разпръснати и изпълняват функциите на малки по площ локални градини. Паркова 
територия от категория „градски парк“, е разположена на центрично в населеното място. 

Зелените площи в Община Айтос са 116.56 ха, което представлява 0,29% от 
територията ѝ, от които 68.45 ха са разположени в строителните граници на населените 
места. Терените с предназначение за гробищни паркове са с площ 18.30 ха. Обектите за 
спорт и атракции, които също са част от зелената система на общината, заемат площ от 
22.49 ха, от които 17.71 ха са в рамките на населените места.  

Зелените площи за широко обществено ползване са гръбнакът на зелената система 
във всяко населено място и изпълняват изключително разнородни функции. Те са местата 
за ежедневен отдих, спорт и занимания на открито на населението, имат важна 
екологична функция и естетическо въздействие.  

Имотите предназначени за озеленяване в град Айтос заемат площ от 43,00 ха, от 
които едва 27% са благоустроени и поддържани. Гробищният парк, ситуиран извън 
урбанизираната територия, заема площ от 6,63ха. Най-голямата благоустроена зелена 
площ за широко обществено ползване е Градската градина в Айтос, която е ситуирана 
южно от геометричния център на населеното място. Най-посещаваният парк граничи със 
урбанизираната територия. Разположен североизточно от града, лесопарк „Славеева река“ 
заема площ от 381,305дка и е наситен с разнообразни функции. На територията на парка 
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се намират: детски площадки, кътове за отдих, множество чешми и мостове, две 
нефункциониращи водни площи, лятна естрада и зоокът. По цялото продължение на 
парка преминава Славеева река, от където идва и името на парка.  

Състоянието на благоустроените зелени площи в град Айтос е добро, необходимо е  
да бъде обърнато внимание на зоните, предназначени за озеленяване, които не са 
реализирани. Други части от градската среда, които са с неусвоен потенциал са 
междублоковите пространства. Изграждането на завършена и многофункционална 
открита и зелена среда в непосредствена близост до сгради с жилищни функции 
значително би повишило качеството на живот и би увеличило възможностите на 
населението на града за спорт, отдих и занимания на открито.  

Агрогенен ландшафт 
Община Айтос представлява аграрно-промишлен център с регионално значение. 

Важно място в отрасловата структура на икономиката ѝ заема селското стопанство. Това е 
и причината агрогенните /селскостопански/ ландшафти да са с основно присъствие в 
Община Айтос. Този тип ландшафт, включва всички селскостопански територии – ниви, 
мери, ливади, зеленчукови градини, овощни градини, пасища и др. и се определя от 
приоритетното развитие на земеделието в региона. Териториите за нуждите на селското 
стопанство представляват 67,20 % от общата площ на общината, а именно 27 071,12 ха. 

Дендрогенен ландшафт 
Горските територии, формиращи дендрогенния ландшафт в Община Айтос, заемат 

площ от 9 363,35 ха. Горите са естетическа категория със значително визуално и 
екологично въздействие. Основната част от горските комплекси (97,0%) заемат склоновете 
на Източните дялове на Стара планина. От територията на горския фонд на общината над 
85% са гори и земи с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции, 
останалите са защитни и рекреационни гори и земи (водоохранни, противоерозионни, 
мелиоративни), горски култури, семепроизводствени насаждения и защитени гори и земи с 
минимална площ. Горите са естетическа категория със значително визуално и екологично 
въздействие.  

Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти 
Към този тип ландшафт спадат териториите около водни течения и обекти, заети с 

влаголюбива дървесно-храстова растителност, която подчертава и засилва 
изразителността на бреговия силует. Визуалното въздействие на този тип ландшафти е 
най-силно. Площта на водните обекти в община Айтос е 439,18 ха, а деретата заемат 
727,21 ха. 

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

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

Озеленяването около транспортните трасета е сложен процес, с който се решават 
технически, екологични и композиционно-пространствени задачи. През територията на 
общината преминава и натоварената ЖП линия София-Бургас, която определя облика на 
ландшафта край нейния сервитут.  
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Надземните проводи също формират коридори, които оказват влияние върху облика 
на ландшафта. 

В 7 от 17-те населени места в общината се наблюдава развито озеленяване край 
улиците, това са гр. Айтос, с. Караново, с. Лясково, с. Пирне, с. Съдиево, с. Черноград и с. 
Чукарка.  

Състоянието на съвременните ландшафти в района се оценява като относително 
стабилно, като не се прогнозират промени в структурите на ландшафтите и 
функционирането на отделните групи ландшафти от реализацията на ОУП. 

 
1.6. Биологично разнообразие – растителност, животински свят, защитени 

зони и защитени територии 
Община Айтос обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на 

Айтоска река с обща площ 402,866 кв.км. Специфичното разположение на територията на 
община Айтос в рамките на Югоизточните части на страната предопределя сравнително 
разнообразния релеф, който в морфоструктурно отношение е формиран вследствие на 
доминацията на масивите на Източна стара планина и нейния преход към Айтоското поле, 
което формира периферията на Бургаската низина. Благодарение на това съчетание 
територията на общината се поделя на две ясно обособени части - Северна, където 
доминира структурата на сравнително ниската Айтоска планина, която плавно преминава 
към Айтоското поле на Бургаската низина, която се отличава със сравнително „плосък“ 
релеф в южно направление и хълмист в централните части на общината. 

Районът на община Айтос се отличава с богата флора и разнообразна фауна. Горската 
растителност е представена от дъбови насаждения с участия на габър, източен бук, липа, 
явор, топола и др. Срещат се и билки, имащи значение за фармацията и медицината - тетра, 
шипка, мента, бял равнец, жълт кантарион, мащерка и др. Рядък растителен вид е 
бодливото сграбиче (айтоски генгер), което за цяла Европа се среща единствено тук. То е 
сухолюбив растителен вид, водещ началото си от предноазиатската ксеротермична област. 
Представлява ниско бодливо храстче с дребни сребристоокосмени листа. Природната 
картина на местностите край града, където расте, наподобява на степен или полупустинен 
ландшафт. Образува сравнително просторни храстови ценози с чадърообразни форми. 
Горите на Айтоския Балкан се обитават от различни видове животни. В тях се срещат най-
много диви свине, вълци, лисици, сърни и елени, а по полето - зайци, невестулки, таралежи. 
От влечугите се срещат змии и гущери. Все по-рядко могат да се видят и костенурки. 

Биоразнообразието включва цялата жива природа на планетата в три основни нива на 
организация: 1) генетично – обхваща огромното разнообразие от генни комбинации във 
всички живи организми, 2) видово – включва видовете и разновидностите от всички групи 
живи организми и 3) екосистемно – обхваща не само разнообразието от живите организми в 
природата, но и сложните им взаимоотношения и разнообразни връзки помежду им и със 
заобикалящата ги природа. Съгласно националното законодателство, в България 
биоразнообразието се опазва главно чрез Закона за биологичното разнообразие, съгласно 
който биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и 
опазването му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите. 
Биологичното разнообразие е част от националното богатство и опазването му е 
задължение с приоритетна значимост. Същността на приоритетите по опазване на 
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биологичното разнообразие могат да се систематизират главно в следните няколко аспекта: 
опазване на местообитания по типова характеристика и местообитания на застрашени, 
редки и ендемични растителни и животински видове, представителни за Р България и 
Европа, нормативно уредено в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за 
лечебните растения (ЗЛР), подзаконовите нормативни документи – Наредби и Заповеди 
към него на МОСВ уреждат опазването и регулират ползването на редица лечебни, редки и 
застрашени растения за добиване на билки както изкупуване и търговия с тях. В тази 
връзка, задължение на община Айтос е и опазването на богатото за района 
биоразнообразие.  

 Биогеографска характеристика на района 
Като основа за биогеографското райониране на България са послужили направените 

фито- и зоогеографски деления на страната. Различните варианти на фитогеографско 
райониране на България, свързани с имената на Николай Стоянов, Даки Йорданов, Иван 
Бондев, Стефан Кожухаров, Борис Китанов и др. се базират на задълбочен исторически, 
географски, таксономичен и екологичен анализ на цялата наша висша флора. Последното и 
най-подробно ботанико-географско райониране на България е предложено от Бондев през 
1997 г., което разделя страната на 28 окръга с 80 района. Според него нашата страна се 
поделя на 3 ботанико-географски области: Европейска широколистна горска област, 
Евроазиатска степна и лесостепна област и Средиземноморска област и общо 5 провинции: 
Евксинска, Илирийска (Балканска), Македоно-Тракийска, Долнодунавска и 
Източносредиземноморска. 

 
1.6.1 Растителен свят 

Във флористично отношение територията попада в Тракийската горскорастителна 
област, която обхваща планински хълмисти и по-ниски земи - южно от Стара планина. 
Горскодървесната растителност е съставена от листопадни широколистни гори - чисти и 
смесени гори от благун, цер, космат дъб и келяв габър. Върху заливните тераси и 
крайбрежните земи на реките и потоците се срещат смесени насаждения от ясен, бряст, 
обикновен габър, цер, клен и заедно с тях върба, топола и др. Върху хълмистия релеф и 
върху силно разчленените хълмисти склонове с канелени горски почви се срещат смесени 
гори. От храстите са разпространени смрадлика, драка, глог, дрян и др. В полския район 
естествената горска растителност е изместена от културна (селскостопанска). Наред с 
разнообразната горска и културна растителност на територията на общината се срещат 
както в планинския, така и в полския район много билки, които имат приложение във 
фармацевтичната промишленост. В района повсеместно са разпространени шипка, глог, 
коприва, глухарче, змийско мляко, трънка, маточина, живовляк, лайка, бял равнец, мента, 
мащерка, риган, жълт кантарион, липа, орех. Дървесните видове имат огромно значение за 
пречистване на въздуха, за запазване на водните ресурси и почвата, във връзка с което на 
територията на общината е необходимо извършването на залесителни мероприятия. 

Растителност в България принадлежи към Холарктическото флористично 
пространство. Сложната геологична история на страната, планините със силно разчленена 
топография, речните долини и котловинни полета, влиянието на морските басейни от изток 
и юг обуславят разнообразен климат и създават условия за разнообразна растителност и 
богата флора (Анчев 2011). От растително-географска гледна точка растителната покривка 
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на България представлява комплекс от съобщества с бореален, средноевропейски (най-
широко разпространени), степен (на второ място по разпространение), арктичен, алпийски, 
балкански (включително средиземноморски) и местен характер. В широки граници варират 
видовете по отношение на топлинния фактор и едафичните условия. Киселинността на 
основната скала и почвите в някои случаи е сред първостепенните условия за развитието на 
едни или други растителни видове и определя структурата на фитоценозите. 

Районирането на растителността в България, основано на фитогеографска и 
геоботанична информация, разделя страната на 3 области. Европейската неморална 
(широколистна горска) област включва провинциите Евксинска, Илирийска (Балканска) и 
Македоно-Тракийска. Евроазиатската степна и лесостепна област е представена от 
Долнодунавката провинция, а Средиземноморската склерофилна горска област - от 
Източносредиземноморската провинция. Съгласно биогеографското райониране на Европа 
по ЕТС/BNP (European Topic Center on Biodivesity and Nature Protection), прието от 
Европейската комисия и влязло в Директивата за местообитанията (92/43/ЕЕС), България се 
отнася към 3 биогеографски района: Алпийски, Континентален и Черноморски. Според 
геоботаническо райониране (Ив. Бондев) България е обхваната от три растителни области - 
Европейска широколистна горска област, Евроазиатска степна и лесостепна област и 
отчасти от Средиземноморска склерофилна горска област. Към тези три области се отнасят 
разпространените пет растително-географски провинции - Евксинска, Илирийска, 
Македоно-Тракийска, Долнодунавска и Източносредиземноморска. Територията на 
страната се поделя на 28 окръга и 80 геоботанически района. 

Според геоботаническото райониране на България (Бондев, 1991, 1997, 2002), Община 
Айтос се намира в Европейската широколистна горска област. Той обхваща части от три 
флористични провинции с десет отделни окръга. 

В разглеждания район се срещат следните флористични провинции и техните 
елементи: 

Македоно-Тракийска провинция;  
• Стралджанско-Айтоски окръг - Заема сравнително голямо пространство на запад от 

Бургаската низина - до Ямбол, Сливен и Нова Загора. Изпъкналите части на терена 
(Айтоска планина от Хисаря до Карнобат, Терзийски баир източно от Сливен, хълмът 
Бакаджиците, Светиилийските възвишения и най-източните части на Сърнена Средна гора) 
са били покрити в миналото ксеротермни гори от благун, цер, космат и виргилиев дъб. 
Понастоящем от тези гори са останали малки силно разредени участъци, заменени с гъсти 
съобщества от драка или с ксеротермни пасища с доминиране на белизма и луковична 
ливадина, на места и садина. По хълмовете над Айтос преобладават бодливите ниски 
храсти от Айтоски клин (Astracantha aitosensis). В териториите на окръга с по-ниска 
надморска височина в миналото са съществували гори предимно от дръжкоцветен дъб, по-
често смесени с полски бряст и полски ясен, а сега почти всички гори са унищожени и само 
край р. Тунджа тук-там са останали малки групи. В пониженията на места е настъпило 
засоляване и има халофитна растителност, в която доминира и тръстиковата власатка. В 
този окръг освен по-широко разпространените видове растения са налице и някои 
специфични за него диагностични видове, най-голям брой от които са македоно-
тракийските флорни елементи, включително и български, и балкански ендемити. От 
българските тук са разпространени: нежна метличина (Centaurea gracilenta), менагетова 
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метличина (C. mannagetae), ряповидна метличина (C. napulifera ssp. thirkei), влакнеста 
самодивска трева (Peucedanum vitijugum), тракийско омразниче (Onosma thracica), 
хилядолистен воден морач (Oenanthe millefolia), а от балканските - български ранилист 
(Stachys alpina ssp. bulgaricum), крилатолистен равнец (Achillea depressa), нежен лопен 
(Verbascum humile), едроцветно червеноглавче (Knautia ambigua), критски ветрогон 
(Eryngium creticum), жълто подрумиче (Anthemis tenuiloba), тракийско подрумиче (A. 
thracica). Освен от тези групи в изграждането на растителната покривка участват и степни 
флорни елементи, като: монпелийска камфорка (Camphorosma monspeliaca), ниският бадем 
(Amygdalus nana), драката (Paliurus spina christi), източната превара (Scutellaria orientalis), 
висока превара (S. altissima), бодлива руница (Phlomis herba-ventis ssp. pungens), 
теснолистен ранилист (Stachys angustifolia) и метличесто великденче (Veronica spuria). От 
евксинските флорни елементи са само три вида - коленчато диво жито (Aegilops geniculata), 
низинен дъб (Quercus longipes), еруколистен дъб (Q. erucifolia), два вида са 
средиземноморски – черноморско коило (Stipa pontica), медовична оризовка (Piptatherum 
holciforme), и само един вид е от илирийсите флорни елементи - късозъбо пропадниче 
(Pedicularis brachyodonta). - Айтоски район. По-голямата част от района е заета от 
обработваеми земи. В останалите площи се намират остатъчни гори, храсталаци и тревни 
ценози, съставени от ксеротермни видове растения. Освен споменатите флорни елементи, 
характерни за целия окръг, за самия Айтоски район са типични два вида български 
ендемити - коленчато диво жито (Astracantha aitosensis) и родопска люцерна (Medicago 
rhodopaea), и балканските ендемити български клеистогенес (Cleistogenes bulgarica), 
тракийски клин (Astracantha thracica), бледа калугерка (Nonea pallens), тъполистна 
калугерка (N. obtusifolia), триръба хептаптера (Heptaptera triquetra). 

Съвременната растителност в страната е динамичен сбор от дървесни, храстови, 
полухрастови и тревисти съобщества. 

Според комплекса от основни екологични изисквания феноекологичните типове се 
отнасят към няколко фитоклиматични групи растителност: 

На територията на Община Айтос се срещат следните типове и групи: 

 неморална – съобщества на обикновен габър, източен габър, бук, източен бук, 
обикновен горун, летен дъб, дръжкоцветен дъб, благун, полски ясен, цер, дребнолистна 
липа, обикновен кестен, ливадна власатка, троскот, обикновена полевица;  

 степна – съобщества на степен бадем, нишковидно коило, валезиайска власатка, 
белизма, айтоски клин, луковична ливадина и др.; 

През последните години се наблюдават изменения на естествените растителни 
съобщества, което е свързано предимно с засилващото се антропогенно въздействие. 
Разпространение на растителността във височинно отношение в Община Айтос:  

Широколистни листопадни горски, смесени и храстови съобщества. Разпространени 
са в низините, равнините, ниските планини, дори на височина до 1500 м.н.в 

Височинните растителни пояси в България са породени от вертикалното зониране на 
климата и почвите. Обособени са шест височинни пояси. Община Айтос попада в Пояс на 
ксеротермните /сухолюбиви/ дъбови гори до 700м.н.в. Развит в низините, хълмистите 
райони и подножията на планините. От тревния пояс широко разпространение имат 
житните треви. 
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Особено място в растителната покривка на България имат фитоценозите на 
южноевксинските видове, локализирани в Странджа и Източна Стара планина. Горите от 
Fagus orientalis и Quercus polycarpa представляват сложен комплекс от южноевксински и 
средноевропейски видове: Rhododendron ponticum, Laurocerasus officinalis, Daphne pontica, 
Vaccinium arctostaphylos, Trachystemon orientalis, Calluna vulgaris, Festuca drymeja, Acer 
platanoides, A. campestre, Carpinus betulus, Tilia tomentosa, Quercus cerris, Crataegus 
monogyna, Poa nemoralis и др. Горите на Quercus cerris, Q. frainetto и Q. pubescens в 
хълмисто-равнинните територии на страната са с ареали в югоизточната част на 
неморалната зона и се отличават с участието на видове с южна природа. Ксеротермните 
дъбови гори, в състава на които влизат или формират самостоятелни фитоценози Fraxinus 
ornus, Carpinus orientalis и др., имат ясно изразени средиземноморски черти. В състава им 
участват Cotinus coggygria, Paliurus spina-christi, Juniperus oxycedrus, J. excelsa, Colutea 
arborescens, Coronilla emerus, Clematis flammula, Anemone pavonina, Ranunculus rumelicus, 
Cyclamen hederifolium и др. Някои от храстовите видове формират фитоценози, които имат 
доста широко разпространение. На места са развити фитоценози на Genista rumelica, G. 
lydia и други южни видове, или на локални ендемити като Astracantha aitosensis, A. thracica 
и др. Особен интерес представляват и реликтните ценози на степни видове като тези на 
Amygdalus nana, Artemisia lerchiana, Stipa lessingiana, Paeonia tenuifolia, Caragana frutex и др. 
Разпространението на понто-панонски континентални льосови и пясъчни степи е 
ограничено, но съществено за биоразнообразието в България. Специфично е и участието в 
растителността на страната на ендемични оро-средиземноморски съобщества от ниски 
бодливи храстчета (Astragalus angustifolius и др.) и субконтинентални храстови съобщества. 

Сложна е също така структурата на тревната растителност в равнините с участието на 
много полухрастови видове, особено на варовити и ерозирани терени. Площта на 
мезофитната (ливадната) тревна растителност с доминанти Festuca pratensis, Cynosurus 
cristatus, Lolium perenne, Poa sylvicola и др. все повече намалява. След унищожаването на 
горите по-често се развиват ксеромезофитни и ксеротермни ценози на Chrysopogon gryllus, 
Bothriochloa ischaemum (Dichantium ischaemum), Poa bulbosa, Stipa spp., Festuca valesiaca, 
Artemisia alba, Satureja montana, Agropyron brandzae и др. В повечето случаи растителната 
покривка е комплекс от храстови и тревни ценози. 

Съгласно Груев, 1988 Община Айтос попада в Среднобългарския биогеографски 
район с подрайоните: Тунджанската хълмиста низина и Източна Стара планина. 

Среднобългарският район обхваща Горнотракийската низина с Подбалканските 
котловини; Сърнена Средна гора (без високите й части); Тунджанската низина, на север с 
Казанлъшкото, Твърдишкото и Сливенското поле; Източна Стара планина почти 
отначалото на Луда Камция, Върбишки проход и Мокренски проход на изток; 
Благоевградската, Кюстендилската и Дупнишката котловина. 

Климатът е преходноконтинентален, като в отделни участъци има различия. Докато от 
север Старопланинската верига ограничава прииждането на студени въздушни маси, то 
Родопите, Рила и Осогово спират топлите въздушни маси откъм юг и югозапад.  

Нахлуването на континентални въздушни маси става през Източна Стара планина и 
Черно море, като се придружава от силни ветрове (особено в районите на Сливен и Ямбол) 
и слаби валежи. Общо взето, създава се климатичен тип, който има белези както на умерено 
континентален, така отчасти и на преходносредиземноморски климат. 
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Зимата се характеризира с относително по-високи температури, отколкото в Дунавската 
равнина (средни януарски между 1 и 0,8 °С), които са твърде неустойчиви (възможни са 
повишавания до 20 °С и понижавания до -33 °С. Абсолютен максимум в годината (45,2 °С) 
е отбелязан при Садово. 

Валежният режим се характеризира с летен максимум. Снежната покривка е 
обикновено неустойчива и най-често падналият сняг се стопява преди да е паднал нов. 
В Горнотракийската низина преходноконтиненталният климат е типично изразен. Поради 
оградните планини на запад от Пловдив количеството на годишните валежи е само 550 mm 
(на места и под 500 mm). По северните склонове и долове на средната част на Родопите са 
налице елементи на субсредиземноморски климат (по течението на притоците на Марица), 
което обуславя навлизане на средиземноморски растения и животни навътре в планината 
по долините на реките. 

В Тунджанската низина също се проявява средиземноморско климатично влияние (по 
Тунджа), достигащо дори Сливенско и Източна Стара планина. Наблюдава се относително 
увеличаване на годишните валежи. В Подбалканските котловини се установява 
разнообразие на климата. Например в Казанлъшката котловина, която е затворена от юг, 
климатът е по-суров (минимални температури до -33 °С), отколкото в отворената 
Карловска котловина (-26 °С). В сравнение с равната част на котловините валежите по 
склоновете са малко по-големи, като през зимата около половината от тях са от сняг и 
половината от дъжд. 

Ниските части на Източна Стара планина с откритостта си към Северна България са 
най-силно повлияни от умереноконтиненталния климат. На изток обаче той се 
характеризира и с особености на черноморския климат. В западната част на района 
(Благоевградското, Кюстендилското и Дупнишкото поле) се наблюдава по-силно 
средиземноморско влияние върху климата, отколкото на север от Конявска планина. 
Поради защитеността откъм север със средно високи възвишения зимата тук е по-мека. 
Например, докато в Софийското поле около 50 зимни дни имат температура под 0 градуса 
С, то на юг от Конявска планина такива дни са само 30. Средната януарска температура е 
между 1 и -1 °С, а снежната покривка е непостоянна. Районът може да се раздели на 
западна и източна част. Независимо от това, че връзката между тях е прекъсната от 
планини, биотата и биотичните съобщества на двете части са сходни както по видов състав, 
така и по количествени съотношения между основните флорни и фаунистични елементи. 
Тук превесът на северните форми е чувствителен, но и доста средиземноморски и 
преходносредиземноморски видове намират добри условия за съществуване. 

В двете части на района се срещат средиземноморските растения кукуч, плюскач, 
подземна детелина, красива детелина, кървава къпина, монпелийски полипогон, както и 
азиатските видове грудков здравец (Geranium tuberosum), паче гнездо (Anchusa ochroleuca), 
кокеш (Scorzonera mollis), ехинофора (Echinophora sibthorpiana). 
Български ендемит, който се среща само в двата дяла на Среднобългарския район, е 
ямболският мразовец (Colchicum diampolis). 

Сходни са и горските растителни съобщества, като доминиращи видове и в двата дяла 
са цер, бегун, космат дъб, келяв габър, драка и др. Западната част на района е 
самостоятелният Горнострумски подрайон, а източната може да се подраздели на 3 
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подрайона - Горнотракийска низина, Тунджанска хълмиста низина и Източна Стара 
планина. 

Подрайон на Тунджанската хълмиста низина. Този подрайон се огражда на север от 
източната половина на Старопланинската верига, на запад - от източната граница на 
Горнотракийския подрайон, на юг - от Долномаришко-Долнотунджанския подрайон и 
Странджа, на изток - от Бургаската част на Черноморския район. Обхваща Тунджанската 
хълмиста низина с Казанлъшкото, Твърдишкото и Сливенското поле, основната част от 
Сакар, Карнобатското, Айтоското, Грудовското и Елховското поле. Почти цялата му 
територия заедно с части на Сакар и Бакаджиците, Манастирските, Светиилийските и 
останалите възвишения е превърната в обработваеми земи. 

Горските растителни съобщества са сравнително малко и се състоят главно от цер и 
благун, както и от цер, често с келяв габър. Срещат се вторични съобщества от драка, 
хрищел (Jasminum fruticans) и някои други преходносредиземноморски видове. На места 
растат мезофитни гори от дръжкоцветен дъб, полски бряст и полски ясен, както и 
халофитни формации, в които доминира изворникът (Puccinellia convoluta). Покрай Тунджа 
са се съхранили най-големите във вътрешността на страната гори от лонгозен тип, 
съставени главно от ясен, бряст, мекиш (Acer tataricum), тополи, върби и много увивни 
растения. 

В подрайона са разпространени средиземноморски растения, някои от които достигат 
Подбалкана (особено в Сливенско). Не са редки и южноевксинските видове, които навлизат 
от Черноморския район като битински синчец, форскалева какула, полски ясен, златно 
секирче, кримско зарасличе. От азиатските форми характерни са скрипка, ресничест 
гарвански лук (Ornithogalum fimbriatum), космат опопанакс (Opopanax hispidus), гмелинова 
гърмица (Statice gmelinii), теснолистно клинавче (Astragalus angustifolius), паче гнездо 
(Anchusa ochroleuca), прав звездан (Lotus strictus), прангос (Prangos ferulacea). 
Ендемични растения на подрайона са Tulipa splendens (блестящо лале) и T. aureolina 
(златисто лале). Само в този подрайон у нас се срещат редките видове Bupleurum fontanesii 
(фонтанезиева урока; Източно Средиземноморие), Trifolium squarrosum (разпреренозъба 
детелина; Северно Средиземноморие) и T. squamosum (късозъба детелина; 
холомедитерански вид). 

Подрайон на Източна Стара планина. Подрайонът обхваща ниските (до 700 m н. в.) 
източни части на Стара планина (Върбишка, Стидовска, Карнобатска, Камчийска, Айтоска 
и Еминска планина) до Черноморския район. 

Преобладават гори от мизийски бук, габър и горун и от цер и благун. Срещат се и 
вторични формации от келяв габър. Най-характерното в растителността, което дава 
биогеографски облик на подрайона и подчертава влиянието на Черно море, са формациите 
от източен бук. Тук обаче липсва типичният за Странджа вечнозелен подлес от колхидски 
тип. 

Ендемити на подрайона са видовете Poa aitosensis (айтоска ливадина) и Sedum 
tschernokolevii (черноколева тлъстига), а единствено в него у нас се срещат редките видове 
Aethionema arabicum (арабска етионема; Югозападна Азия; реликт) и Rubus thyrsiflorus 
(пирамидалносъцветна къпина; Северозападна и Средна Европа). 
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1.6.2. Животински свят 
В зоогеографско отношение сухоземната фауна на България се отнася към 

Палеарктичната зоогеографска област на Холарктичното царство. Поради това че България 
е разположена основно в Евросибирската зоогеографска подобласт, но граничи и с 
Медитеранската зоогеографска подобласт, в страната се срещат два основни зоогеографски 
комплекса: северен (евросибирски), формиран от студеноустойчиви видове животни, и 
южен (медитерански), включващ множество топлолюбиви видове 

Голямото фаунистично разнообразие на България е отражение на физикогеографското 
положение, палеогеографското развитие и разнообразния релеф. 

Физикогеографското положение на България е позволило да се разшири ареалът на 
животинските видове от съседните на нас територии. Междинното климатично положение 
на България е обусловило адаптирането и възникването на множество и различни по 
характер животински видове. 

През плейстоцена се развиват сравнително топлолюбиви животински видове. Една 
част от тях през ледниковита епоха се адаптират към суровите климатични условия, а друга 
част емигрира или напълно изчезва. Част от фауната в България е проникнала у нас от 
арктичните области. Запазените терциерни реликти у нас са някои видове паяци /във 
Варненския карстов район/, птицеядния паяк /Голо бърдо/ и др. Плейстоценски реликтни 
видове обитават най-високите части на Рила и Пирин - паяк тъкач и др. През плейстоцена 
орографската преграда на Стара планина е способствала за обособяването на 
средноевропейски фаунистични видове на север от нея и за средиземноморски - на юг от 
нея. При появата на човека нашите земи са обитавани от едри бозайници, които по-късно 
изчезват - мамонтът, вълнест носорог, пещерна мечка, пещерна хиена, пещерен вълк, 
северен елен. Човекът със своята стопанска дейност /директно унищожаване или промяна 
на условията на тяхното развитие / довежда до изчезването на редица фаунистични видове. 

 Зоогеографско райониране 
Голямото фаунистично разнообразие на България териториално е обединено в 

няколко зоогеографски райони, като територията на Община Айтос попада в 
Горнотракийски фаунистичен район. Разположен между Стара планина и Родопите. 
Преобладават европейско-сибирските фаунистични видове /воден плъх, колхидски фазан, 
скална яребица /, но се срещат и голям брой средиземноморски видове /нощен гущер, 
гекон, жълтокоремен гущер, змията червейница, каспийска блатна костенурка/, но тъй като 
тази територия е преходна, могат да бъдат наблюдавани животински видове и от други 
райони: Крайчерноморски и Старопланински. 

Според Груев (1994) височинната фаунистична зоналност в България е 
диференцирана в четири фаунистични пояса, които в някаква степен следват поясното 
разпределение на растителността. 

Територията на Община Айтос попада в Фауна на дъбово-габъровия пояс. 
Равнинно-хълмистият пояс на страната има най-голям пространствен обхват, което 

определя и най-голямото видово фаунистично разнообразие в страната. Голяма част от 
територията се използва за земеделие, което е променило видовия състав чрез ограничаване 
ареала на автохтонните фаунистични представители и навлизането на много други 
трофично свързани с обработваемите земи. Нископланинската част на пояса е покрита с 
горски растителни формации от ксеротермните дъбове и по-малко от горун и обикновен 
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габър. Равнинно-хълмистите територии са заети от тревна растителност и съвсем малко от 
горска, което предполага наличието на степни обитатели, съсредоточени предимно в 
Северна България и средиземноморски животни в Южна България. 

Степната безгръбначна фауна е доминирана от: правокрили насекоми разред 
Orthoptem, с видове които са вредители, като обикновения зелен скакалец - Tettigonia 
viridissima и италианския скакалец - Caliptamus Italicus; богомолки - разред Mantodea, които 
са сравнително едри хищни насекоми, представени в степите от Mantis religiosa, Iris oratoria, 
Empusa fasciata и Ameles heldreichi; цикадови - подразред Cicadodea, които също са 
вредители по посевите, представени от видовете - Cicada orni, Ledra aurita и Dictyophara 
europea. В степните тревисти съобщества се срещат и сухоземни охлюви от клас Gastropoda, 
сред които най-широко разпространение у нас има градинския охлюв - Helix pomatia. 

Гръбначната степна фауна е най-добре представена от гризачите - разред Rodentia, 
сред които особено характерни са обикновеният хомяк - Cricetus cricetus, лалугерът - 
Spermophilus citellus, степният пор - Mustela eversmanni, скачащата мишка - Sicista subtilis и 
полската мишка - Apodemus agrarius. 

Земноводните и влечугите в пояса са предимно сухолюбиви видове като зелената 
крастава жаба - Bufo viridis, шипоопашатата костенурка - Testudo hemanni, шипобедрената 
костенурка - Testudo graeca, кримския гущер - Podarcis taurica, ивичестия гущер - Lacerta 
trilineata, змиеокия гущер - Ophisops elegans, каспийския голям стрелец - Coluber caspius, а в 
южните части на страната се среща и македонския гущер - Podarcis erchardii. 

Типични степни птици са степният орел - Aquila rapax orientalis, яребицата - Perdix 
perdix, пъдпъдъкът - Coturnix coturnix и дроплата - Otis tarda. В „степните“ райони на 
страната се размножават късопръстата чучулига - Calandrella cinerea, дебелоюноната 
чучулига - Melanocoiypha calandra, черночелата сврачка - Lanius minor и плешанката - 
Oenanthe pleschanka. В районите със земеделски житни култури освен типичните степни 
птици се срещат още сива овесарка - Emberiza calandra, черноглава овесарка - Emberiza 
melanocephala, полска чучулига - Alauda arvensis и качулата чучулига - Galerida cristata. 

Край реките и водоемите обитава специфична орнитофауна, в която са гнездилищата 
на водния кос - Cincius cinclus, бялата стърчиопашка - Motacilla alba, речния дъждосвирец - 
Charadrius dubius, бреговата лястовица - Riparia riparia и земеродното рибарче - Alcedo 
atthis. 

В равнинно-хълмистия пояс на страната са съсредоточени най-круп- ните 
антропогенизирани обекти, които са местообитания за около триста вида птици. Типични 
синантропни видове птици са домашното врабче 

Passer domesticus, полското врабче - Passer montanus, скалния гълъб - Columba livia, 
гугутката - Streptopelia decaocto, градската лястовица - Delichon urbica и селската лястовица 
- Hirundo rustica. 

Дъбово-габьровият пояс създава благоприятни условия за развитието и 
разпространението на най-многобройната фаунистична група у нас - насекомите. Много от 
насекомите са свързани трофично и симбиотично със различни видове дъб. Такива видове 
са пеперудите гъботворки от сем. Lymantriidae, като гъботворката - Lymantria dispar и 
златозадката - Euproctis chrysorrhoea, считани за вредители по дъбовете. Подобен характер 
имат пеперудите листозавивачки от сем. Tortricidae, като дъбовата листоврътка - Tortrix 
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viridana, дъбовият сечко - Plagionotus arcuatus от сем. Cerambycidae и хоботниците от сем. 
Curculionidae, като Balaninus glandium, ларвата на който се развива в жълъдите на дъба или 
в кестените. 

Други характерни насекоми в дъбовите гори са представители на ци- покрилите от 
разред Hymenoptera, сред които са характерни растително- ядните оси - Emphytus serotinus, 
Mesoneura opaca и Fenusella pygmaea. Към разреда на цинокрилите принадлежи стършелът - 
Vespa crabro, обикновената оса - Vespa germanica, сем. пчели - Apidae, с домашната пчела - 
Apis mellifera и земнат а пчела - Bombus terrestris, разпространени широко в пояса. 
Ципокрили обитатели на дъбовия пояс са мравките - сем. Formiculae и паразитирашите по 
други насекоми ихнеумони от сем. Ichneumonidae. Тук се срещат и представители на 
твърдокритите от разред Coleoptera, сред които са бръмбарите златки - сем. Buprestidae, ка-
линки от сем. Coccinellidae, листоядите от сем. Chrysomelidae, сечковци от сем. 
Cerambycidae и хоботници от сем. Curculionidae. 

Дъбово-габъровият пояс е добре населен с хищни насекомоядни видове от разред 
полутвърдокрили (дървеници) - Hemiptera (включва около 50 семейства, живеещи в 
повърхностния почвен слой, върху различни растителни видове, също водни насекоми и 
кръвосмучещи паразити), разред равнокрили хоботни - Homoptera (включва цикади, листни 
бълхи и листни въшки), разред двукрили - Diptera (включва кръвосмучещи комари, зли 
мухи, ободи, конски мухи, същински мухи и месарки) it разред мрежокрили - Neuroptera (у 
нас се срещат златоочици, мравколъви и др.). В пояса и въобще в страната се срещат два 
вида от разред термити - Isoptera, принадлежащи на две различни семейства, съответно 
Kalotermes flavicollis (Kalotermitidae) и Reticulitermes lucifugus (Rhinotermitidae). 

Паякообразните от клас - Arachnida са представени от скорпиони (у нас се среща 
карпатския скорпион - Euscorpius carpaticus), лъжескорпи- они, солифуги, с един вид - 
Galeodes graecus, сенокоспи, паяци, с 850 вида у нас, кърлежи. Многоножките от надклас 
Myriapoda също обитават този височинен диапазон с най-често срещани видове - Pauropus 
hitxleyi и най-едрия представител в тази група, сколопендрата - Scolopendra cin- gulata. 

Гръбначната горска фауна е представена от видове, които обитават и други пояси, но 
някои се придържат основно към дъбово - габъровия пояс. Типични представители от 
бозайниците са таралежът - Erinaceus соп- color, в югоизточната част на страната 
средиземноморската къртица - Talpa levantis, прилепът на Натузий - Pipistrellus nathusii, 
ръждивият вечерник - Nyctalus noctula, обикновената сива полевка - Microtus arvalis, 
горският сънливец - Dryomys nitedula, черният пор - Mustela putorius и чакалът - Canis 
aureus. 

Реките и водоемите в дьбово-габьровия пояс са местообитания на специфични 
фаунистични представители - хигрофилни насекоми, като водни конче та - разред Odonata, 
еднодневки - разред Ephemeroptera, комари от разред Diptera, перли (русалки) от разред 
Plecoptera и водни по- лутвърдокрили от разред Heteroptera. Освен риби във водоемите се 
срешат и други гръбначни като: видра - Lutra lutra, воден плъх - Arvicola terrestris; сива 
водна змия - Natrix tessellata, обикновена блатна костенурка - Emys orbicularis, 
червенокоремна бумка - Bombina bombina, обикновена чесновница - Pelobates fuscus, 
балканска чесновница - Pelobates syriacus и голяма водна жаба - Rana ridibunda. 

Съвременната ихтиофауна на страната се състои от над 207 вада и подвида риби, 
разпределени в 132 рода и 54 семейства. Според биологичната класификация на Майснер 
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(1933), рибите се поделят на четири големи групи: морски, проходни, полупроходни 
(приустиеви) и сладководни. В България ихтиофауната се разглежда като: морска, 
обхващаща водите на Черноморския басейн, където попадат проходните риби и 
сладководна, включваща полупроходните риби. За улеснение първата група се разглежда 
като ихтиокомнлекс на Българското Черномориие, а втората като ихтиокомплекс на 
вътрешните води. 

Община Айтос попада в Ихтиокомплекс на водите във вътрешността на страната. 
Рибната фауна на реките, езерата, блатата и язовирите у нас се състои от над 122 вида, 

разпределени според регионалните особености. Реките, които се вливат в Дунав, са 
свързани с ихтиоразнообразието на тази река, което е най-голямото в Европа. 
Ихтиофауната на речните системи оттичащи се пряко в Черно море и крайморските езера е 
свързана в определена степен с морския басейн. Основните групи от видове са понто-
каспийски и бореално-атлантически реликти, а има и средиземноморски имигранти. Реките 
от Егейския водосборен басейн имат общи видове с Черноморския басейн, но се срещат и 
такива, които са характерни само за този басейн. 

Преобладаващо участие в ихтиофауната на Егейския басейн имат сладководните 
видове есетра - Acipenser sturio, шарановите риби от сем. Cyprinidae, балкански щипок - 
Sabanejwia aurata balcanica, речен костур Perca fluviatilis и различни видове попчета от сем. 
Gobiidae. Средните течения на реките са местообитания за шарановите риби: маришка 
мряна - Barbus cyclo lepis, речен кефал - Leuciscus cephalus, скобар - Chondrostoma nasus, 
уклей - Alburnus alburnus и кротушка - Gobio gobio. Долните течения на реките се обитават 
от червеноперка - Scardinius erythrophthalmus, платика - Abramis bramci, златиста каракуда - 
Carassius carassius, сом - Silurus glanis, щука - Esox lucius, обикновен бибан - Gymnocephalus 
cernuus, речен костур - Perca fluviatilis и др. 

При зарибяването на водоемите се пренасят и други представители, като така 
наречените „плевелни риби“, чиито популации много бързо нарастват. Такива 
представители в нашите изкуствени водоеми са слънчевата рибка - Lepomis gibbosus, 
сребристата каракуда (таранка) - Carassius auratus gibelio и псеудоразбора - Pseudorasbora 
parva. 

Територията на Община Айтос важно място заема Термоксерофилен горски тип 
фауна. Земноводните и влечугите от този тип фауна са привързани към биома Durilignosa и 
макар, че унас има ограничени пространства, които могат да се отнесат към този биом, 
значителна част от страната е заета от субсредиземноморски растителни съобщества. 
Мобилният характер на тези фаунистични видове предполага по широкото им 
разпространение извън биома на Средиземноморските склерофилни гори и храсталаци. 
Освен това, тези видове притежават сравнително голяма екологична пластичност и 
възможности за адаптиране, което им позволява да участват в субсредиземноморските 
съобщества у нас. 

Такива термоксерофилни обитатели са обикновената водна жаба - Rana ridibunda, 
обикновената водна костенурка - Emys orbicularis, сирийската чесновница - Pelobates 
syriacus, геконът - Cyrtodactylus kotschyi. 

Подобни видове, но с по-широко разпространение в равнинния пояс на страната са 
пепелянката - Vipera ammodytes, сивата водна змия - Natrix tessellata, стенният гущер - 
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Podarcis mundis, късокракият гущер - Ablepharus kitaibelii, шипобедрената костенурка - 
Testudo graeca и ивичестият гущер - Lacerta trilineata.  

Птиците (клас Aves) в България наброяват над 400 вида и произхождат от различни 
области и подобласти на Холарктичното биотично царство. Според произхода и броя, 
орнитолотичните видове у нас са разпределени в пет основни фаунистични типа 
(Нанкинов,1999). 

Най-голям брой видове установени у нас са представителите на палеарктичния тип 
орнитофауна, наброявяща 102 вида. Количеството на тези видове нараства по време на 
сезонните миграции, когато палеарк- тичните птици се отправят към нашето географско 
пространство. Палеарктични птици представени у нас са бял щъркел - Ciconia ciconia, ням 
лебед - Cygnus olor, малък ястреб - Accipiter nisus, калугерица - Vanellus vanellus, голям 
синигер - Parus major, чавка - Corvus monedula и др. 

На второ място е групата на холарктичния тип орнитофауна, наброяваща 38 вида 
птици, които идват у нас най-често през зимата. От този тип са: зеленоглавка - Anas 
platyrhynchos, зимно бърне - Anas сrесса, речна рибарка - Sterna hirundo, ушата сова - Asio 
otiis, блатна сова - Asio flammeus и др. 

Европейски тип орнитофауна е представен от 28 вида, коиго навлизат у нас през 
лятото от Средиземноморието. Това са червената каня - Milvus milvus, осоядът - Pernis 
apivorus, зеленият кълвач - Picus viridis, червеногръдката - Erithacus rubecula, южният 
славей - Luscinia megarhynchos, пойният дрозд - Turdus philomelos, чинката - Fringilla 
coelebs и др. 

На последно място по броя на видовете е европейско-туркестанския тип орнитофауна 
с 24 птици, обединяващи средиземноморски, европейски и туркестански представители. 
Видовете представени у нас: са яребица - Perdix perdix, гълъб хралупар - Columba oenas, 
гривяк - С. palumbus, гургулица - Streptopelia turtur, горска бъбрица - Anthus trivialis, сива 
мухоловка - Muscicapa striata, скорец - Sturnus vulgaris, зеленика - Carduelis chloris, щиглец - 
C. carduelis и др. 

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

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



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

92 

 

ихтиофауната в язовирите се срещат уклей (Chalcalburnus chalcoides), каракуда (Carassius 
gibelio),  шаран (Cyprinus carpio) и толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix).    

Животинският свят на територията на общината показва разнообразие предимно по 
отношение на бозайниците и по отношение на птиците, земноводните и влечугите.  

 
1.6.3. Защитени зони 

През 2002 г. в България започна и процесът по определяне на места, отговарящи на 
изискванията, поставени от Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните 
местообитания и на дивата фауна и флора и Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите 
птици. 

До края на 2007 г. с решения на Министерски съвет са приети 119 защитени зони за 
опазване на дивите птици, покриващи 22,7% от територията на България и 234 защитени 
зони за опазване на природните местообитанията, покриващи 30% от територията на 
България. Общо в България са приети от Министерски съвет 340 защитените зони от 
НАТУРА 2000, покриващи общо 34,4 % от територията на страната. 

Екологични проблеми по отношение на флората и фауната, могат бъдат в резултат на:  

 нарушения на местообитанията и хабитатите на растителните и животинските 
видове, промени в екосистемите в района в следствие от засилена урбанизация в 
района. Последствията могат да бъдат унищожаване на цели растения или промени в 
плътността на популациите, безпокойство на животинските видове, унищожаване на 
места за гнездене, хранене, почивка, фрагментация на местообитанията, 
интродуцирането на не-местни видове, които са по-конкурентноспособни от местните 
такива и могат да ги изместят от техните екологични ниши. 

 промяна на биоразнообразието и замърсяване на крайречните и водните екосистеми 
вследствие унищожаването на част от растителността, фрагментиране на 
местообитания и хабитатите, унищожаването на места за гнездене, храна и почивка на 
животински видове, интродуциране на не-местни видове в следствие замърсяване на 
водните обекти с отпадъчни води, зауствани от остарелите и амортизирани ПСОВ и 
канализационните системи които заустват във водните обекти без необходимото 
пречистване.  

 дифузно замърсяване на местообитанията и хабитатите, промяна на 
биоразнообразието в екосистемите, мигриране на замърсителите по хранителните 
вериги, и промяна на биоразнообразието в екосистемите в резултат от интензивното 
земеделие в районите и наторяването на земеделските терени с азотни и фосфорни 
торове, органични торове и препарати за растителна защита;  

 унищожаване на отделни растения, месторастения и места за гнездене, в резултат на 
ерозиране в близост хидротехническите съоръжения, и вследствие неправилното 
изсичане и оголване на терените.  

 замърсяване на почвите и растителността, унищожаване на отделни растения или 
намаляване на плътността на популациите, засягане на местообитания на застрашени 
и редки видове, намаляване на видовото разнообразие, безпокоене и прогонване на 
животни и птици, места за гнездене и хабитати на различни видове, и намаляване на 
биоразнообразието в резултат от създаването и наличието на нерегламентирани 
сметища. При интродуцирането на нови животински видове характерни за сметищата 
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се създава опасност за хората и домашните животни от разпространение на болести и 
зарази в околните територии.  

 преки въздействия от присъствието на строителна техника на площадки за бъдещо 
строителство - унищожаване на части или цели растения, нарушаване на растителната 
покривка или части от нея от строителната техника, нарушаване на целостта и 
засипване на тревната растителност с почва от изкопно-насипните дейности, и при 
временното съхраняване на хумусния слой, и от строителните и металните отпадъци 
на терена по време на строителните дейности на всички видове обекти. Преките 
въздействия върху фауната са свързани с нарушаване на хабитатите, безпокойство и 
прогонване на животинските видове, унищожаване на местата за гнездене и промяна 
на биоразнообразието.  

 промяна в биоразнообразието на крайречните територии в следствие унищожаване 
на част от растителните и животинските популации, места за гнездене и промяна в 
състава на екосистемите при наводнения.  
 Устойчиво управление на биологичното разнообразие и опазване на местообитания 

и видове с европейско и национално значение от Националната екологична мрежа и извън 
нея ще доведе до подобряване на състоянието на екосистемите, ограничаване и спиране на 
загубата на биологично разнообразие. 

 
Съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие, държавата изгражда 

Национална екологична мрежа, включваща защитени зони, в които могат да участват 
защитени територии и защитени територии, които не попадат в защитените зони.  

Защитените зони са предназначени за опазване или възстановяване на благоприятното 
състояние на включените в тях природни местообитания, както и на видовете в техния 
естествен район на разпространение. 

Национална екологична мрежа включва освен съществуващите територии, обявени по 
Закона за защитените територии, така и територии, обявени в отговор на ангажиментите, 
поети от Република България по Директива № 92/43/EEC (за хабитатите) и Директива № 
79/409/EEC (за опазване на дивите птици). До голяма степен Националната екологична 
мрежа представлява българската част от европейската мрежа НАТУРА 2000.  

В териториалният обхват на общината Айтос попадат следните защитени зони: 
 “Айтоска планина” с идентификационен код BG0000151 определена за за 

опазване на естествените местообитания и  на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 
1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); 

 “Трите братя” с идентификационен код BG0000119 определена за опазване на за 
опазване на естествените местообитания и  на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 
1, т. 1 и 2 от ЗБР; 

 “Екокоридор Камчия-Емине” с идентификационен код BG0000393 определена за 
за опазване на естествените местообитания и  на дивата флора и фауна по чл. 6, 
ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР. 

На територията на община Айтос, предвидена за изработка на нов ОУПО и оценка 
на съвместимостта му и въздействие с предмета и целите на защитените зони по Натура 
2000: 
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  попада част от общата територия на защитена зона „Айтоска планина”, код 
BG0000151 по Директива 92/43/ЕИО за опазване на местообитанията. 

  ЗЗ „Айтоска планина”, BG0000151 е с обща площ 29379,4 ха. Приблизително 1/3 от 
площта й - 99438,62 дка е разположена в границите на община Айтос, област Бургас, в 
която са включени общите площи или части от землищата на 8 населени места: 
 
Таблица 1.6.3.1 – землища включени в границите на  ЗЗ „Айтоска планина”, общ. Айтос: 

Област Община Землища Обща площ 
на землището,

ха 

ЕКАТТЕ 

Бургас Айтос Айтос 7903,3 00151 

Бургас Айтос Дрянковец 2456,5 23889 

Бургас Айтос Зетьово 693,7 30805 

Бургас Айтос Лясково 2052,3 44817 

Бургас Айтос Мъглен 2314,7 49477 

Бургас Айтос Пещерско 2425 56321 

Бургас Айтос Съдиево 2308,9 70473 

Бургас Айтос Черна могила 1527,4 80813 

 
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗОНАТА 
Класове Земно покритие         % Покритие 
Морски райони, заливи          1 
Храстови съобщества          18 
Сухи тревни съобщества, степи         17 
Друга орна земя           40 
Широколистни листопадни гори         11 
Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни 
дървета)            12 
Други земи (вкл. градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)  1 
Общо Покритие           100 

 
Защитена зона „Айтоска планина”, код BG0000151 представлява хълмиста площ, 

покрита от вторични широколистни гори. Има няколко микроязовира, които се използват за 
поддържане на гнездещи двойки от вида Tadorna ferruginea. Голям процент от площта на 
мястото е заета от орни земи и полета, обрасли с храсти. Друга част е покрита с 
широколистни гори, с преобладаваща дървесна растителност от род Quercus. 

Мястото е част от миграционния път на прелетните птици Виа Понтика и е 
подходящо местообитание за размножаване на Aquila heliaca. Площта се използва за 
гнездене от Tadorna feruginea. Важно място за почивка на прелетните птици. Видовете, 
записани като „Други видове-D” са включени в Приложение III от Закона за биологичното 
разнообразие като защитени видове. 
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Има потенциална опасност от промяна на земята използвана за пасища и гори. 
 

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. 

 

 

Фиг. 1.6.3.1 Карта с местоположение на защитени зони „Айтоска планина”, код 
BG0000151, „Екокоридор Камчия-Емине”, код BG0000393, и „Трите братя”, код 
BG0000119  в обхвата на Община Айтос 

 
 попада една малка част от южния край на защитена зона „Екокоридор Камчия-
Емине”, код BG0000393 по Директива 92/43/ЕИО за опазване на 
местообитанията. 

ЗЗ „Екокоридор Камчия-Емине”, BG0000393 е с обща площ 28054,792 ха. Едва 3 % от 
площта й - 7177,21 дка попада в части от землищата на селата Зетьово, Раклиново и гр. 
Айтос, община Айтос, област Бургас: 

Таблица 1.6.3.2 – землища включени в границите на  ЗЗ „Екокоридор Камчия-Емине”, 
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общ. Айтос: 

Област Община Землища Обща площ 
на землището, 

ха 

ЕКАТТЕ 

Бургас Айтос Айтос 7903,3 00151 

Бургас Айтос Зетьово 693,7 30805 

Бургас Айтос Раклиново 1669,6 62013 

 

 
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗОНАТА 

 
Класове земно покритие покритие       % Покритие 
Смесени гори           7 
Храстови съобщества          8 
Сухи тревни съобщества, степи         3 
Друга орна земя           12 
Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни 
дървета)            2 
Други земи (вкл. градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)  1 
Широколистни листопадни гори         65 
Иглолистни гори           2 
Общо Покритие           100 

 
Защитена зона „Екокоридор Камчия-Емине”, BG0000393 се явява важен свързващ 

коридор. Голям минус е липсата на връзка между много от частите му. Мястото включва 
значителни по площ горски екосистеми. Горската монокултура е с приемливо покритие от 
10,6 %. С изключение на значителната покривка от храсталачни съобщества, останалият 
горски фонд е представен от ксерофилни и мезофилни широколистни дървета с доста 
различни доминанти. Представени са пет хабитата от консервационна значимост, които 
покриват около 22,6 % от територията. Горите от източен бук покриват 7,6 % и се 
характеризират с добра представителност и консервационен статус. Панонийско-
балканските гори от източен дъб и зимен дъб са най-добре представените хабитати в сайта 
(13,1 %). Те са с относително добра представителност, добра средна запазена структура и 
функции, и перспективите за тях са относително добри или приемливи, при условие, че 
сегашният им начин на ползване не бъде променен. В някои части на сайта (напр. близо до 
язовир Тъча и в горско стопанство Несебър) силният натиск върху тези гори в миналото и 
сега е довело до тяхното разпокъсване, понякога с лесно забележими процеси на 
деградация, а дори на някои места горите са напълно подменени от вторични гори с 
доминиране на източен габър. Възстановяването им в тези места е възможно чрез 
горскостопански дейности в подкрепа на биоценотичната еволюция. Но дори и в тях се 
наблюдава мозаично разпространение на хабитати, чиято консервация е приоритет, и тези 
хабитати са примесени с други гори, което ги прави важен фактор за съществуването и 
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опазването на богатото биоразнообразие. Панонийските гори с Quercus petraea и Carpinus 
betulus обхващат приблизително 1,5 % от сайта; значително разпространени са в държавни 
лесничейства Смядово и Старо Оряхово. Горите от източен бял дъб са около 0,4 % от 
територията; повечето от тях са в ДЛ Несебър. Образуват комплекси от панонийско-
балканските гори от източен дъб и зимен дъб и с горите от източен габър, което ги прави 
особено интересни, защото поддържат съществуването на богато разнообразие на животни 
и гъби. Горите от сребролистна липа и полуестествените сухи тревни площи (6210) 
обхващат незначителни райони. Повечето тревни площи, обаче страдат от земеделски 
дейности. 

Най-значителната заплаха за целостта на зоната е туристическото развитие в 
източните части. Най-характерни са бързата урбанизация и развитие на инфраструктурата, 
особено видима в курортите Слънчев бряг, Свети Влас, Елените, но напоследък и в селата 
Емона и Кошарица. Този силно изразен натиск на границите на зоната ясно показва 
отрицателното въздействие върху хабитата и върху видовото разнообразие в района. 

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. 
 
 е разположена защитена зона „Трите братя”, код BG0000119 по Директива 

92/43/ЕИО за опазване на местообитанията 
ЗЗ „Трите братя”, BG0000119 е с обща площ 1021,99 ха. Цялата й площ е включена в 

границите на община Айтос, област Бургас, състояща се от части от землищата на 2 
населени места : 
Таблица 1.6.3.3 – землища включени в границите на  ЗЗ „Трите братя”, общ. Айтос: 

Област Община Землища Обща площ 
на землището, 

ха

ЕКАТТЕ 

Бургас Айтос Айтос 7903,3 00151 

Бургас Айтос Лясково 2052,3 44817 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗОНАТА 
Класове Земно покритие         % Покритие 
Изкуствени горски монокултури (насаждения на тополи или екзотични дървета) 16 
Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни 
дървета)            5 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

98 

 

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници    2 
Храстови съобщества          31 
Сухи тревни съобщества, степи         25 
Екстензивни зърнени култури (вкл. ротац. култури с периодично оставяне на угар)20 
Широколистни листопадни гори         1 
Общо Покритие           100 

 
Зоната се характеризира с андезитни скали. Растителността е ксеротермна, което 

отразява местния климат. Пасищата са широко разпространени, докато храсталаците и 
горите се срещат ограничено. Мястото е много близко до град Айтос, силно уязвимо и е 
много замърсено. Птиците често биват обезпокоявани от хората. Има силно замърсяване с 
битови отпадъци. Има опасност от пожари и изсичането на храстите Astracantha aitosensis. 

Залесяването с иглолистни видове не е подходящо. Мястото е единственото в 
света, където се срещат местните ендемични видове Astracantha aitosensis. Защитената 
зона е включена в екологичната мрежа Натура 2000 поради уникалния характер на 
съобществата от тези видове, въпреки че те самите не са включени в Директивата за 
местообитанията. 
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. 

 
Характеристиките на зоните са представени по 

http://natura2000.moew.government.bg 
 

По отношение на ЗТ по Закона за защитените територии и ЗЗ по Закона за 
биологичното разнообразие са направени подробни проучвания относно тяхното 
разпространение, припокриване, разрешени и забранени дейност и цели за опазване. В 
Доклада за оценка на съвместимост на видовете са разгледани подробно природните 
местообитания на видовете и видовете предмет на опазване по отношение на пряка и 
косвена загуба на площи, фрагментация, изолация, кумулативно въздействие върху флората 
и фауната, от гледна точка на тяхното многообразие, разпределение по видове и ареали на 
разпространение.  

 
1.6.4. Защитени територии 

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

На територията на община Айтос са ситуирани следните защитени природни обекти. 
 Природна забележителност “Айтоска кория” (Дъбника) 

№ 161 в ДР, обявена със Заповед на КГГП, ДВ 59/28.07.1972 г., за съхранение на 
вековна дъбова гора, заемаща площ от 15,0 ха, в местност “Карапелит”, землище гр. Айтос, 
ГФ.  

Намира се на 5 км. източно от гр. Айтос. Известна е още и като черковната кория. Тя е 
единствената в страната изкуствено залесена гора с летен дъб. Тази гора е специфично и 
уникално по дълговечност насаждение от летен дъб, запазено още от началото на 
Османското владичество. Айтоската кория се простира на площ от 150 дка. Засадена е 
преди повече от 500 години с жълъди, донесени от Света гора, Атон. След Освобождението 
корията остава собственост на църквата „Свети Димитър Солунски” Айтос и е известна 
като “Черковната кория”. Черковната кория изпъква с огромните си дървета и представлява 
характерна дървесна растителност, разположена сред обширна и плодородна равнина. Най-
старите дървета са на възраст около 500 години. През 1972 година Айтоската кория е 
обявена за природна забележителност (ДВ бр.59,1972 г.). 

Цели на обявяване:  
1. Опазване на вековна дъбова гора 
Режим на дейности:  
1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или 

изкореняват всякакви растения; 
2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време; 
3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят 

гнездата или леговищата на същите; 
4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се 

поврежда и изменя естествения облик на местността, включително и на водните течения; 
5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните 

образувания, сталактитите и други формации в пещерите; 
6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на 

санитарни сечи и отсичането на престарелите и с влошени декоративни качества дървета. 
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Фиг.II. 1.6.4.1 Местоположение на природна забележителност „Айтоска кория“ 
  

 
  Природна забележителност "Естествено находище на бодливо сграбиче"  

№ ДР 160, обявена със заповед на КГГП, ДВ 59/28.07.1972 г., с площ 298,1 ха, ГФ. 
Намира се в м. “Казаните”, землище гр. Айтос, североизточно от града.  

Обявена е за запазване на единственото в страната естествено находище на редкия 
терциерен растителен вид бодливо сграбиче, айтоски клин (генгер) (Astragalus aitosensis 
Ivanish), (Astracantha aitosensis). Айтоският клин е защитен вид, български локален ендемит 
- околностите на Айтос са единственото находище на генгера като растителен вид с 
общоевропейско консервационно значение и терциерен реликт. 

 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

101 

 

 
Фиг.II.1.6.4.2. Снимка на естествено находище на Айтоски клин (генгер) 
 

Цели на обявяване:  
1. Опазване на естествено находище на бодливо сграбиче (Astragallus aitosiensis) у нас 
Режим на дейности:  
1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или 

изкореняват всякакви растения; 
2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време; 
3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят 

гнездата или леговищата на същите; 
4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се 

поврежда и изменя естествения облик на местността, включително и на водните течения; 
5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните 

образувания, сталактитите и други формации в пещерите; 
6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на 

санитарни сечи и отсичането на престарелите и с влошени декоративни качества дървета. 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

102 

 

Фиг. II.1.6.4.3. Местоположение на ПЗ „Естествено находище на бодливо 
сграбиче“ 

  
  Природна забележителност “Трите братя” 

 № ДР 162, обявена със заповед на КГГП, ДВ 59/28.07.1972 г., с площ 1,0 ха ГФ. 
Намира се в м. “Казаните”, землище гр. Айтос, североизточно от града. Обявена е за 
запазване на скални образувания във вид на сфинксове, които се издигат на 300 м от града. 
Скалното образувание “Трите братя” е природна забележителност, намираща се над града и 
е един от символите на Айтос. 

 
Фиг.II.1.6.4.4. Снимка на ПЗ”Трите братя” 
 

Цели на обявяване:  
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1. Опазване на забележителни скални образувания 
Режим на дейности:  
1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или 

изкореняват всякакви растения; 
2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време; 
3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят 

гнездата или леговищата на същите; 
4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се 

поврежда и изменя естествения облик на местността, включително и на водните течения; 
5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните 

образувания, сталактитите и други формации в пещерите; 
6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на 

санитарни сечи и отсичането на престарелите и с влошени декоративни качества дървета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. II. 1.6.4.5. Местоположение на ПЗ „Трите братя“ 
 
 Защитена местност “Хисаря”  

ДР № 370, (82,5 ha) – обявена с цел опазване на естествени местообитания на айтоски 
клин (Astragalus aitosensis) и на неговите съобщества. Обявена със заповед № РД-
1007/04.08.2003 г. 

Цели на обявяване:  
1. Опазване на естествени местообитания на айтоски клин (Astragalus aitosensis). 
Режим на дейности:  
1. Забранява се изсичане, изкореняване и опожаряване на тревната и храстова 

растителност. 
2. Забранява се пашата на кози. 
3. Забранява се строителство 
Защитената местност “Хисаря” е със скална основа от андезити. Денивелацията н 

възвишението е от 125 до 317 м. надморска височина. Почвената покривка е оскъдна. Над 
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50% от територията е лишена от почвен слой и представлява изветрели андезитни скали. 
Растителността е представена от сухоустойчиви и топлолюбиви тревни съобщества, в които 
участва и айтоската ливадина (Роа аitosensis) и храстови събщества на айтоски клин 
(Astrakandha). Защитената територия е основно находище на: 

Айтоски клин (Astragalus aitosensis) - български ендемит, защитен от Закона за  
биологичното разнообразие, включен в Червената Книга на Р.България. Почти 60% от 
находището на вида е включено в защитената територия. 

Айтоска ливадина (Роа аitosensis) - български ендемит, защитен от Закона за 
биологичното разнообразие, включен в Червената Книга на Р.България. 

Фиг.II.1.6.4.6. Местоположение на защитена местност „Хисаря“ 
 

 

1.7. Отпадъци и опасни вещества 
Специфични изисквания за управлението на отпадъците на местно ниво се 

регламентират и с общинските наредби за реда и условията за изхвърлянето, събирането 
(вкл.разделното), превозването, претоварването, обезвреждането и оползотворяването на 
битови, строителни и масово разпространени отпадъци. Община Айтос е изготвила и 
приела Наредба за за управление на отпадъците на територията на Община Айтос (приета с 
решение № 617 от заседание на Общински съвет – Айтос, Протокол № 41/30.09.2014 г.). 
Наредбата регламентира реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, 
оползотворяването и обезвреждането на: битови отпадъци (БО); строителни отпадъци (СО); 
производствени отпадъци (ПО); опасни отпадъци (ОО); масово разпространени отпадъци 
(МРО) и поддържането на чистотата на територията на община Айтос. 

Наредбата регламентира и правата и задълженията, по отношение на дейностите за 
управление на отпадъците на територията на община Айтос, на физическите лица, които 
живеят или временно пребивават в общината, както и на юридическите лица, които 
осъществяват дейност на нейната територия. 
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Отпадъци  

На територията на община Айтос се генерират различни по вид и количества 
отпадъци – битови отпадъци, строителни отпадъци, производствени отпадъци и опасни 
отпадъци.  През 2015 г. е разработена нова Общинска програма управление на отпадъците 
на община Айтос 2015-2020 г., която обхваща цялостната дейност по събиране, извозване и 
обезвреждане на битовите, строителните и опасни отпадъци на територията община Айтос. 

Основните източници на отпадъци на територията на града са гражданите, 
домакинствата, промишлените предприятия, частните фирми, училищата, строителството, 
животинските ферми, ресторантите, увеселителните заведения, здравните заведения и др. 

  Битови отпадъци 

Количеството и съставът на битовите отпадъци зависят от мястото на образуване, от 
стандарта на живот на населението и неговата култура, степента на благоустроеност на 
населеното място, начина на отопление и други фактори. Към тях се приравняват и 
отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за 
отдих и забавление, когато нямат характер на опасни и в същото време тяхното количество 
или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. 

Количеството на образуваните битови отпадъци, образувани на територията на 
община Айтос са: 

Таблица № II.1.7.1 Количества битови отпадъци за периода 2013 – 2014 г. 

 
 

Източник: Програма за управление на отпадъците на община Айтос 2015-2020 

  
В община Айтос не съществува регламентирано депо за неопасни отпадъци. Няма 

разположена инсталация за преработка  и обезвреждане  на  отпадъци. 

Битовите отпадъци, генерирани на територията общината, са били депонирани на 
депото за неопасни отпадъци на общината. Депото на община Айтос е в експлоатация от 
1977 г. Теренът е публична общинска собственост на община Айтос, съгласно акт за 
общинска собственост (АОС) № 235/1999 г. В основното отпадъчно тяло са включени 
имоти с № 000341 и 000342 в землището на с. Лясково и имот № 001003 в землището на гр. 
Айтос с обща площ от 101,099 дка. Дългогодишното депониране на отпадъци в условията 
на друго екологично законодателство е довело до натрупване при нестабилни откоси (без 
уплътняване и наклон, превишаващ допустимия, съгласно нормативните изисквания).  

Към настоящия момент депото на Община Айтос е с изчерпан капацитет и не 
отговаря на действащата нормативна база на националното и европейско законодателство – 
няма изграден долен изолиращ екран; не се извършва отвеждане на инфилтрата; няма 
изградена газоотвеждаща система и има пряк риск от замърсяване на въздуха, 
повърхностните и подземните води, и почвите. Община  Айтос не разполага с инсталация 

 
ГОДИНА 

 
 

ДЕПОНИРАНИ 
тона 

 

ДЕПОНИРАНИ 
куб.м. 

 
2013 8 228,70 43 282,96 

2014 8 349,00 43 915,74 

ОБЩО: 16 577,7 87 198,70 
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за преработка  и обезвреждане  на  отпадъци. 
Съгласно Заповед №РД 103/06.07.2015 г. за прилагане на принудителна 

административна мярка на директора на РИОСВ-Бургас е наредила на бъде спряна 
експлоатацията на депото за неопасни отпадъци на гр. Айтос считано от 20. 07.2015 г. и да 
бъдат предприети мерки за неговата рекултивация. Съгласно гореописаната заповед 
генерираните битови отпадъци следва да се депонират на регионално депо „Братово-запад“ 
при спазване условията в Комплексно разрешително №385-НО/2014 г. Общината е 
изготвила проект за рекултивацията на общинското депо, който предстои да бъде 
финансиран.  

Община Айтос участва в Регионално сдружение по реда на Закона за управление на 
отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за управление на 
дейностите по отпадъците. Регион Бургас включва общините Айтос, Бургас, Камено, 
Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе.  

От 2015 г., съгласно Националната програма за управление на дейностите по 
отпадъците Община Айтос се обслужва от Регионално депо „Братово-запад“, отговарящо 
на европейските изисквания и норми. Депонирането на отпадъците става посредством 
организирано за всички населени места сметосъбиране и сметоизвозване. Система отговаря 
на Европейската практика с мобилни съдове за извозване на отпадъците.  

На територията на с. Полски извор, община Камено е изградено Регионално депо 
"Братово - запад", който е комплексен обект, включващ: Клетка 1 и площадкова 
инфраструктурата, инсталация за сепариране на генерираните количества отпадъци, 
инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, площадки за рециклиране на 
строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата, екопарк за временно съхранение 
на опасни и други специфични отпадъци от домакинствата, както и оборудване, 
необходимо за нормалната експлоатация на депото. 

Клетка 1 е разположена на обща площ от 6 ха, с капацитет 400 000тона и и с обем 
450 000 куб. м., период на експлоатация 5 г. - 2015-2019 г. Следвайки тенденциите и 
политиката за управлението на отпадъците в ЕС и Република България на територията на 
Клетка 1 ще се депонират само така наречените "крайни отпадъци", т.е. само тези отпадъци, 
които не биха се използвали повторно или рециклирали. 

Съгласно сключен договор, фирма „Астон сервиз“ ЕООД гр. Русе извършва 
дейностите по събиране и транспониране на битовите отпадъци от всички населени места в 
общината. Сметоизвозването се извършва по утвърден график. 

От 2011 г. е въведена и система за разделно събиране на отпадъци. Към настоящият 
момент, въз основа на сключен договор от 01.04.2015 г. фирма „Екопак България” АД, 
извършва дейностите по разделно събиране, транспортиране, съхранение, сортиране и 
оползотворяване на отпадъци от опаковки и от отпадъчни материали: хартия и картон, 
метали и пластмаси, образувани от домакинства, търговските и административни обекти на 
територията на Община Айтос. Системата за разделно събиране обхваща гр. Айтос – 62 
точки, с. Карагеоргиево – 4 точки, с. Караново – 2 точки, с. Мъглен – 4 точки, с. Пещерско – 
3 точки и с. Тополица – 3 точки.  Системата е изградена от сини и жълти пластмасови 
контейнери тип „Ракла” с обем 1100 л. и стъклопластмасови контейнери тип „Иглу” с обем 
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1500 л. 
 Строителни отпадъци 

“Строителни отпадъци” са отпадъците получени в резултат на строителната дейност 
на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и 
съоръжения. Такива отпадъци на територията на общината се формират преди всичко от 
ремонт и реконструкция на жилищните и някои от обществените сгради. Една част от тях 
са класифицирани в 17 група - „Отпадъци от строителство и разрушаване на сгради” в 
Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Опасните отпадъци представляват малка част 
от този поток. Те включват следните материали: азбест, оловни тръби, бои, лепила, 
обработено с консерванти дърво, замърсена пръст и различни материали съдържащи ПХБ. 
Тези количества са относително малки в сравнение с цялото количество на потока 
отпадъци, но е изключително важно да се вземат специални предпазни мерки за тяхното 
управление.  

Действията на общинската администрация са насочени към намаляване на 
безконтролното изхвърляне на  отпадъците от строителни и строително-ремонтни дейности 
край междуселищните пътища и на нерегламентираните сметища.  

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност не се отделят регулярно и 
в общинската програма за управление на отпадъците 2015-2020 г. няма конкретни данни за 
количествата и състава им.  

  Производствени отпадъци 

“Производствените отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на 
производствената дейност на физическите и юридическите лица. Характера на отпадъците 
се определя от видовете производства, които са развити на територията на община Айтос. 
Като цяло това са малки и средни предприятия от преработващата индустрия и сектор 
услуги. Количеството образувани производствени отпадъци е с променлива характеристика 
през последните години, същото се отнася и за състава им. Преобладаващи като вид са 
хартия и картон, пластмаси, дърво. По-голямата част от отпадъците се предават на 
специализирани фирми, а останалата част с неопасен характер се депонират. 

 Опасни отпадъци 

В Общинската програма за управление на отпадъците на община Айтос 2015-2020 г. 
няма изчерпателна информация относно потока „опасни отпадъци“ – място на образуване, 
количество, състав, система за събиране и начините за третиране. В тази връзка може да се 
направи допускането, че образуваните опасни отпадъци на територията на общината са 
главно отработени масла и нефтопродукти, излезли от употреба луминесцентни лампи и др. 
лампи съдържащи живак и др. масово разпространени опасни отпадъци. Събирането и 
третирането на опасните отпадъци, генерирани от производствени предприятия се 
осъществява от лицензирани фирми, с които предприятията имат сключени договори. 

Община Айтос е организирала дейностите по разделно събиране на специфичните 
видове отпадъци, регламентирани в съответните специализирани наредби. За целта има 
сключени договори с фирми, които имат лиценз за извършване на тази дейност, както 
следва:  

 С фирма „Батери Рисайклинг” ЕООД от 01.10.2014 г. за организиране на система за 
разделно събиране на негодни за употреба портативни и автомобилни батерии и 
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акумулатори. При извършените проверки през 2014 г. е констатирано, че на територията на 
общините в търговските обекти, в които се извършва продажба на портативни батерии има 
поставени съдове за събиране на негодни за употреба портативни батерии от населението 
съгласно сключени отделни договори между търговските обекти и ООп на НУБА или с 
лица, притежаващи документ по чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Поставени са съдове за негодни за 
употреба портативни батирии във всички кметства в населените места на община Айтос и в 
училища и административни сгради в гр. Айтос. Събират се два пъти годишно на кампании. 

 С фирма „Ойл рециклейшън” ЕООД за създаване на система за разделно събиране 
и оползотворяване на обработени масла.  

 С фирма „Трансинс авторециклиращ консорциум” АД, гр. Варна от 
12.04.2012 г. с цел прилагане на система за събиране, транспортиране, съхраняване, 
оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми. 

 С фирма „Електрооползотворяване” ЕАД гр.Бургас от 01.10.2014 г. за организиране 
на система за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване. При извършените проверки през 2014 г. е , че на територията на общините в 
търговските обекти, в които се извършва продажба на електрическо и електронно 
оборудване има възможност за обратно приемане в търговските обекти на ИУЕЕО, 
образувано в бита съгласно сключени отделни договори между търговските обекти и ООп 
на ИУЕЕО или с лица, притежаващи документ по чл. 35, ал. 1 от ЗУО. 

 С фирма „Автоекобул” АД от 06.07.2012 г. за събиране, транспортиране, временно 
съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и за 
повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни 
средства. 

 Болнични отпадъци  

Болничните отпадъци се третират съгласно указания на МЗ, Наредбата за 
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с 
ПМС №53 от 1999 г., ДВ, бр. 29/1999 г.) и Наредба №1 от 2015 г. за изискванията към 
дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните 
заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 2015 г.). Екологосъобразното управление на опасните 
отпадъци от лечебните заведения е от голямо значение, с оглед предотвратяване и 
ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околна 
среда. 

Всички формирани отпадъци от здравни заведения на територията на община 
Айтос се събират разделно в специални съдове и се обеззаразяват с подходящ 
дезинфектант.  Личните лекари, извършващи практики в населените места имат сключени 
договори с фирми за приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на опасни 
болнични отпадъци. Отпадъци от хуманитарната медицина се предават на лицензирана 
фирма от гр. Бургас. 

 Излезли от употреба пестициди 
За обезвреждането на натрупани на територията на община Айтос пестициди и други 

препарати с изтекъл срок на годност през 2000 г. общината е  реализирала проект, с който 
същите са събрани и затворени за съхранение в контейнери тип “Б Б-куб” по технологията 
на фирма “ БАЛ БОК ИНЖЕНЕРИНГ” – АД гр.София. Контейнерите “Б Б-куб”, 14 на брой 
са разположени на определената им площадка в землището на с.Караново. Осигурява се 
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периодично наблюдение на контейнерите. При извършени контролни проверки, относно 
начина на съхранението не са констатирани нарушения. 

На територията на общината има и един склад за излезли от употреба препарати за 
растителна защита в гр. Айтос. Състоянието на склада е сравнително добро. Не са 
констатирани видими нарушения и течове по стените и покрива на сградата. Складът е 
заграден с телена ограда. 

Опасни вещества 
Съгласно § 4 от преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от 
тях (приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 
г.) до създаването и внедряването на регистъра по чл. 15, ал. 1 на Наредбата, информацията 
в него се поддържа като база данни на интернет страницата на МОСВ. База данни на 
предприятия с нисък и висок рисков потенциал са публикувани на интернет страницата на 
МОСВ/Превантивна дейност/Химични вещества/Севезо/Регистър. 

Съгласно разпоредбите по чл.104, ал.2 т.3 на ЗООС (изм. обн. ДВ бр. 62/2015 г.) 
при устройственото планиране на територията се осъществява контрол на планирането на 
нови строежи, включителна изграждането на транспортни пътища, жилищни райони, 
обекти с обществено предназначение в близост до съществуващи предприятия и/или 
съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, където разполагането на нови строежи 
може да бъде източник или да повиши опасностите или последствията опасности или 
последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия 

На територията на община Айтос към настоящият момент няма предприятия 
попадащи в обхвата на раздел I към глава седма на ЗООС. 

На етап устройствено планиране не се предвижда изграждане на нови предприятия 
и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на раздел I към 
глава седма на ЗООС. 

Тъй като не се предвиждат в ОУП разполагане на предприятия с висок или нисък 
рисков потенциал, попадащи в обхвата на раздел I към глава седма на ЗООС, след като 
ОУП на Община Айтос вече е одобрен, при необходимост ще се стартира нова процедура 
по именение на ОУП, в която да се предвидят зони за безопасни отстояния по смисъла на 
чл.104, ал.2 т.3 от ЗООС. 

Предимно производствените зони - Пп са разположени основно извън населените 
места, като част от тях влизат в проектните строителни граници на селата. Предимно 
производствената зона се устройва преобладаващо върху съществуващи територии със 
сходно предназначение, в.т.ч. терени на бившите селскостопански дворове. Параметрите на 
производствените зони се  определят спрямо чл.22,чл.24 и чл.25 от Наредба 7 за 
ПНУОВТУЗ. 

ОУПО определя зони с производствено предназначение от разновидност “Предимно 
производствена” (Пп) за застрояване с производствени, складови и обслужващи сгради и 
съоръжения. Те се устройват преобладаващо в урбанизирани територии - в землищата на 
почти всички населени места, включвайки терените на бившите стопански дворове и 
други терени, използвани за сходни функции. Край опорните центрове и други села с 
подходящо разположение в тези устройствени зони са обхванати и допълнителни терени 
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общинска и частна собственост.  
„Предимно производствените зони" поемат и основната част от инфраструктурата, 

обслужваща селскостопанските и горскостопанските дейности - складиране, 
претоварване, първична обработка на селскостопанската продукция, складове и 
съоръжения на растителната защита. 

Съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от ЗУТ, общите устройствени планове 
определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните 
структурни части на териториите, обхванати от плана, конкретното предназначение и 
начин на устройство на отделните поземлени имоти в обхвата на ОУП се определя от 
подробни устройствени планове. На тази база, в проекта на ОУП не може да се предвиди 
конкретна реализация (изграждане) на ново предприятие и/или съоръжение с нисък или 
висок рисков потенциал, както и да се предвидят данни за количествата на опасните 
вещества по Приложение №3 на ЗООС, които ще бъдат налични в 
предприятието/съоръжението. Такива предприятия и съоръжения могат да бъдат 
предвиждани в следващите нива и етапи на проектиране и при условие, че се прояви 
такава инвестиционна инициатива, се предприемат съответните действия по реда на 
ЗООС. 

Строителните дейности са свързани с използването на гориво и гориво-смазочни 
материали за строителната механизация, цимент, бои, изолации, смоли и др. които се 
характеризират с различен клас на опасност, но използването на които е неизбежно и 
присъщо. 

 
1.8. Вредни физични фактори 
 Шум 

Основните източници на шум на територията на общината са типичните източници, 
характерни за съвременните населени места - транспортните потоци на автомобилния и 
релсов транспорт, промишлени предприятия и различни локални обекти (работилници, 
бензиностанции, паркинги, търговски и спортни обекти, и други). 

В територията на община Айтос няма сертифицирани летища, летателни площадки и 
аеронавигационни съоръжения.  

 Автомобилен транспорт 
Автомобилният транспорт, разпределен по пътната мрежа в общината, е основен 

източник на шум на територията и. Пътната мрежа се състои от участъци от републикански 
пътища от I, II и III клас, и общински пътища. В програмата за преброяване на движението 
по пътищата от РПМ, извършвано на всеки пет години, са включени пътищата: I-6 (Е-871), 
III—208, и III-539. На територията на Община Айтос има общо шест преброителни пункта. 
Три от тях  /Д/ №72, /Д/ №52 и /Д/ №76 се намират на  път I-6 „София - Сливен –Лозенец – 
Карнобат – Бургас”, две преброителни пункта са позиционирани на Път III-208 „Провадия-
Дъскотна-Айтос” и един на   Път III-539 „Средец-Трояново-Айтос”.  

В населените места през, или покрай територията на които минават пътищата от РПМ, 
най- силно засегнати от транспортния шум са жилищните терени, непосредствено до 
пътното трасе. 

Граничните стойности на нивата на шума, за различните територии и устройствени 
зони в урбанизираните територии и извън тях, са регламентирани в Наредба №6 за 
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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 вредните ефекти от шума 
върху здравето на населението, МЗ, МОСВ, 2006 г. и са: 

 
Таблица II.1.9.1 Граничните стойности на нивата на шума, за 

различните територии и устройствени зони 
 
Територии и устройствени зони в 

урбанизираните територии и извън тях 
Еквивалентно ниво на шум 

(dBA) 
ден вечер нощ 

Жилищни територии и зони 55 50 45 
Централни градски части 60 55 50 
Територии, подложени на въздействието на 

интензивен автомобилен трафик 
60 55 50 

Територии, подложени на въздействието на 
железопътен и трамваен трафик 

65 60 55 

Територии, подложени на въздействието на 
авиационен шум 

65 65 55 

Производствено-складови територии и зони 70 70 70 
Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 
Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 
Зони за научно-изследователска и учебна дейност 45 40 35 
Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 

Състоянието на пътната настилка влияе съществено върху шумовата емисия от 
транспортния поток в околната среда. Представената от Областно пътно управление гр. 
Бургас справка за състоянието на републиканските пътища показва, че 48 % от общата им 
дължина е с добро, 24 % - със средно и 28 % - с лошо състояние на пътната настилка.  

 ЖП транспорт 
 

Железопътният транспорт на територията на община Айтос се осъществява ж.п. 
магистрала, обслужвана от 2 гари (гара Черноград и гара Айтос) и 2 спирки (Тополница и 
Карагеоргиева). Дължина на железопътната мрежа е 21,426 км. Техническото състояние 
на релсо-траверсовата скара е добро и гарантира заложените в графика за движение на 
влаковете скорости. В обсега на общината има 5 стоманобетонови моста и 4 прелеза. 
Настоящото натоварване на железопътната мрежа е: 14 бързи влака, 16 пътнически и 18 бр. 
товарни влака за денонощие. За периода от месец юни до месец септември се движат още 2 
бр. бързи и 4 бр. международни бързи влака. 

 Вибрации 

Понастоящем, в общината, няма източници на вибрации с негативно въздействие 
върху околната и респективно върху жизнената среда на човека. 

 Лъчения 

През територията на общината преминават трасета на въздушни линии (ВЛ) на НЕК - 
източник на електромагнитно поле, което е рисков фактор за увреждане здравето на хората. 
В ХЗЗ на линията не се допуска урбанизация, по никакъв повод. Изградената енергийна 
мрежа на територията на общината отговаря на нормативните изисквания. За територията 
на община Айтос няма данни за източници на радиационно замърсяване.  
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1.9.Културно-историческо наследство, включително архитектурно и 
археологическо наследство 

 Археологическо наследство 
Делът на археологическото наследство в Община Айтос е сравнително голям, 

Археологическото наследство е представено от 22 археологически обекта. От направеното 
проучване и анализиране на информацията предоставена от Община Айтос и  НИНКН, 
стигаме до извода, че степента на проученост на археологическото наследство на общината 
е сравнително висока.  

НАИМ към БАН предоставя наличната информация от АИС АКБ, която е за един 
обект НКЦ - в резултат на инцидентни проучвания. Институцията съобщава, че на 
територията на общината не са правени системни издирвания на археологически обекти, 
които значително биха обогатили познанията за археологическото наследство в този 
регион. 

От описаните археологическите културни ценности, съгласно списъка на НИНКН, 
чл.146, ал.3 от ЗКН и Разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962г., 22 обекта са с категория 
„национално значение“. 

 Архитектурно-строително наследство 
Делът на архитектурно-строително наследство в Община Айтос е най-голям. 

Архитектурно-строително наследство е представено от 28 обекта НКЦ от общо 69 обекта 
със статут на  НКЦ. Деветнадесет  на брой са къщи, осем обществени сгради и една 
крепост. 

 Художествено наследство 
Художественото наследство в Община Айтос е представено от един обект - църква 

„Св. Димитър“ описана под № I/21(1).  Изводът е за изключителна недостатъчност на този 
тип обекти.  

 Историческо наследство 
Историческото наследство в Община Айтос е изключително богато. Анализирани са 

17 исторически обекта от общо 68 НКЦ. Два от тях с номера № I/1(1) и № I/2(1)  са 
исторически къщи с местно значение. Девет на брой са паметни плочи на герои от войните, 
в т.ч.: обекти с № III/2, № III/4, № III/6, № III/7 № III/11, № III/12, № III/13, №III/14 и 
№III/15, а останалите са паметници и монументи на загиналите през Отечествената, 
Първата и Втората световна войни.   

ООббооббщщееннии  ддааннннии  ззаа  ннааццииооннааллннооттоо  ккууллттууррнноо  ннаассллееддссттввоо  вв  ооббщщииннаа  ААййттоосс  ссаа  
ппррееддссттааввееннии  вв  ттоомм  IIII  ннаа  ООУУПП..  При изготвянето на ОУП на Община Айтос са направени 
проучвания на 67 обекта НКЦ (с направено уточнение, че обект с №I/21(1) е представен от 
една архитектурно-строителна и една художествена НКЦ), от които : 

- 51 са вписани в справочника за недвижимо културно-историческо 
наследство в област Бургас със статут на недвижими паметници на 
културата по смисъла на чл.12 от ЗНКМ(отм.), които съгласно §10, ал.1 и 
§12, ал.1 от ЗКН притежават статут на недвижими културни ценности; 

- 1 обект с номер №III/1 е регистриран в автоматизираната 
информационна система "Археологическа карта на България" и съгласно 

чл. 146, ал. 3 от ЗКН притежава статут на археологическа културна 
ценност с национално значение; 
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- 15 са обектите, които според §12(1) от Преходни и заключителни 
разпоредби към ЗКН и писмо №4349/04.12.1992г. от Директора на 
Националния институт за паметници на културата притежават статут на 
НКЦ; 

 
Община Айтос е утвърдила културната си принадлежност. Задачата на ОУПO в тази 

насока ще бъде запазване и доразвиване на съществуващото състояние на системата, 
разкриване и оценка на потенциала на структурите и компонентите на КН върху 
параметрите за устойчиво развитие на териториите и взаимовръзката с останалите 
функционални системи. 

Общият устройствен план на общината оценява обектите на културно-историческото 
наследство, като елементи на цялостни териториални и функционални системи, поставящи 
изисквания и ограничения по отношение устройствената, строителна и друга човешка 
намеса в средата, към която принадлежат или която съставляват. Той осигурява условия за 
физическото опазване на паметниците и тяхната среда, за промотиране и социализация на 
познавателните, възпитателните, мемориалните, емоционално-естетическите им качества, 
за реализация на стопанския им потенциал, като обект на туристически интерес и 
посещения. 

 
1.10. Материални активи 
 Жилищен сектор 

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

По данни на НСИ от 2011 г. има 31 287 жилищни помещения с полезна площ 
896 126 кв.м. Строителството в Община Айтос е в устройствени зони с преобладаващо 
застрояване с малка височина и плътност, като кота корниз е до 10м. В страната жилищната 
площ е 75.82% от общо полезната площ на жилищните сгради. В Област Бургас този дял е 
75.79%, а в Община Айтос – 79.33%. Делът на жилищната площ в страната и областта е 
приблизително равен, докато в Община Айтос този дял е по-висок от този в страната и в 
областта. 

В гр.Айтос жилищните сгради заемат 69.21% от всички жилища в 
общината.Останалите 30.78% са разпределени в населените места в общината. Извън 
общинския център, най-много жилища са преброени в с.Карагеоргиево – 1831 броя (4.05% 
от общо в общината), а най-малко в с.Дрянковец – 211 броя. 

Най-малобройни са сградите, изпълнявани с едропанелни строителни системи, което 
е обусловено от факта, че строителството е предимно ниско етажно, а териториалното 
разпределение на жилищните ресурси е благоприятно. Макар и малко на брой – 30, те се 
нуждаят от цялостно конструктивно обследване за енергийната ефективност и подмяна на 
инсталациите. В областта и Община Айтос най-голям дял от жилищата заемат масивните, 
около 90 на сто. 

 Обекти и дейности в сферата на образованието 
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На територията на Община Айтос, елементите на системата на образованието са добре 
развити и напълно отговарят на демографската й характеристика. Тя разполага с: 

 Едно начални училища с 83 ученика; 
 Пет основни училища с 1606 ученика; 
 Две средно образователни училища с 1305 ученика; 

От анализа на съществуващата учебна база в записката към ОУПО Айтос могат за 
бъдат направени следните изводи: 

- Задоволеността с класни стаи може да се отчете като много добра; 
- Оптималните стойности на средния брой ученици в една паралелка позволява 

воденето на съвременен учебен процес; 
- Едносменен режим на обучение е възможен и в повечето училища на града; 
- Физическото състояние на сградните фондове е добро. 

Към подсистемата на образованието са и детските заведения (ОДЗ). Към 2015г. на 
територията на Община Айтос функционират общо 11 Целодневни детски градини - ЦДГ, 
1 Обединено детско заведение - ОДЗ и 4 Полудневни детски градини - ПДГ. Четири от 
ЦДГ- тата се намират на територията на гр. Айтос. 

Единадесетте целодневни детски градини се посещават от общо 704 броя деца, а 
полудневните детски градини от 161 деца. Детските заведения разполагат с достатъчно 
стаи/занимални и спални помещения. 

 Обекти и дейности в сферата на здравеопазването 

Системата на здравеопазването в Община Айтос е представена от 58 лечебни заведения 
за първична медицинска помощ, специализирана медицинска помощ и филиал на ЦСМП. 
Регистрираните лекарски практики за първична медицинска помощ са 15, денталната 
помощ се осъществява от 13 индивидуални практики и 3 групови. Специализирана 
медицинска помощ се осъществява от 27 лечебни заведения, в т.ч.: 1 медицински център; 
20 двадесет специализирани индивидуални и 1 групова лекарска практика; 2 медико-
диагностични лаборатории и 3 медико- технически лаборатории. В град Айтос има 
разкрити три манипулационни на клинични лаборатории. 

Болничната помощ се осъществява от 1 многопрофилна болница за активно лечение с 
70 болнични легла разпределени по структури в пет отделения. Осигуреността с болнични 
легла за общината за 2012г. е 22,7 на 10 000 души население. 

В областта на здравеопазването в община Айтос работят 174 души: от тях лекари - 63 
в т.ч. 17 лекари в „МБАЛ Айтос“ ЕООД, 8 лекари в МЦ- Айтос, 15 лекари в ИППМП, 20 в 
ИПСМП и 3 лекари в МДЛ, лекари по дентална медицина - 19 , специалисти по здравни 
грижи - 55 и друг персонал 37. 

В община Айтос разкритите аптеки са 11 и една дрогерия. 
 Обекти и дейности в сферата на социалната дейност 

Предоставянето на социалните услуги в общината е важно условие за осигуряване на 
нормално качество на живот за хората в напреднала възраст, за децата, както и за хората с 
ограничени възможности. Мрежата от социални услуги на община Айтос е добре развита. 
На територията на общината работят няколко специализирани заведения в които се 
предоставят следните услуги: Домашен социален патронаж - за възрастни лица и лица с 
увреждания от гр. Айтос и селата: Пирне, Лясково и Съдиево; Дом за стари хора - с леглова 
база от 32 легла; Дневен център за деца и младежи с увреждания с капацитет на социалното 
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заведение - 15 лица; Дневен център за възрастни с увреждания - за 30 лица; Защитено 
жилище и Клуб на пенсионера. В общината се използват и възможностите на оперативните 
програми за предоставяне на социални услуги по проекти за осигуряване на личен асистент, 
на приемна грижа. 

 Обекти и дейности в сферата културата 

Дейностите в сферата на културата в Община Айтос се осъществяват с помощта на 
съществуващите културни институции, повечето от които с дългогодишни традиции и 
регионално. Важни културно-образователни центрове в общината са читалищата, общо 10 
на брой, разположени в гр. Айтос и в по-големите села, в повечето от които функционират 
клубове за различни езиково обучение и културни занимания. В читалищата на територията 
на общината, които са съхранили своята роля на културни и образователни центрове, са 
представени библиотечната дейност и различни форми на любителското творчество 
(художествената самодейност). В селата това са единствените центрове на културни прояви 
и културен живот. Анализът на подсистемата на културата показва добре развита мрежа, 
съхранени традиции, богат културен календар и потенциал за обвързване на движимо и 
недвижимо, на материално и нематериално културно наследство в единна система с 
наднационално значение. 

 Обекти и дейности в сферата на масовия спорт 

За нуждите на спортно - състезателната и учебно - тренировъчна дейност е изградена 
и функционира система от спортни обекти: стадиони, игрища, спортни площадки, 
физкултурни салони и др. Към нея се включват спортната зала „Аетос“, спортният 
комплекс “Крум Делчев“, зала за провеждане на тренировки по акробатика, а също мото 
писта и открит плувен басейн. С по-скромни възможности са съществуващите към 
училищата спортни площадки, зали и уреди за спортна дейност. 

В община Айтос има регистрирани 14 спортни клуба, от които 12 развиват спортна 
дейност и се подпомагат от общината. Видовете спорт, които развиват са многообразни – 
футбол тренират 3 спортни клуба, акробатика, волейбол, лека атлетика, борба, 
мотоциклетизъм и др. Основна цел на общината и спортните клубове е да бъдат 
обхванати максимален брой деца и ученици в различните видове спорт.  

В община Айтос съществуват богати спортни традиции, ежегодно се организират 
множество спортни състезания в различни направления спорт. Успехите на спортистите 
не са само на местно ниво, имаме шампиони от национални, европейски и републикански 
шампионати – мотокрос, лека атлетика, акробатика и др.  

 Обекти на административните институции 

Административните институции, от които зависи както функционирането на 
общината е представена от общински и регионални служби в съответните сфери - 
образование, здравеопазване, земеделие и др. Това определя и значението на общинския 
център за останалите населени места. Администрациите на общинско ниво, включват: 
Общинска администрация, 15 кметства и кметски наместничества, общинска служба 
земеделие, РПУ и други. 
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1.11. Население и човешко здраве 
В ОУПО Айтос е извършен обстоен анализ на демографския и трудов потенциал в 

общината, като се подчертава отсъствие на голям човешки потенциал и активното 
механично движение, като базови причини за ограничените възможности за развитие на 
икономически структури. Направена е прогноза за демографското развитие на община 
Айтос. 

 Демографско състояние на населението на община Айтос 

Населението на общината е най-важният социално-икономически ресурс, който заема 
важно място в процеса на регионалното развитие. Човешките ресурси, освен производител 
са и потребител на материални и духовни блага, което ги прави определящ и лимитиращ 
фактор за развитие на всяка територия. По тази причина броят и съставът, характерът на 
възпроизводството и географското разположение на населението играят първостепенна 
роля в развитието на общината и областта. 

Община Айтос следва общата тенденция за застаряване на населението в страната 
като населението в над-трудоспособна възраст е повече от това в под трудоспособна 
възраст. Общината трябва да полага усилия за премахване на възрастовите и половите 
диспропорции, с оглед увеличаване на раждаемостта и привлекателността на региона за 
икономическо активно население. Най-висок е делът на населението за 2013 г. в групата 
от 20 до 60 г. - 17840 лица, от която се формира основно трудовият потенциал в 
Общината.  

 
ТТааббллииццаа  IIII..11..1111..11..  ВВъъззрраассттооввааттаа  ссттррууккттуурраа  вв  ссттррааннааттаа,,  ооббллаасстт  ББууррггаасс  ии  ооббщщииннаа  ААййттоосс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Населението на Община Айтос намалява с 208 лица за периода 2004-2013г като 
средногодишния темп на намаление е -0,69%. Средният брой на населението за периода е 
29818 лица. Тенденцията за намаление на населението се засилва рязко през 2011г, когато 
населението на общината намалява с 1670 души или 5,50%, което е определящо за 
тенденцията за периода.  

Най-голямо влияние върху динамиката на населението оказват естествения и 
механичния прираст. От представените данни е видно, че тенденциите на естествения и 

Възрастова структура 2002г. 2013г. Ръст % 
Страната 

Под трудоспособна възраст 15.89 14.57 -1.32 
В трудоспособна възраст 60.06 61.71 1.66 
Над трудоспособна възраст 24.05 23.71 -0.34 

Област Бургас 
Под трудоспособна възраст 16.98 15.99 -0.99 
В трудоспособна възраст 61.21 62.78 1.57 
Над трудоспособна възраст 21.81 21.23 -0.58 

Община Айтос 
Под трудоспособна възраст 19.64 17.58 -2.06 
В трудоспособна възраст 60.62 62.73 2.10 
Над трудоспособна възраст 19.73 19.69 -0.04 
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механичния прираст на населението са негативни – преобладаващо положителен 
естествен прираст на населението на общината, който обаче не може да компенсира 
значително по-високия отрицателен механичен прираст на броя на населението в Община 
Айтос.  
  

ТТааббллииццаа  IIII..11..1111..22..  ННееттеенн  ееффеекктт  ннаа  ддииннааммииккааттаа  ннаа  ннаассееллееннииееттоо  ннаа  ООббщщииннаа  ААййттоосс  
ззаа  ппееррииооддаа  22000044--22001133гг  

Година 
Естествен 
прираст 

Механичен  
прираст 

Нетен 
ефект 

2004 -16 48 32 

2005 -27 97 70 

2006 -3 -71 -74 

2007 39 -86 -47 

2008 82 73 155 

2009 71 -41 30 

2010 15 -126 -111 

2011 14 -44 -30 

2012 -74 -16 -90 

2013 -9 -130 -139 

Общо за 
периода 

92 -296 -204 

В ОУПО е разработена демографска прогноза като перспективен общ брой на 
населението на община Айтос с оценка на положителните и отрицателните фактори за 
демографско развитие. 

Общата заболеваемост/болестност/, измерена чрез регистрираните случаи на 
заболяванията по обращаемостта на населението за здравна помощ към звената за 
извънболнична помощ, дава представа за честотата и структурата на заболяванията по 
повод на които населението търси здравна помощ. 

Коефициентът на обща смъртност, който се измерва с броя на починалите лица на 1 
000 души от средногодишния брой на населението, е представен в таблица по-долу: 

  

ТТааббллииццаа  IIII..  11..1111..33..  ДДееммооггррааффссккоо  ссъъссттоояяннииее  ппоо  ппооккааззааттеелл  ссммъъррттнноосстт  ззаа  22001144  гг..  

  
Смъртност 

 

на 1000 ч.н. 

Детска 
смъртност 
на 1000 ч.н. 

Република България 15,1 7,6 

Област Бургас 13,4 8,1 

Община Айтос 13,9 11,7 

Източник: РЗИ Бургас 

В област Бургас, през  последните три години коефициентът на обща смъртност е със 
сходни стойности. В община Айтос през 2014 г. са регистрирани 342 живородени деца, с 
което раждаемостта е по-висока от средната за страната. Обратно, коефициентите за 
смъртност, за същия период, за общината е по-висок от средните стойности за страната. 
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Демографските показатели за населението на Област Бургас и Община Айтос в голяма 
степен следват данните за цялото населена в страната. 

Очевидно управлението на човешките ресурси и реализирането на конкретни мерки в 
демографското развитие през следващите години трябва да бъде свързано с промяна на 
пропорциите между отделните възрастови групи. Застаряването на населението, 
съпроводено с депопулационни процеси ще оказва негативно влияние върху структурата и 
динамиката на общинската икономика. Един от основните приоритети, насочени към 
преодоляване на кризисната демографска ситуация в общината, е промяната на структурата 
и специализацията на икономическите дейности, привличането на по-високотехнологични 
производства, които да променят качеството на живота и демографското поведение на 
населението. Затова целта е да се привлекат млади и образовани хора за развитие на 
туризма, земеделието, животновъдството и свързаните с тях преработващи дейности, като 
се разработват програми подпомагани с финансиране от ЕС. 

За прогнозния период до 2033 г за община Айтос може да се очаква следното 
изменение на населението: по реалистично-оптимистичния вариант населението ще 
достигне 24961 души, а по песимистичен вариант се очаква население - 24058 души. В 
прогнозата за социално-икономическото и пространствено развитие на територията в 
ОУПО са достигнати показатели за оптимистичен вариант. 

 Здравно състояние на населението  

Отчетените тенденции в демографските процеси в общината до голяма степен ще 
определят и бъдещото развитие - населението ще продължи да намалява и да застарява в 
краткосрочен и средносрочен план, с по-ниски нива от средните за страната, което води до 
промени в разпределението на трудовите ресурси и нуждите от социални грижи. 

Смъртността е значим показател, който дава индиректна информация за 
заболеваемостта на населението. Броят на умрелите и относителният дял на смъртността за 
100 000 от населението в Област Бургас за 2014 г по причини за смъртността според 
Международната класификация на болестите (МКБ) са представени в публикуваната книга 
(2014, Национален статистически институт и Национален център по обществено здраве и 
анализи, София). На таблица по-долу е дадена информация за смъртността по болести за 
Област Бургас през 2014 г. Представени са болестите, които са свързани предимно и с 
неблагоприятните фактори на средата за обитаване. 

 

Източник: НСИ 

Стандартизираните показатели за смъртността не се различават значимо от 
статистическите данни за страната. Причините за над 90 % от умиранията в областта се 
дължат на 3 класа болести: на първо място са болестите на органите на кръвообращението 
(главно мозъчно-съдова болест, исхемична болест на сърцето, хипертонична болест и остър 
инфаркт на миокарда); на второ място са злокачествените новообразувания и на трето 
място  са болестите на дихателната система. 

Таблица  IIII..  11..1111..44  Честота на смъртност - изчислена на 100 000 души

Население Обща смъртност

Кръвоносна

система

Злокачествени
заболявания 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
Страната 14,4 15,1 980,6 934,8 250,2 449
Област Бургас 13,0 13,4 886,4 925,2 229 186,6
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В землището на общината няма организирани източници на токсични вещества, които 
да замърсяват въздушната среда. Неорганизирани замърсители на въздуха са битовото 
отопление и праха и моторните газове от транспортните превозни средства, които имат 
сезонен и локален характер. Характеристиката на климатичните особености и качеството на 
параметрите на околната среда не могат да имат отношение към настоящето здравно 
състояние на населението в Община Айтос. 

Обобщената оценка на заболеваемостта и смъртността по причини за умирания 
показва, че основните проблеми на здравето на населението произтичат предимно от 
заболявания, свързани със застаряване на населението и с широкото разпространение на 
рисковите фактори, породени от стила на живот на населението. 

Социалната значимост на хроничните болести се определя от високото ниво на 
смъртност, особено в активна възраст, висок относителен дял на общата заболеваемост и 
болестност, временна неработоспособност, първична инвалидност и хоспитализирана 
заболеваемост. Наблюдението показва, че масово хората отказват да се лекуват поради 
финансови проблеми, които се формират в социалната и икономическа среда на живот. 

Болестите на органите на кръвообращението са водещи в структурата на умирания от 
десетилетия.  

 Рискови фактори и рискови зони влияещи върху здравето на населението в 
общината 

• Замърсяване на атмосферния въздух 
Стопанските дейности в общината са предимно селскостопански, както и такива, 

свързани с търговия, лека промишленост, складова дейност и други, които не са значими 
източници за замърсяване на въздушния басейн. 

Един от основните източници, замърсяващи атмосферния въздух е автомобилният 
транспорт. Транспортната структура в общината е добре развита. Основните пътни артерии 
са линейни източници на атмосферни замърсители като въглероден диоксид, въглероден 
оксид, въглеводороди, азотни оксиди, серен диоксид, прах от пътното плътно и други. В 
комбинация с шума от автомобилния трафик, вредните фактори имат комбинирано 
въздействие върху човешкия организъм. Тези зони, където има комбинация от два или 
повече фактори, следва да бъдат разгледани по-детайлно, с оглед минимизиране нивата на 
факторите и оттук минимизиране на здравния риск за населението, живущо в 
непосредствена близост до по-натоварените пътни артерии. 

Извършените теоретични разчети на нивата на атмосферните замърсители, както и 
направените прогнози сочат, че атмосферното замърсяване край пътните артерии не 
надвишава нормативно определените стойности. 

 Физични фактори (шум, лъчения) 
Сред физичните фактори водещ се явява транспортният шум. 
Електромагнитни и радиационни лъчения с наднормено въздействие върху живущото 

население в общината не се отбелязват. Електропреносните системи са разположени в 
съответствие с изискващия се за тях сервитут спрямо обекти, подлежащи на здравна 
защита. 

 Социални фактори (безработица, жилищен и социален комфорт и др.) 
Социалните и социално-битовите фактори са важни и в много случаи водещи при 

сформиране на здравния статус на населението в общината. 
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Коефициента на безработица в общината е над 50% и е един от най-високите за 
страната. Ниските доходи и икономическата несигурност са значими стресови фактори от 
много години, които в голяма степен са повлияли за развитието на хронични заболявания, 
ниска раждаемост и други неблагоприятни здравни и демографски показатели. Може да се 
очаква, че социалните и битови фактори ще имат все по-значима роля през следващите 
години за повишаване на здравния риск на населението в общината. 

Администрацията на общината ще има една първостепенна по важност задача за 
създаване на условия за стимулиране на предприемачеството, стабилизиране на малкия и 
среден бизнес, пренасочване и преквалификация на безработните, разработване на мерки и 
програми за финансиране на социалните дейности на базата на европейски програми по 
тяхното финансиране. Сериозни потенциални възможности за разкриване на нови работни 
места са целевите финансирания на Европейския съюз за изграждане на инфраструктурата 
в общината като пътища, водопроводи, канализация, изграждане на алтернативни 
източници на енергия и други. 

 Наводнения 
Друг рисков фактор за населението на общината и региона представляват възможните 

наводнения. Причини за възникване на наводнения основно са интензивните валежи, при 
което се изваляват големи количества дъждовни води за кратко време, неоразмерените 
хидравлически корекции и непочистените речни корита, обрасли с дървесна растителност. 
Освен катастрофални последици за сградния фонд, съществен елемент е поражението и 
загубата на човешки ресурси; значително влошаване качествата на почвата и водите, които 
могат сериозно да застрашат живота и здравето на хората. 

• Важни зони в здравно-хигиенен аспект са санитарно-охранителните зони на 
водоизточниците за питейна вода. Важно е стриктно да се спазва регламентираното от 
законодателството начин на тяхното ползване, застрояване и охрана. Това, от своя страна, 
обезпечава подаването на питейна вода към населението, която да отговаря на нормите за 
качеството на питейната вода. 

С оглед опазване на чистотата на питейната вода общинската администрация трябва 
да има добра връзка, от една страна с контролните органи като РЗИ, РИОСВ и от друга с 
експлоатационното дружество, поддържащо водопроводната мрежа. 

До настоящия момент няма писмени жалби и оплаквания до общинската 
администрация от страна на населението от град Айтос, населените места в общината и от 
екологични НПО, свързани с изработването на общия устройствен план. 

 
2. Развитие на околната среда без прилагането на плана 
Оценката на развитието на компонентите и факторите на ОС без прилагането на плана 

е следната: 

								
Компонент/Фактор 
на околната среда 

Очаквано развитие на компонентите  без прилагане на плана 

Климатични 
фактори 

Тенденция към задълбочаване на неблагоприятни характеристики 
поради липса на конкретни устройствени изисквания по отношение 
развитието на  зелените и горски площи, съхраняване на свободни 
пространства.   

Въздух Общото ниво на замърсяване на въздуха с фини прахови частици 
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основно от транспортната дейност и не ремонтираната пътна 
настилка ще продължи 

Повърхностни води 
земни недра и 
подземни води 

Поради липса на канализация и системи за събиране и пречистване 
на отпадъчните води (с изключение на с.Пирне) се очаква влошаване 
качеството на повърхностните и подземните води поради 
продължаващо инфилтриране на замърсени отпадъчни води от 
съществуващи изгребни и попивни ями.  
Очакват се увеличаване загубите на вода за питейно-битови цели и 
зачестяване на авариите, поради амортизирана и технически 
остаряла водопроводна мрежа. 

Земи и почви Ще продължи раздробяването на поземления фонд  
При условията на неконтролируемо и безпланово усвояване на земи, 
в т.ч. и земеделски, се очаква  пряко, дълготрайно и необратимо по 
характер въздействие върху тези фактори на околната среда;     

 Ще намалява относителния дял на плодородните земи като ценен 
природен ресурс поради нерегламентирано строително усвояване и 
изхвърляне на битови и строителни отпадъци 

Ландшафт Тенденцията на “непрекъсната урбанизация” ще се задълбочи 
Биоразнообразие и 
защитени територии 

Опазването на  защитените територии и зони и отношението към тях 
ще остане без конкретен устройствен регламент 

Опасни вещества и 
отпадъци 

Ще продължи създаването на нерегламентирани сметища. Няма да 
се изпълняват задълженията на общината, произтичащи от 
изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
подзаконовите му нормативни документи. 

 Създават се възможности за разполагане на съоръжения за 
третиране на отпадъци на площадки, неотговарящи на нормативните 
изисквания 

Вредни физични 
фактори 

Развитие на транспортната структура без прилагане на 
пространствени вариантни решения и шумозащитни мероприятия 

	
Най-общо казано, ще се задълбочат диспропорциите в развитието между отделните 

части на територията, ще продължи унищожаването на част от природните ресурси , а 
друга част ще остане неоползотворена. 

В горските паркове и останалите рекреационни ресурси (територии) ще се проявят 
неизбежни деградационни процеси при отсъствието на оценка за поемните им 
възможности, респ. на съответни норми за допустимото им натоварване в тях. Ще 
продължи непълноценното реализиране на рекреационния потенциал на множеството 
водни течения и изкуствени водоеми. 

 Трудно ще се проведе линия на групово изграждане на пречиствателни станции за 
отпадъчни води за по-малките населени места, респ. за решаване на други общи за няколко 
села инфраструктурни проблеми. При по-нататъшното териториално развитие и изграждане 
на селищата няма да бъдат съобразявани в необходимата степен действащите екологични 
ограничители. Няма да могат да се планират ефективно и да се реализират компенсационни 
мероприятия, в случаите, когато негативното въздействие върху околната среда е 
неизбежно. 
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ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО 
ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ 

 
 Териториален и времеви обхват, обща характеристика на територията 

Община Айтос е разположена в Югоизточен район от ниво 2 и е част от област с 
административен център - град Бургас. 

Териториалният обхват на ОУПО Айтос се определя в съответствие с чл. 105 т.1 на 
ЗУТ. ОУПО се разработва за територията в границите на общината и това обхваща обща 
площ от 402,866 km2, 17 населени места с техните землища, т.е. един град - Айтос и 16 села 
и население 28 440 жители, съгласно данните от Националния статистически институт към 
31.12.2013 г. 

Времевият обхват на Общия устройствен план на Община Айтос е определен от 
техническото задание - от 15 до 20 години, което дава възможност да се планира развитието 
в дългосрочен план и обвързано с програмните периоди на ЕС, от които ще може да се 
очаква значително съфинансиране по определените в Споразумението за партньорство 
приоритетни оси. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Айтос, 
настоящият ОУП ще бъде с прогнозен период до 2033г. 

Проектът се разработва в две фази - Предварителен и Окончателен проект, с 
отразени препоръки и бележки от проведени консултации с ръководството на общината и 
представители на експлоатационни дружества и заинтересувани страни. 

Община Айтос е разположена в Югоизточна България. Граничи със следните 
общини: на север - с Руен, на запад - с Карнобат, на юг с община Камено, на югоизток - с 
Бургас и на изток - с Поморие. Обхваща южните склонове на Източна Стара планина и 
долината на р. Айтоска. Община Айтос е важен транспортен възел. През общината минава 
първокласен шосеен път и ж.п. линията София-Бургас. Отстои на 30 км от най-голямото 
пристанище на Черно море и Летище Бургас. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФФиигг..IIIIII..11..  ММеессттооппооллоожжееннииее  ннаа  ооббщщииннаа  ААййттоосс  
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 Кратка анотация на предвижданията на общ устройствен план на община 
Айтос, окончателен проект 

Разгледан откъм съдържателната му страна, проектът на ОУП на община Айтос е 
комплексен и засяга всички подсистеми - обитаване, труд, отдих, обслужване, транспортна 
и техническа инфраструктура, опазване и експониране на богатото културно-историческо 
наследство, опазване на околната среда. Всички те са обхванати в различна степен, а 
устройствените решения ще имат различаващо се по степен въздействие върху 
компонентите на средата. 

С ОУП на община Айтос са определени устройствени режими и показатели, 
способстващи за изграждането и функционирането на една гъвкава, бързо приспособяваща 
се и отговаряща на съвременните изисквания среда за обитаване, труд, отдих, туризъм, 
обслужване и комуникация, отчитаща съществуващия потенциал и благоприятни условия 
за развитие на бизнеса и привличане на повече инвестиции в общината. 

Общият устройствен план съдържа текстова и графична част. Текстовата част е 
представена от записката на ОУП. В нея след задълбочен анализ на съществуващото 
положение (диагноза) са систематизирани предвижданията относно: 

 социално-икономическо развитие (прогноза) за: демографско развитие 
(песимистичен и реалистично-оптимистичен вариант), икономическо развитие 
(промишленост, селско и горско стопанство, транспорт, строителство, туризъм и 
др.), развитие на социалната инфраструктура (образование, здравеопазване, 
култура, комунални дейности), приоритети за реализация; 

 пространствено развитие: основно предназначение на териториите, режими на 
устройство и параметри за натоварването им, развитие на урбанизираните 
територии и на техническата инфраструктура; 

 правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват условията, при 
които може да се изменя планът, задължителните изисквания към подробните 
устройствени планове (ПУП), допустимите натоварвания на териториите и др. 

Този подход при разработване на ОУП на община Айтос създава възможност за: 
 Дефиниране параметрите на устройствените зони и режими за развитие на 
територията на община Айтос при отчитане на собствените ресурси и 
регионалните взаимовръзки; 

 Организация на вътрешната структура на елементите на функционалните 
системи и определяне на допустими устройствени показатели; 

 Развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи; 
 Определяне на йерархията, структурата, трасетата на елементите на главната 
транспортно- комуникационна мрежа; създаване на условия за оптимизиране 
функционирането на обществен междуселищен транспорт; 

 Очертаване на точните граници на защитените територии и зони за природно и 
културно наследство и изготвяне на специфични режими и изисквания за 
поддържане на екологичното равновесие и за опазване на ландшафта от 
неблагоприятни антропогенни въздействия; 

 Създаване на правила, режими и нормативи за опазване, експониране и адаптация 
на ценностите на природното и културно-историческото наследство; 

 Изготвяне на правила и нормативи за приложение на ОУП на община Айтос; 
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Демографската прогноза е разработена в няколко варианта: 
 песимистичен, базиран на очакваното влияние на фактори, свързани с 

относително неблагоприятно развитие на социално-икономическия комплекс на 
общината и продължаващо влошаване на демографските процеси; 

 реалистично-оптимистичен, основаващ се на вероятностното 
доминиращо влияние на фактори, които ще оказват относително благоприятно 
въздействие върху демографските процеси (основно на естествено възпроизводство 
на населението) и на икономиката - по-нататъшно развитие на икономическите, 
туристическите (преимуществено балнеоложките) функции на общината, развитие на 
модерен аграрен сектор, развитие на съвременна техническа и социална 
инфраструктура и др. 
Прилаганият метод за разработване на демографската прогноза на община Айтос, се 

базира на предвижданията за очакваното бъдещо развитие на естествения и на 
механичния прираст на населението. Те са с хипотезен характер и отчитат сегашната 
динамика на отрицателен, макар и не така значим, естествен и механичен прираст и 
очакваните тенденции в раждаемостта и смъртността. Тези демографски процеси се 
отчитат и при двата варианта на прогнозата (песимистичен и оптимистичен), но 
очертаните тенденции се коригират към „туширане” на отрицателните стойности на 
естествения и на механичния прираст. Това в крайна сметка, обосновава и по-ниските 
темпове на обезлюдяване на територията, а при оптимистичния вариант на прогнозата - 
по-слабо намаляване на сегашния брой на населението.  

Така прогнозирано населението на общината може да служи за изграждане на 
перспективи за развитие на функционалните и интегриращи системи в общината. 

В ОУП на Община Айтос е определена следната структура на територията: 
Територии с най-общо предназначение, в това число: жилищни функции; 

обществено- обслужващи функции; производствени дейности; складови дейности; 
рекреационни дейности, курорти и вилни зони; озеленяване, паркове и градини; спорт и 
атракции;комунално обслужване и стопанство, земеделски територии (обработваеми земи 
- ниви, обработваеми земи - трайни насаждения, необработваеми земи, други земи), 
горски територии, (гори, други горски територии) водни площи, територии за транспорт и 
комуникации, техническа инфраструктура, територии за добив на полезни изкопаеми. 

Защитени и нарушени територии, в това число: територии за природозащита; 
защитени територии за опазване на КИН; територии с особена териториално 
устройствена защита; територии за възстановяване и рекултивация; територии с активни 
и потенциални свлачища и срутища; дреги нарушени терени. 

 Площта на съществуващите елементи и Площта на проектните елементи (с 
хоризонт 2033 г.) е видна от баланса на териториите на проектното предложение на ОУП 
на община Айтос, Окончателен проект, съдържащ се в Записката на ОУП. 
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ОБЩИНА АЙТОС 

    

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

в 
границите 

на 
населенит

е места 

извън 
границите 

на 
населенит

е места 

ОБЩО за ОБЩИНАТА 

в 
границите 

на 
населенит

е места 

извън 
границите 

на 
населенит

е места 

ОБЩО за ОБЩИНАТА ИЗМЕНЕНИЕ 

I 
  

ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) площ (ха) площ (ха) 
% от 

територията 
площ (ха) площ (ха) площ (ха) 

% от 
територията 

площ (ха) 

  1 Територии за жилищни функции  665.55 22.03 687.58 1.71 701.62 9.83 711.46 1.77 23.88 

  2 Други жилищни територии извън населените места 0.00 527.74 527.74 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 -527.74 

  3 Територии за обществено-обслужващи дейности 83.25 4.00 87.25 0.22 74.18 3.60 77.78 0.19 -9.46 

  4 Територии за спорт и атракции 17.71 4.78 22.49 0.06 21.79 0.75 22.54 0.06 0.05 

  
5 

Територии с рекреационни функции, курортни дейности и вилни 
зони 0.43 0.96 1.38 0.00 8.76 629.45 638.21 1.58 636.83 

  6 Територии за производственo и складови  дейности 126.83 311.47 438.29 1.09 103.15 213.95 317.10 0.79 -121.19 

  7 Територии за озеленяване, паркове и градини 68.45 48.11 116.56 0.29 72.41 46.37 118.79 0.29 2.23 

  8 Територии за гробищни паркове 0.49 17.82 18.30 0.05 0.49 27.15 27.64 0.07 9.34 

  9 Тереритории със специално предназначение 10.17 74.69 84.87 0.21 0.00 74.14 74.14 0.18 -10.73 

  
10 

Територии за смесена обществено-обслужваща производствено-
складова дейност 0.00 0.00 0.00 0.00 252.63 270.91 523.54 1.30 523.54 

  11 Земеделски територии                   

  11.1 Ниви 0.00 18796.36 18796.36 46.66 0.00 18403.62 18403.62 45.68 -392.74 

  11.2 Трайни насаждения 0.00 3111.28 3111.28 7.72 0.00 2952.06 2952.06 7.33 -159.22 

  11.3 Необработваеми земи 0.00 5163.48 5163.48 12.82 0.00 4433.98 4433.98 11.01 -729.50 

  12 Горски територии                   

  12.1 Стопански гори 0.00 8396.54 8396.54 20.84 0.00 8761.94 8761.94 21.75 365.40 

  12.2 Защитни гори 0.00 385.11 385.11 0.96 0.00 282.65 282.65 0.70 -102.46 

  12.3 Специални гори с рекреационно значение 0.00 479.87 479.87 1.19 0.00 955.13 955.13 2.37 475.26 

  12.4 Други горски територии в земеделски земи 0.00 101.84 101.84 0.25 0.00 66.43 66.43 0.16 -35.41 
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  13 Територии заети от водни площи 5.39 433.79 439.18 1.09 5.63 436.84 442.48 1.10 3.30 

  14 Територии за транспорт и комуникации 233.52 1120.38 1353.90 3.36 247.71 1102.36 1350.07 3.35 -3.83 

  15 Територии за инженерно-техническа инфраструктура 6.96 19.86 26.82 0.07 7.34 27.17 34.52 0.09 7.69 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ                   

  1 Територии за опазване на културното наследство 0.05 4.74 4.79 0.01 5.08 34.15 39.23 0.10 34.44 

  2 Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 15.88 15.88 0.04 0.00 15.88 15.88 0.04 0.00 

  3 Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 22.19 22.19 0.06 0.00 32.52 32.52 0.08 10.33 

  4 Територии за природозащита - природна забележителност 0.00 3.30 3.30 0.01 0.00 3.30 3.30 0.01 0.00 

     Общо: 1218.79 39066.20 40284.99 100.00 1500.80 38784.19 40284.99 100.00 0.00 
III ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ (припокриващи се)                   

  1 Защитена зона "Айтоска планина" 155.33 9787.65 9942.98 24.68 155.33 9787.65 9942.98 24.68 0.00 

  2 Защитена зона "Трите братя" 0.00 1021.99 1021.99 2.54 0.00 1021.99 1021.99 2.54 0.00 

  3 Еко коридор "Камчия-Емине" 0.00 717.85 717.85 1.78 0.00 717.85 717.85 1.78 0.00 

  4 Санитарно-охранителна зона на водоизточник 47.61 1971.93 2019.54 5.01 47.61 1971.93 2019.54 5.01 0.00 

  5 Територии за превантивна устройствена защита 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.97 75.97 0.19 75.97 

  6 Територии с особена териториалноустройствена защита 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 459.12 459.12 1.14 459.12 

     Общо: 202.94 13499.42 13702.36 34.01 202.94 14034.51 14237.45 35.34 535.09 
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Окончателният проект за Общ устройствен план на Община Айтос е структуриран в 
три тома: 

 TOM I-1 
Текстова част: 

Обяснителна записка на Общ устройствен план на Община Айтос -Окончателен 
проект. 

Приложения: 
Приложение №1 - Изходни данни и материали от институциите. 
Приложение №2 – Протоколи 
Приложение №3 - Становища 

 

 TOM I-2 
Чертежи: 

Опорен план за територията на Община Айтос в М 1:25 000; 
Опорен план на територията на гр.Айтос в М 1:15 000; 
Схема по вид собственост на Община Айтос в М1:25 000; 
Общ устройствен план на територията на Община Айтос (Окончателен проект)  в 
М 1:25 000; 

Общ устройствен план на територията на град Айтос (Окончателен проект)  в 
М1:15 000; 

Детайл на град Айтос в М1:10 000 
Транспортна схема в М 1:25 000; 
Схема на водоснабдяването и канализация в М 1:25 000; 
Схема на електрификация в М 1:25 000; 
Схема на райони със заплаха от наводненя М 1:25 000; 
Схема на Ландшафтно устройство  в М 1:25 000. 

 

 ТОМ II 
Текстова част: 

Обяснителна записка на Културното наследство към Общ устройствен план на 
Община Айтос - Окончателен проект. 

Приложения: 

Изходни данни и материали от институциите ; 
Становища; 
Допълнителни данни и материали; 
Топографски описания на обектите на недвижимото културно наследство – 34 броя; 
Опорен план на културното наследство М1:25 000; 
Опорен план на културното наследство на гр.Айтос М1:15 000; 
Схема на културното наследство М1:25 000; 
Схема на културното наследство на гр.Айтос  М1:15 000. 
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Изложеното позволява да се направи заключението, че ОУП на община Айтос 
съдържа предложения за структурирането на територията за обитаване, за производство, за 
рекреация, за природозащита, за природовъзстановяване, за комуникация и 
инфраструктура, терените за ново развитие, при отчитане собствеността на гражданите, 
ограничителите и стимулаторите за териториално развитие, устройствени зони и границите 
им, трасетата и съоръженията на техническата инфраструктура и останалите решения за 
устройственото развитие на територията на Община Айтос. По този начин се реализира 
визията на Община Айтос, посочена в Регионалния план за развитие на общината: "Община 
Айтос-привлекателно място за живот, труд и отдих, с развита икономика, модерни и 
разнообразни форми на туризъм, с екологично селско стопанство, балнеоложки и 
културен център с наднационално значение “. 

 
Развитие на териториите 

 Територии в граници на урбанизирани територии 
Съгласно чл.16 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, 

с общият устройствен план на общината се определят границите на урбанизираните 
територии, които са „строителна граница на населено място“. 

За територията на община Айтос има действащи и оцифрени регулационни планове, 
както и актуални  цифрови модели на картите на възстановената собственост (КВС). 

В много от населените места има контактни територии (зони), където има застъпване 
или „бели петна“ на териториите по КВС, кадастралните и регулационните планове, т.е. 
реална точна граница между КВС и кадастрален/регулационен план не съществува. 
Установените несъответствия в общата граница между урбанизираните територии и 
земеделски земи и горски земи се отстраняват по реда на ЗКИР, поради което този 
проблем ще бъде актуален до изработването и одобряването на кадастрална карта за 
съответното населено място с неговото землище, съответно за цялата община. 

В предвид гореописаното състояние и проблеми в одобрените и действащи планове, 
приемаме в ОУПО за съществуваща строителната граница на населено място, границата 
на имотите, които по НТП по КВС са „жилищни територии“.  

Предвиждания на ОУПО Айтос за разширяване на строителната граница обхваща 
непосредствено прилежащите територии до населените места, които са с предназначение  
„за друг вид жилищно застрояване“ и „комплексно застрояване“ по КВС, както и някои 
стопански дворове и терени за спорт. Около стопански дворове, включени в новите 
граници на селата, се предвиждат и територия за смесено предназначение (Соп), с които 
се цели осигуряване на по-добро функционално използване. 

 

 Територии с жилищни функции 
Потребностите от жилищни територии се изчислява  по нормативен принцип, 

съгласно Чл.14 от „Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните 
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видове територии и устройствени зони“, населените места в Община Айтос  спадат към 
„малки градове“,„средни села“ ,“ малки села“ и „много малки села“, където за първия вид 
населено място необходимата жилищна площ на жител е 55-100 кв.м/ж, за втория от 250-
350 кв.м/ж, за „малките села“ от 300-370 кв.м., респективно за последния вид е над 350 
кв.м. 

При направения анализ за населените места в общината,  средно на жител се пада 
487,81 кв.м. Голямата площ, която се пада на жител, се обяснява  факта че 
преобладаващите населени места са от селищен тип, при които имат много малко 
население и заемат относително по-голяма територия. В тази връзка и в предвид 
демографската прогноза за намаляване на населението, са достатъчно основание да не се 
предвижда разширяване на селищните територии в тази насока.  

Основното жилищно застрояване на населените места в общината е ниско. 
Единствено в общинския център- град Айтос, с преобладаващия заварен характер на 
застрояване в отделните части на града се определят жилищни устройствени зони от 
следния характер: 

 Жилищни устройствени зони с малка височина –Жм 
 Жилищни устройствени зони със средна височина – Жс за квартали с № 5, 5а, 

8б, 27, 64, 65, 75, 81, 87, 88, 103, 107, 110, 111, 114, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 
129, 133, 134, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 148, 150, 153, 160, 165, 166, 167, 
170, 183 и 185, отговарящи на застроителните нормативи, спрямо заварения 
характер на застрояване; 

 Жилищни устройствени зони с голяма височина - Жг за квартали с № 49, 61, 
124, 154, 181 и 182, които са със застроителни нромативи, спрямо заварения 
характер на застрояване; 

 В много от селата, включително и град Айтос, където има застъпване (контактна 
зона) между териториите от КВС и строителната граница по регулационния план на 
населените места, в ОУПО се предвижда тези територии да влязат в границите на 
населеното място, както следва: 

- В гр. Айтос е включена площ от 11.84 ха от периферията на града, 
представляваща територия с НТП „ за друг вид застрояване“, 1,18 ха с НТП „ниви“ от 
югоизточната част на гр.Айтос и 2,70 ха от необработваеми земи в източната страна на 
града за образуването на нова жилищна зона; 

- В с. Карагеоргиево е включена площ от 0,09 ха от периферията на града, 
представляваща необработваеми земи, 0,64 ха с НТП „ниви“ и 0,39 ха от трайни 
насъждения за включване в жилищната територия на града, предвид съществуващото на 
место застрояване; 

- В с. Караново е включена площ от 1,74 ха от периферията на града, 
представляваща с НТП „ниви“ за включване в жилищната територия на града; 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

130 
 

 
 

- В с.Тополица са включени 6,14 ха територии северно от селото за жилищни 
функции, които се  застъпват с необработваеми земи (5,35 ха) и ниви (0,65 ха) от КВС и 
0,14 ха, които са с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване; 

- В с. Раклиново  са включени 0,38 ха на запад и североизток от селото 
територии за жилищни функции, които са „за друг вид застрояване“ по НТП и 0,60 ха с 
НТП „изоставена орна земя“, усвоени предвид фактическото им ползване;. 

- В с.Чукарка са присъединени общо 4,80 ха в западната част на селото, 
представляващи имоти  „за друг вид застрояване“,“за друг обществен обект, комплекс“, 
нива и необработваеми земя; 

- В с. Пирне са отредени за жилищно застрояване имоти с обща площ 5,92 ха, 
разположени в източната и северната част на селото, които застъпват имот по КВС „за друг 
вид производствен, складов обект“(4,51 ха) и необработваема земя (1,41 ха); 

- В с. Пещерско са отредени за жилищно застрояване имоти с обща площ 1,02 
ха, разположени в източната и западната част на селото, предвид фактическото им 
ползване, които застъпват имот по КВС „Овощна градина“(0,97 ха) и  необработваема земя 
(0,05 ха); 

- В с. Поляново са отредени за жилищно застрояване имоти с обща площ 0,38 
ха, разположени в източната част на селото, предвид фактическото им ползване, които 
застъпват имот по КВС  с НТП „изоставена орна земя“; 

- В с.Мъглен са присъединени 0,21 ха западно и северно от селото и 
представляват терени по НТП – „за друг вид застрояване“ и 0,91 с НТП „ниви“ в 
югоизточната част на града предвид наличното застрояване на место; 

- В с.Съдиево са присъединени 0,38 ха югоизточно от селото и представляват 
терени по НТП – „нива“ ,предвид наличното застрояване на место; 

- В с.Черна могила, западно от селото е присъединена много малка територия – 
0,08 ха, която застъпва необработваема земя и 0,97 ха в източната част на селото с НТП „ 
ниви“, с фактическо ползване за жилищни нужди;  

- В с.Черноград, северно и южно от селото е присъединена много малка 
територия – 0,12 ха, която застъпва необработваема земя;  

Общата площ на новите територии с жилищни функции е 40,49 ха. 

 
 Територии с обществено-обслужващи функции 

Към тях спадат всички общински и частни имоти свързани с администрация, 
културата, търговията, учебни заведения, здравни заведения, социални услуги и др. с 
обществено-обслужващи дейности  територии.  

За териториите  с обществено-обслужващи функции, ОУПО Айтос предвижда те да 
се намалят незначително от 0,21% до 0,19% в и извън строителните границите на 
населените места в Община Айтос. 

 

  Територии в и извън границата на населените места 
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 Територии за спорт и атракции 
 Обхващат стадиони, спортни площадки и др. Те са разположени предимно в 

строителните граници на селата. В проекта на ОУПО Айтос се предвижда отреждането на 
един нов терени за спорт и атракция – в село Тополица с площ от 1,02 ха, разположен в 
северозападната страна на селото. Не е необходимо строителство на нови спортни 
площадки, а е нужно предимно обновяване и рехабилитация на съществуващите. 
Проучванията  за наличните спортни обекти на територията на общината показват, че те 
надвишават нормативните изисквания спрямо брой и площ. От друга страна тяхното 
физическо състояние е лошо и имат нужда от рехабилитация и поддръжка. Следователно 
ОУПО Айтос не предвижда други нови терени за спорт и атракции, а насоките в този 
сектор би следвало да са за благоустроеност на съществуващите такива. 

Част от спортните терени, които са в непосредствена близост до селата, се предвижда 
да се включват в границите на населените места. 

 
 Територии производствено - складови функции 

Териториите за производствено-складови и стопански функции обхващат всички 
стопански дворове, животновъдни ферми и комплекси, производствено-складови бази,  и 
други видове производствени предприятия.  

 
Икономическата прогноза за развитието на производствената дейност е положителна, 

като очакванията за нарастване на броя на предприятията е 1,09% до 1,44%,  до 2033г.  
 
Към момента голяма част от съществуващите терени за производствени и складови 

дейности не са оползотворени напълно и могат да се заемат от прогнозния брой 
предприятия,  изчислен в икономическия анализ. 

 
 Територии за озеленяване, паркове и градини 

Тези терени са предимно в границите на урбанизираните територии на общината  и в 
тях се включват всички паркове, градини, зелени пояси около водните обекти и уличното 
озеленяване.  

В гр.Айтос, с.Караново и с.Поляново извън границите на населеното място има терен 
за „обществен извънселищен, горски парк“ с обща площ от 47,08 ха.  

 
Съгласно Чл.31 от „Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони“, нормативите за площта на обществените 
озеленени площи за широко и специфично ползване във всички села е 4 кв. м/жител. В 
общината площта на съществуващите терени за озеленяване, паркове и градини е 1165600 
кв.м, а прогнозата за населението към 2033г. е то да достигне до 24961 души, при което на 
жител се пада по 46,70 кв.м.  
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ОУП Айтос е определила като нови терени за озеленяване терени за озеленяване 
площи, в границата на населените места по КВС на с предназначението е за жилищни 
нужди, попадат извън регулационната граница  и граничат с път. Тези територии са малки 
като площ за урегулиране на жилищна зона и в същото време служат като предпазен пояс 
около пътищата. 

Амортизирано състояние на част от териториите за озеленяване, паркове и градини 
изисква по-голяма насоченост за тяхното развитие и поддръжка, предвид силното им 
екологично значение. 

 
 Терени за гробищни паркове 

Съществуващите гробищни паркове в община Айтос са разположени предимно извън 
границите на селищните образувания – 17.82 ха, като изключение прави гробищният парк 
в с.Съдиево с площ 0.49 ха. Тъй като някои от терените са с изчерпан капацитет е 
необходимо да се предвидят нови терени за гробищни паркове. В  ОУП се предвиждат 
дванадесет нови терена с обща площ от 9,34 ха, разположени извън границите на 
населените места, в непосредствената близост до съществуващите гробищни паркове. 
Изключение прави с.Карагеоргиево и по конкретно вилната му зона, която има 
увеличение на съществуващия гробищен парк съгласно плана по Параграф 4 за местност 
„Бункера“ с площ от 0,50 ха. 

Общата площ на съществуващите и новите гробищни паркове в общината е 27.64 ха. 
Терените за гробищни паркове се разполагат и устройват в съответствие с Наредба 

№2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и 
пренасянето на покойници. 

 
 Терени заети от водни площи 

   В тях са включени всички реки, блата, мочурища, водоеми, язовири, извори за 
прясна вода, напоителни и отводнителни канали.  

Терените заети от водни площи са разположени предимно извън границите на 
населените места – 433,79 ха и в границите -5,39 ха, като общата им площ е 439,18 ха. В 
землището на с. Мъглен е отнета водна площ с НТП „мочурище“ по КВС, поради 
наличната на место овцеферма. В землището на с. Лясково е добавена водна площ в 
размер на 3,84 ха, която присъства на место и в регулационния план на териториите по 
Параграф 4 за съответната местност.  

Общата площ на терените, заети от водни площи е 442.48 ха. 
 

 Територии за вилна зона  
Към момента на изготвяне на ОУПО в землището на Айтос не са обособени 

самостоятелни вилни зони с определени за това статут (решение на общински съвет, 
промяна на предназначение на земята и др.). Земите с т.н. вилно застрояване попадат в 
обхвата на параграф 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
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(ЗСПЗЗТ). С ОУПО Айтос за тези територии се създава статут за „вилна зона“ със 
съответните параметри на застрояване по Наредба 7 ПНУОВТУЗ, чл.29, като границите 
им са съобразени с действащите на съответните територии планове. 

Общата площ на териториите за вилна зона е 614,32 ха. 
 

 Територии за транспорт и комуникация 
Тези територии са заети от пътища на републиканската пътна мрежа, общински 

пътища и полски, черни пътища и ЖП линия.  
 Като цяло пътната инфраструктура е добре развита. Последните години  се 

извършва рехабилитация на общинската пътна мрежа. С ОУПО Айтос се предвижда 
прилагане на  действащите регулационни планове и заложените в тях транспортно-
комуникациони трасета. Такива са предвидени в западната част на гр. Айтос. На места в 
действащите КВС на землищата на населените места в общината не са отразени площите 
на съществуващи пътища. Общинският път в землището на с.Зетьово е отразен с 
границите си (там където липсват такива в действащата КВС) в съответствие с 
действащия лесоустройствен проект на ТП „ДГС Айтос“. В землището на с.Лясково, 
границите на общинския път Айтос-Лясково, в района на вилна зона „Ляската“, са 
разширени в съответствие с действащите регулационни планове. 

В границите на урбанизираните територии транспортната мрежа е 247.71 ха, а извън 
– 1102,37 ха. Общата площ на транспортно-комуникационната мрежа на община Айтос е 
1350,08 ха.  

Предвижданията на ОУПО  Айтос са в посока развитие и модернизация на 
физическата инфраструктура, чрез заложените проекти в общинския план за развитие.   
 

 Територии за техническа инфраструктура 
 Обхваща водоснабдителната, канализационната, газопроводната и 

електропроводната мрежа, телекомуникация, радиотелевизионно и интернет покритие  на 
общината и обслужващите им дейности 26,75 ха. В предвижданията на ОУПО Айтос тази 
стойност следва да нарасне предвид бъдещите проекти на територията на общината, 
обслужвайки новите инвестиционни намерения свързани с промишлеността, туризма, 
селското стопанство и други услуги. Към момента тя се променя с 7,91 ха и става общо 
34,66 ха.  

Стратегическата цел заложена при изработването на реалистично-оптимистичния 
вариант на прогнозното развитие на общината е в направление реализация на всички 
планирани проекти свързани с реконструкция, изграждане и осъвременяване на 
инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда. 
 

 Терени със специално предназначение 
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 Тези територии са държавна публична собственост с обща площ 84.87 ха.  
Разположени извън населените места, като изключение гр. Айтос, в границите на който 
попадат 10,17 ха. Общата площ на терените със специално предназначение е 84.87 ха. 
Представляват терени с обекти на националната сигурност и във връзка с европейските 
структури за взаимопомощ и охрана на страната. Предвидено е намаляване на общата им 
площ с 1,14 ха във връзка с обособяването на терен за недвижимо културно наследство за 
експониране на Късноантична и средновековна крепост „Аетос“, съгласно изискванията 
на Министерство на културата. Общата площ на терените със специално предназначение 
е 83.73 ха. 

Тези територии са отредени за специални обекти, и са частично регламентирани по 
чл.13 от ЗУТ.  

 

 Територии извън границите на урбанизираните територии 

 Други жилищни територии извън населените места 
Тези територии са разположени извън строителните граници на населените места с 

жилищни функции. Общата им площ е 527,74 ха. С предвижданията на ОУПО Айтос, те 
се причисляват към устройствена зона Ов (Вилна устройствена зона) със съответните 
параметри на застрояване по Наредба 7 ПНУОВТУЗ 

 
 Земеделски територии 

 Към тези територии се причисляват : Обработваеми земи (ниви) – 18403.62 ха; 
Обработваеми земи (трайни насаждения) – 2952.06 ха и Необработваеми земи – 4433.98 ха; 

Най - голям дял в обработваемите земи в общината имат нивите за сметка на 
трайните насаждения. С ОУПО Айтос се предвиждат земеделски територии с допустима 
смяна на предназначението – общо площ от 157 ха, в землищата на град Айтос, село 
Поляново, село Карагеоргиево, село Тополица, село Раклиново и село Черноград.  

Общата площ на земеделските територии с предвижданията на ОУПОА е 25789.66 
ха. 

По отношение на земеделските територии, попадащи в защитени зони по ЗБР – те 
подлежат на режими и съответно планове за управление на защитените зони. 

Земеделски земи, които не попадат в режим на превантивна защита, се устройват по 
реда на Закона за опазване на земеделските земи и свързаните с него подзаконови 
нормативни актове. 

 
 Горски територии 

Горските територии в община Айтос се делят на защитни, специални с рекреационно 
значение и стопански. Общата им площ е по-малка в сравнение с тази на обработваемите 
земи, което предпоставка за проектното решение на ОУПО Айтос за максимално опазване 
на горските територии. Към горските територии се причисляват и тези в земеделски земи 
с НТП „гори и храсти в земеделски земи“ с площ 66,43 ха. След отразяванен на ЛУП на  
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ТП „ДГС Айтос“, общата площ на горските територии(защитни, специални и стопански) е 
9999,72 ха. 

Управлението и опазването на горските територии, попадащи в защитените зони по Закона за 
биологичното разнообразие, се съобразява с плановете за управление на съответните защитени зони. 

 
 Нарушени територии 

Територии за добив на полезни изкопаеми и Депа за отпадъци 
 Към тях спадат депата за битови и друг вид отпадъци-сметища, както и териториите за добив 

на полезни изкопаеми- кариери. Общата им площ е 48.39 ха. Площта на нарушените територии е 
увеличава с ОУПОА във връзка с наличие на терен – находище „Караново“, даден на концесия с 
решение на Министерски съвет. Част от този терен попада върху имот с НТП „пасище, мера“ (6.04 ха). 
Останалата площ попада в горска територия.  

Някои от депата за отпадъци подлежат на рекултивация (гр.Айтос и с.Лясково), а за други има 
изготвен проект за рекултивация и възстановяване. Предстои одобряване и финансиране на проекта за 
рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци. След завършване на рекултивацията на 
общинското депо за битови отпадъци, то ще бъде с начин на трайно ползване “пасище”. 

 
 Защитени територии 

Територии за опазване на културното наследство 
 В тези територии са включени имоти с НТП „за археологически паметник на културата“ и 

„исторически паметник историческо място“ с обща площ в съществуващото положение – 4,79 ха. 
В проектния план на ОУПО Айтос тези територии се допълват с още 34,44 ха (виж ТОМ II). 
Спрямо чл. 5 от Закона за защитените територии те спадат към категоризацията за защитените 
територии и за тях важат разпоредбите на този закон. 

 
Защитени територии по Закона за защитените територии 
Това са няколко имота с начин на трайно ползване по КВС – „За природна забележителност“  

в землищата на гр.Айтос, с.Карагеоргиево и с.Съдиево с обща площ от 3,30 ха. Спрямо чл. 5 от 
Закона за защитените територии, те спадат към категоризацията за защитените територии и за тях 
важат разпоредбите на този закон. 

Но съгласно справката на Регистъра на защитените територии в България (ИАОС), на 
територията на Община Айтос са регистрирани 3 природни забележителности и 1 защитена 
местност с обща площ от 393,63 ха по смисъла на Закона за защитените територии, както следва: 

- Природна забележителност „АЙТОСКА КОРИЯ“, площ: 15.0ха; 
местоположение:Област: Бургас, Община: Айтос, Населено място: гр. Айтос; Документи за 
обявяване: Заповед No.1799 от 30.06.1972 г., бр. 59/1972 на ДВ. 

- Природна забележителност „НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ“, площ: 295.0 ха; 
местоположение: Област: Бургас, Община: Айтос, Населено място: гр. Айтос; Документи за 
обявяване: Заповед No.1799 от 30.06.1972 г., бр. 59/1972 на ДВ; Документи за промяна: Промяна 
в площта - намаляване със Заповед No.РД-545 от 01.06.1983 г., бр. 49/1983 на ДВ;  

- Природна забележителност „ТРИТЕ БРАТЯ“, площ: 1.13 ха; местоположение: 
Област: Бургас, Община: Айтос, Населено място: гр. Айтос; Документи за обявяване: Заповед 
No.1799 от 30.06.1972 г., бр. 59/1972 на ДВ; Документи за промяна: Промяна в площта - 
актуализация със Заповед No.РД-44 от 20.01.2017 г., бр. 20/2017 на ДВ; 

- Защитена местност „ХИСАРЯ“, площ: 82.5 ха; местоположение: 
Област: Бургас, Община: Айтос, Населено място: гр. Айтос; Документи за обявяване: Заповед 
No.РД1007 от 04.08.2003 г., бр. 81/2003 на ДВ;  

 Припокриващи се защитени територии и зони 

 Санитарно-охранителни зони на водоизточници 
Санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници – това са пояси на 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово  водоснабдяване  и минерални извори, които 
ограждат тези площи, ползват се със специален статут и дейностите, които могат да се извършват 
в тях са строго регламентирани с Наредба №3 от 16 Октомври 2000 
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г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на 
санитарно-охранителните зони около водоизточниците.“ 

Тези защитени територии са в землищата на селата Пирне, Поляново, Карагеоргиево, 
Тополица, Раклиново, Дрянковец, Съдиево и град Айтос, с обща площ от 2019,54 ха.  В 
тази площ не са включени пояси II и III на санитарно-охранителна зона на находище на 
минерална вода „Съдиево“, с. Съдиево (сондажи №Б-20 и сондаж №Б-88) , поради 
големия териториален обхват, показан на Приложение №1 към Заповед на МОСВ № РД 
877/25.08.2004 г. 

Устройството на СОЗ се съобразява с чл.7, 8, 9 и 10 и Приложения №1 и №2 от 
Наредба №3/2000 ма МОСВ,, МЗ и МРРБ за условията и реда за проучване, проектиране, 
утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

 
 Територии с режим на особена териториалноустройствена защита 

Обособените територии с особена териториалноустройствена защита са свързани с 
безопасните разстояния за хора при извършване на взривни дейности съгласно 
изискванията на чл.143 от Правилник за безопасността на труда при взривни работи. На 
териториата на Община Айтос са позиционирани две такива – в замлището на гр.Айтос 
във връзка с работния процес в находище „Айтос“ в ПИ 000779 от КВС и в землището на 
с.Караново и съответно находище „Караново“. 

Находище „Караново“ е предоставена концесия за добив на подземни богатства, по 
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахити и 
псамитови туфи, представляващи изключителна държавна собственост от находище 
"Караново", с Решение за определяне на концесионер №778 от 05.10.2009 г., на "Латит" 
ООД - гр. Банкя. Със Здравно заключение с изх.№ 94-И-75 от 23.06.2010г. и Становище с 
изх.№ 32-04-51 от 04.05.2011г. РЗИ-Бургас е дала отрицателно становище за 
местоположението на обекта, тъй-като не е осигурена хигиенно-защитна зона от 1000 
метра до границата на жилищната зона на с.Караново. Фирмата концесионер не е 
намерена на адреса, седалище на „Латит“ООД и не е намерена подробна информация за 
начина на извършване на взривни дейности. В ОУП на Община Айтос е обособена 
територии с режим на особена териториалноустройствена защита за находище 
„Караново“ с площ 176,38 ха (обхват 500 около контура на кариерата) в съответствие с 
чл.143 от Правилник по безопасността на труда при взривни работи.  

Находище „Айтос“ се експлоатира от фирма „Бургаспътстрой“ АД, като добивът се 
извършва по взривен начин. По данни на фирмата безопасните разстояния за хора е 600 
метра. Очакваните нива на вредности не превишават допустимите норми и гранияни 
стойности. По последни замервания 04.08.2016г. стойностите са: 

- шум: от 40 до 60 dB (допуск 70 dB); 
- прах: 13 mg/Nm3 (НДЕ 20 mg/Nm3); 
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- SO2: <28,9 mg/Nm3(НДЕ 400 mg/Nm3); 
- NOx: 20 mg/Nm3(НДЕ 400 mg/Nm3); 
- CO: 186 mg/Nm3(НДЕ 500 mg/Nm3); 
- Общ органичен въглерод: 40 mg/Nm3(НДЕ 50 mg/Nm3); 

. В ОУП на Община Айтос е обособена територии с режим на особена 
териториалноустройствена защита за находище „Айтос“ с площ 282,74 ха (обхват 600 
около контура на кариерата). Тази територия засяга обособената вилна устройствена зона 
(4/Ов) и Земеделски територии с допустима промяна на предназначението в смесено 
обществено-обслужваща производствено-складова зона(Соп).  

Засегната зона Зонат 4/Ов е обособена от имот 000507 с НТП „за вилна сграда“ по 
КВС на землището на град Айтос. За същата има действащ план на земите по Параграф 4 
и регулационен план. Засегната площ от режима на особена териториалноустройствена 
защита е 40.98 ха.  

Засегнатата площ на предвидените земеделски територии с допустима промяна на 
предназначението в смесено обществено-обслужваща производствено-складова зона(Соп) 
от режима на особена териториалноустройствена защита е 14.20 ха. 

 За имотите, в обхвата на този вид режим,  не се допуска изграждане на жилищни, 
курортни, вилни и др. обекти, подлежащи на здравна защита. Предвижда богато 
озеленяване с висока храстовидна и дървесна растителност.  

Всички инвестиционни намерения за територии, обхванати от режима на особена 
териториалноустройствена защита, подлежът на съгласуване с Регионална здравна 
инспекция – Бургас. 

  
 Територии с режим на превантивна устройствена защита 

Това са територии, в обхвата на които има нелокализирани обекти на недвижимото 
културно наследство. Обособени са във връзка с териториалноустройствената защита на 
обектите НКЦ съгласно чл.78 от ЗКН, и чл.10 от ЗУТ. С режима на превантивна 
устройствена защита се запазва фактическото ползване на териториите, без да се 
нарушава тяхното качество. 

 
 Райони със заплаха от наводнения 

Със заповед № 128/15.08.2013 год. на директора на  БДЧР за територията на община 
Айтос са определени два района със висок риск от наводнения: 

- BG2_APSFR_SE_02- Айтоска – Айтос – Застрашени са гр.Айтос и землището му, 
както и землището на село Малка поляна от речно наводнение; 

-  BG2_APSFR_SE_06- Съдиевска – Съдиево – Застрашено е село Съдиево и 
землището му от речно наводнение. 

В проекта е представена Схема „Райони със заплаха от наводнения“ на която са 
показани терените с дълбочина на заливане при наводнение ˂ 0.50м с период на 
повторение/вероятност 20 г., определена като „висока“. 
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 Картния материал предоставен от БД “Черноморски район“ относно рисковете и 
заплахите от наводнения  е приложен в Приложенията към ТОМ I-1. 

 
 Защитени  зони 

  В ОУПО Айтос са отчетени границите на защитени зони:  
- ЗЗ „Айтоска планина“ - е с обща площ 2937940 дка, като зоната обхваща 

землищата на с.Дрянковец, с.Съдиево, с.Мъглен, с.Пещерско, гр.Айтос, 
с.Лясково и с.Черна могила. 

- ЗЗ „Екокоридор Камчия-Емине“ – е с обща площ 280547.9 дка, като 
територията на зоната попада в землищата на гр.Айтос и с.Зетьово. 

- ЗЗ „Трите братя“ - е с обща площ 10219,98 дка, които изцяло попадат в 
границите на община Айтос.  

Трите защитени зони които попадат на територията на Община Айтос са одобрени с 
решения на Министерски съвет. За тези защитени зони няма заповеди за обявяване. 

Всички видове терени и имоти, попадащи в защитени зони по ЗБР, подлежат на 
режими, определени със заповед за обявяването на защитените зони и стандартни 
формуляри и съответно планове за управление на защитените зони след тяхното 
приемане. 

Границите на защитените територии и защитените зони са отразени в графичния 
материал на ОУПО Айтос. 
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ІV.СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА 
РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАЙОНИ С ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ, КАТО 
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО ЗБР 

 
Съществуващите екологични проблеми, които имат отношение към плана, са 

свързани с развитието на инфраструктурата, формирането на битови отпадъчни води в 
населените места, урбанизация на земеделските земи и други. 

Най- общо проблемите са свързани с урбанизацията, намаляване площите на 
земеделските земи; качество на живот на жителите в общината; нисък стандарт на средата 
за обитаване и отдих във вътрешността; запазване на културното и историческо наследство; 
опазване на биоразнообразието.  

Съществен проблем за общественото водоснабдяване у нас е лошото състояние на 
разпределителните мрежи, които дефектират, генерират големи загуби на вода и водят до 
влошаване на качеството на водата. Община Айтос не прави изключение с описаните по-
горе проблеми – загуби на питейна вода, амортизация на водопроводната мрежа, липса на 
канализационна мрежа, липса на пречиствателни станция за отпадни води във всички 
населени места, директното заустване на отпадъчни води 

На базата на съществуващото състояние на околната среда, са идентифицирани 
основните екологични проблеми по отношение на някои компоненти и фактори на околната 
среда, имащи отношение към ОУП на община Айтос. 

 
По отношение на въздуха  

Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на 
общината се явяват битовото отопление, (тъй като общината основно се отоплява на твърдо 
гориво) и моторните превозни средства. Важни предпоставки за нивото на замърсяване от 
МПС са гъстотата на пътната мрежа, наличието на пътища от висок клас и съответно 
интензивността на трафика. Важно е да се отбележи, че в общината пътните връзки са с 
висока интензивност на движение на МПС, което оказва влияние върху стойностите на 
емисионния фон.  

Като прогноза съгласно ОУПО стойностите на тези замърсители ще намаляват, 
съгласно предвижданията на мероприятия за по-ниски нива на замърсяване, енергийна 
ефективност и използването на природен газ в бита и в производството. 

 Приоритетен проблем - Натоварване на атмосферния въздух около 
натоварените транспортни артерии и по-големи населени места  

Въздействие: Увеличаването на емисиите на парникови газове ще продължи, тъй като 
то се дължи, както на състоянието на автомобилния парк, така и на увеличаващото се 
количество автомобили в страната 

Цел: Подобряване КАВ 

Насоки: Подобряване качеството на пътните настилки, реконструкция 
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По отношение на водите  

 Съществуващите екологични проблеми произтичат от обстоятелството, че 
приповърхностния слой на подземните водни тела и земните недра не са защитени от 
антропогенни въздействия, които влияят върху количественото и химичното състояние на 
подземните водни тела чрез: 

- заустване на отпадъчните води от населените места без изградена канализация 
и пречиствателни съоръжения; 

- земеделски дейности и животновъдство; 
- инфилтрация на замърсители от нерегламентирани депа за твърди битови 

отпадъци; 
- нерегламентирано водовземане от подземни води за питейно-битово 

водоснабдяване. 
 Състоянието на инфраструктурата за водоснабдяване е лошо като делът на 

етернитовите водопроводи (особено на вътрешната водопроводна мрежа) е голям и е 
свързан с големи загуби на вода, влошаване стандарта на обитаване на населението и др.   

Лошото техническо състояние на водопроводната мрежа, е в основата на 
непрекъснатото намаляване на относителния дял на полезно използваната вода. 

Част от поречията на реките са замърсени от различни по вид отпадъци, особено в 
близост и при преминаването им през населените места.  
 Независимо от високата степен на изграденост на водоснабдителната мрежа не е 
постигнато оптимално задоволяване нуждите от питейна вода. Причините за това са 
намаляване на дебита на някои водоизточници, поливането на градини и селско стопански 
площи от водопреносната мрежа и големите загуби по водопреносната мрежа, която е с 
висока степен на амортизация. Решаването на проблема е свързано с поетапната подмяна на 
водопроводната мрежа, както и израждането на нови водохващания и магистрални 
водопроводи 

Канализация 
 С добре изградена канализационна мрежа е с. Пирне, където има изградена ПСОВ 
състояща се от два броя модули. 
 Основен проблем по отношение на отпадъчните води е липсата на ПСОВ за 
общинския център и останалите населени места. Отпадъчните битово – фекални води води 
от населените места без ПСОВ се отвеждат във водоплътни изгребни ями. Необходимо е 
изграждане на канализационната мрежа на всички населени места, за малките населени 
места е необходимо изграждането на модулни станции, които са по - ефективни като 
инвестиция и същевременно биха решили проблемите по отношение на отпадъчните води. 
 Не са правени оценки на отпадъчните води от всички населени места, техните 
качества и количества, подходящите пречиствателни съоръжения и водоприемници. 
Екологично по-приемливо е решение с подходящи локални пречиствателни станции, които 
не са свързани с големи изкопни и строителни работи. 
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Без прилагането на плана идентифицираните екологични проблеми, имащи 
отношение към качеството на повърхностните и подземните води в района ще се 
задълбочат, което ще е предпоставка за влошаване на екологичното и химично състояние 
на повърхностните води, както и химичните показатели на подземните води. 

ОУП определя рамки, в които могат да бъдат адекватно реализирани изведените от 
общината и експлоатационното „В и К” дружество приоритети за развитие на водния 
сектор. В т.ч влизат и ефективно прилагане на Директива 91/271/ЕИО относно 
пречистването на отпадъчните води от населените места. 

 Приоритетен проблем – Непречистени отпъдъчни води от населени 
места и липса на ПСОВ и на канализация (с изключение на с. Пирне) 

Въздействие: Изменение на биологичните и химичните показатели на водите. 
Влошаване на общото екологично състояние 

Цел: Подобряване на хидробиологичните условия. Намаляване на биогенния натиск 
Насоки: Намаляване на общото количество на непречистените отпадъчни води до 

европейските нормативни изисквания 

 Приоритетен проблем - Дифузно замърсяване от селското стопанство 
поради неприлагане на добри аграрни и фермерски практики. 

Въздействие: Изменение на биологичните и химичните показатели. Влошаване на 
екологичния статус на водите. 

Цел: Достигане и поддържане на добър екологичен статус 
Насоки: Прилагане на добри земеделски и фермерски практики.  Контрол при 

управление на отпадъците 
 
По отношение на земите и почвите 
 Като потенциален източник на замърсяване на почвите около пътищата в района могат 
да бъдат определени преминаващите МПС по съществуващата пътна мрежа. Към 
настоящия момент обаче, реален проблем по отношение влошено качество на почвите, в 
следствие автомобилен трафик не е регистрирано. Няма данни за нарушени и/или 
ерозирали терени, но на отделни места около реките се локализират определени площи в 
недобро състояние. Като вероятни причини може да се посочат: неправомерното изсичане 
на гори, водещо до изтощаване на почвите и последваща ерозия; антропогенната дейност, 
свързана с нарушаване на релефа от изграждането на инфраструктурни обекти като пътища, 
външни В и К мрежи и др.  

Земята е невъзвръщаем природен ресурс и при липса на ОУП е подложена на смяна на 
предназначение без конкретно плануване. При условията на неконтролируемо и безпланово 
усвояване на земи, в т.ч. и земеделски, се очаква пряко, дълготрайно и необратимо по 
характер въздействие върху тези фактори на околната среда. Екологичен проблем в 
общината е ерозията на почвите, която унищожава хумусния слой и води до намаляване на 
почвеното плодородие ежегодно. В тази връзка в проекта на ОУП са заложени мерки за 
озеленяване. 
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 Приоритетен проблем – Хаотична урбанизация на земи 
Въздействие: Усвояване на терени за неземеделски нужди. 
Цел: Опазване на почвения ресурс 
Насоки: Предлагане в ОУП на задължителни устройствени правила и норми за 

различните видове територии. 
 

По отношение на земните недра 

Няма такива идентифицирани. 
 

По отношение на ландшафта 
Няма такива идентифицирани. 

 
По отношение на отпадъците  

Изграждането на регионално депо „Братово запад” регион Бургас е приключило и е в 
процес на експлоатация. Все още не е решен проблема с предварителното третиране на 
смесените битови отпадъци, разделното събиране и третиране на биоотпадъците. Не е 
въведена система обхващаща разделното събиране на всички видове МРО и опасни 
отпадъци от домакинствата на всички населени места.  

  Без ОУПО няма да е налице цялостната визия за развитие на общината, което да 
позволи отреждане на правилните територии при възникнала необходимост да се изградят 
площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от бита. 

 Приоритетен проблем – Липса на система за събиране и 
оползотворяване на биоразградими отпадъци 

Въздействие: Увеличаване на обема на генерираните отпадъци и тези постъпващи в 
регионалното депо. 

Цел: Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците 
Насоки: Изграждане на система събиране на биоразградими отпадъци и предаването 

им в компостираща инсталация. Повишаване екологичната култура на населението. 
 
По отношение на вредните физични фактори 

Липса на защитни „зелени екрани” около главните пътни артерии, лошокачествена 
пътна и улична настилка са предпоставки за шумово натоварване на отделни територии.  

Не са регистрирани отклонения от обичайно измерените стойности за радиационното 
състояние. Няма установени въздействия върху хората от нейонизиращите лъчения  

 Приоритетен проблем – Автотранспорт, преминаващ през населените 
места 

Въздействие: Увеличение на шумовото натоварване. 
Цел: Модернизация на транспортната инфраструктура. 
Насоки: Реконструкция, модернизация на пътната инфраструктура. 

 
По отношение на защитените зони 

ОУП не предлага устройствени решения, засягащи местата с висока концентрация на 
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биологично разнообразие. Не се засягат известни и описани находища на включени в 
приложенията на Закона за биологичното разнообразие защитени растителни видове, 
световно застрашени растителни видове, български и балкански ендемити, реликти, 
растения от Червената книга. Не се променя в негативен план установеният баланс на 
горския фонд на общината по вид гори. Запазва се характера и структурата на горските 
екосистеми, като горите на територията на общината ще продължат да се стопанисват 
съгласно предвижданията на горскостопанските програми. Съхраняват се и залесените 
територии в земи от поземления фонд. 

Новите устройствени зони, даващи възможности за смяна предназначението на земи и 
строителство, засягат терени с оскъдна или предимно рудерална растителност. В състава 
влизат широко и повсеместно разпространени в страната ни растителни видове, сред които 
няма включени в Приложения № 2 и 3 на ЗБР, както и такива от Червена книга на 
Република България, съвместно издание на Българска академия на науките и Министерство 
на околната среда и водите (2001). Не се засягат находища на лечебни растения, поставени 
под специален режим на опазване и ползване или на такива със стопанско значение. ОУП е 
благоприятен за опазването и осигуряването на нормалното развитие на популациите на 
животинските видове, в т.ч. световно застрашени в категориите Critically endangered, 
Endangered и Vulnerable (Red list IUCN.), на включените в Приложения 2 и 3 на Закона за 
биологичното разнообразие, в Конвенцията по международната търговия със застрашени 
видове от дивата фауна и флора (CITES), в Директиви 92/43ЕЕС и 79/409/ЕЕС, 
Приложенията на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и 
природните местообитания (Бернска конвенция), на Конвенция за съхраняване на 
мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция), с консервационен статус от 
категории 1-4 на Species of European Conservation Concern (SPEC). Не се очаква 
отрицателно въздействие върху други ресурсни видове растения и животни, включени в 
Приложение 4 на Закона за биологичното разнообразие. 

 Приоритетен проблем – Инвазия на интродуцирани видове 
Въздействие: Влияят директно върху местообитанията и видовете. Приоритетни за 

опазване природни местообитания и популациите на видовете 
Цел: Опазване на комплекси с висока консервационна значимост. Намаляване на 

интензитета на заплахата 
Насоки: Избягване въвеждането в околната среда на видове с ясно изразен инвазивен 

характер за Европа (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe - DAISIE), 
ALARM и NOBANIS, във връзка с Глобална стратегия за опазване на растенията и 
Национална Стратегия за Опазване на Биологичното Разнообразие. 

 Приоритетен проблем – Палежи и предизвикани от човека пожари  
Въздействие: Унищожаване на ценни ристителни и животински видове 
Цел: Намаляване унищожаването на ценни растителни и животински видове, чрез 

превантивни дейности 
Насоки: Срещи със земеделски производители, животновъди и местното население – 

обучения. Създаване и поддръжане на противопожарни просеки, противопожарни ивици, 
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водоснабдителни пунктове, стационарни съоръжения за наблюдение на горските пожари и 
съобщителната техника 

 
По отношение на културно-историческото наследство 

Въпреки ограничителните режими за ползване на териториите на археологическите 
културни ценности безогледното прилагане на дълбока оран и риголване довеждат да 
безвъзвратно унищожаване на археологически структури. Нещо повече, такива дейности 
съзнателно се извършват в територии на археологически обекти с цел да се открият и 
заграбят артефакти. Добре организираната иманярската дейност системно разрушава 
археологическите обекти и ежегодно стотици находки с висока научна и културна стойност 
завинаги са загубени за България.  

 
По отношение на материалните активи 

Висока степен на амортизация на мрежите на техническата инфраструктура и 
недобра благоустроеност на средата за обитаване.  

 
По отношение на здравно-хигиенните аспекти на околната среда 

Районът е силно засегнат от протичащите негативни тенденции в демографското 
развитие на страната.  

Състаряването на населението е предпоставка за наличие на повече от едно хронично 
заболяване сред населението.  

Голям процент на хората без здравно-осигурителни права, поради неплатени здравни 
осигуровки. Ограничен е избора на селското население до личен лекар.  

Затруднен е достъп на селското население до извънболнична медицинска помощ и е 
слабо развита аптечна мрежа. 
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V. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

И МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И 
НАЧИНА, ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ 
СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ОУП 

 
Развитието на икономиката на глобално ниво предизвиква проблеми с околната среда. 

Последното е свързано с непрекъснато ускоряващите се темпове на урбанизация и 
следващото въздействие върху климата и глобалното затопляне, изчерпването на 
невъзобновимите ресурси, загубата на биоразнообразие, деградацията на плодородните 
почви и опустиняването и въздействията върху човешкото здраве. На този факт се отделя 
специално внимание от страна на правителствени и професионални организации с 
разработване и приемане на конвенции и протоколи към тях, международни споразумения, 
програмни документи, Директиви на Европейския съюз, както и Регламенти, Решения и 
Препоръки на Европейския съюз. 

Прилагането на принципните постановки от тези документи става след 
ратифицирането им от различните държави. Впоследствие посредством разработените 
директиви се отразят и в националното законодателство на страните членки на 
Европейския съюз. Тези документи с конкретни екологични цели са транспонирани в 
действащото у нас законодателство под формата на нови закони, допълнения и изменения 
на действащия Закон за опазване на околната среда и като Наредби към него, както и при 
разработването на национални и регионални стратегии, програми и планове. Поради тази 
причина те са обект на подробно изследване в екологичната оценка на ОУП на Община 
Айтос, като основните принципи и екологични цели, залегнали в тях, са систематизирани в 
точка I.4 на настоящата екологична оценка. 

В тази част на ЕО са систематизирани документите от международно и национално 
ниво заедно с техните цели за опазване на околната среда и човешкото здраве и начините, 
по които са взети под внимание при изготвянето на Общ устройствен план (ОУП) на 
Община Айтос. 

Предвиждания на ОУП с постигане на национални цели 
ОУП е в синхрон с 6-те основни стратегически и специфични цели, залегнали в 

Националната стратегия за околна среда и Националния план за действие за периода 2009-
2018 г., както следва: 

1. Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на 
климата и чиста енергия със специфични цели: 

 намаляване растежа на емисиите от парникови газове – специфичната цел се 
постига чрез предвижданията на ОУП за регулиране на газовите емисии от 
транспорта, озеленяване на нарушени терени, въвеждане на системи за разделно 
събиране и третиране на биоотпадъците; 

 адаптиране към промените на климата - специфичната цел се постига чрез 
предвижданията на ОУП за адаптивно земеползване и животновъдство; 
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 постигане на устойчиво екологосъобразно развитие на енергетиката в страната - 
специфичната цел се постига чрез предвижданията на ОУП за ползване на 
алтернативни източници на енергия. 

2. Осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода - със 
специфични цели:  

 осигуряване на добро състояние на повърхностните води, на добър екологичен 
потенциал на изкуствените и силно модифицирани водни тела,  

 осигуряване на вода с необходимото количество и качество за населението; 
 възприемане на водите като елемент от националната сигурност, въвеждане на 

интегрирано управление на водите и крайбрежните зони в Черноморски 
басейнов регион. 

3. По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот : 
 намаляване на здравния риск от замърсяване на околната среда;  
 достигане на общоевропейски норми за КАВ,  
 прекратяване употребата на вещества, нарушаващи озоновият слой, 
 предотвратяване и намаляване на шума в населените места; 
 устойчиво управление на почвите, възстановяване на увредени почви. 

4. Насърчаване на устойчиво потребление – чрез предвижданията на ОУП 
се постига разширяване използването на екологосъобразни технологии, устойчиво 
управление и рационално ползване на земните недра и подземни богатства, ограничаване 
натоварването върху околната среда от дейностите по търсене/проучване добив, преработка 
на полезни богатства; устойчиво управление на отпадъците, устойчиво развитие на 
транспортната система, на селското стопанство, на горите, намаляване натиска върху 
околната среда от туристическия сектор и развитие на устойчив туризъм; 

5. Ограничаване и спиране загубите на биологично разнообразие - 
устойчиво управление на биологичното разнообразие, опазване на местообитания и видове 
с европейско и национално значение от НЕМ и извън нея; 

Глобалните промени на околната среда са последица от безпрецедентните темпове на 
урбанизация и всички свързани с нея явления, между които загубата на биоразнообразие и 
деградацията на екосистемите и нарушаване способността им да предоставят екосистемни 
услуги. Международната нормативна рамка за ограничаване и спиране на биологичното 
разнообразие включва следните основни документи и форуми: 

 Конвенция за биологичното разнообразие (CBD) 
  Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 

местообитания (Бернска), ратифицирана на 25.01.1991 г., в сила за Р България от 
01.05.1991 г., обн. ДВ, бр. 23/1995 г.; 

 Конвенция за биологичното разнообразие е ратифицирана на 29.02.1996 г., в сила 
за Р България от 16.07.1996, обн. ДВ, бр. 19/1999 г.; 

 Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като 
местообитания за водолюбиви птици (Рамсарска), ратифицирана, в сила за Р 
България от 24.01.1976 г., обн. ДВ, бр. 56/10.07.1992 г.; 
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 Конвенция за защита на мигриращите видове (Бонска), ратифицирана със закон - 
ДВ, бр. 69/1999 г., обн. в ДВ, бр. 16/2000 г., в сила от 01.11.1999 г.; 

  Конвенция за промените в климата (РКОНИК, ратифицирана от българското 
правителство през 1995) 

 Директива 92/43/ЕЕС относно съхранението на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна 31992L0043;  

 Директива 79/409/ЕС за опазване на дивите птици 
 Междуправителствен панел за биоразнообразието и екосистемните услуги 

(IPBES) 
 Категории застрашени видове и червени списъци на Международния съюз за 
защита на природата (IUCN)  

 Други нормативни документи 
Прилагането на принципните постановки от основните международни документи 

става след ратифицирането им от различните държави и транспонирането и 
имплементирането им в националното законодателство на България като страна членка на 
Европейския съюз.  

Отговорът на страните от Европейският съюз на Конвенцията за биоразнообразие и в 
частност усилията за спиране загубата на биоразнообразието в Европа е създаването на 
европейската екологична мрежа Натура 2000, от която националната екологична мрежа 
(НЕМ) на България е част. 

Националната мрежа от защитени територии и Червената книга на Р. България (в III 
т.) са други два важни инструменти за ограничаване на загубата на биологично 
разнообразие.  

Целите на опазване на околната среда на национално ниво, които отразяват 
международните такива, са имплементирани в два национални рамкови закона – Закон за 
опазване на околната среда и Закон за биологичното разнообразие.  

В обхвата на ОУПО попадат защитени територии и три защитена зона от НЕМ, 
съдържаща приоритетни за опазване местообитания и видове. 

Целите на опазване на околната среда на национално и международно ниво, както и 
всички други екологични съображения, са отразени при изготвянето на ОУП на община 
Айтос чрез инструментите „Екологична оценка на планове програми и инвестиционни 
предложения” и „Оценка за съвместимост с предмета и целите на защитени зони от НЕМ”, 
както и съобразяване с режимите на защитените територии по ЗЗТ.    

6. Формиране на нови модели на поведение на обществата, щадящи 
околната среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-
качествена информация и мониторинг за околната среда. 

За всяка от посочените цели се извършва анализ на база предвижданията на плана. 
Предвиждания на ОУПО и постигане на цели  
През призмата на НАТУРА 2000, изпълнение на Директивите, екологосъобразно 

третиране на отпадъците и др.п. предвиждания, спомагащи за решаването на глобални 
проблеми. 
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Най-съществените по площ устройваните с ОУПО територии, извън урбанизираните, 
включват ниви (18853.16ха), гори и горски земи (8272.29ха), необработваеми земи 
(4630.13ха), трайни насаждения (3672.89ха). Свързани с биоразнообразието от 
устройваните с ОУПО са терените за озеленяване, паркове и градини (46.64ха).  

В границите на община Айтос попадат три защитени зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна „Айтоска планина“; „Трите братя“ и 
„Екокоридор Камчия-Емине“. Защитените зони са част от НЕМ и са одобрени с решения № 
122/02.03.2007 г. и № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет на РБългария, по Директива 
92/43/ЕЕС за природните местообитания и на дивата флора и фауна и Приложение 1 от ЗБР. 

Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни 
за опазването на околната среда Директиви на Европейският съюз – Директива 92/43/ЕИО 
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана за кратко 
Директивата за местообитанията) и   Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици 
(наричана за кратко Директивата птиците).     

Територията на община Айтос, която попада в рамките на защитената зона „Айтоска 
планина“ представлява 9942,98 ха (24,69 % от територията общината). Територията на 
община Айтос, която попада в рамките на защитената зона „Трите братя“ представлява 
1021,99 ха (2,54 % от територията общината). Територията на община Айтос, която попада 
в рамките на защитената зона „Екокоридор Камчия-Емине“ представлява 717,85 ха (1,78 % 
от територията общината).  

ОУПО не устройва територии попадащи в защитената зона извън урбанизираните 
такива. Въпреки това съществуват косвени потенциални заплахи за биоразнообразието в 
защитената зона, свързани с известно повишаване на антропогенния натиск от повишено 
присъствие на хора с предвижданията за развитие на туризма и свързани с него дейности, 
както и интезификация на селското стопанство.   
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VІ. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И 
ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА ПЛАНА 

	
VI.1. Характеристика на окончателния проект на Общият устройствен план на 

община Айтос  
 
С проекта на ОУПО Айтос, се определят видове територии с основно 

предназначение, типове и разновидности на устройствени зони и самостоятелни терени с 
устройствени режими, спрямо изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Разновидностите на 
устройствените зони включват занижени застроителни показатели, предназначени за 
прилагане на ограничителните режими на защитените зони (включени в екологичната 
мрежа „ Натура 2000“ по Закона за биологичното разнообразие). 

В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват 
самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: недвижими културни 
ценности, терени за гробищен парк, терени със специално предназначение. 

В териториалното устройство функционалното зониране се използва като начин за 
моделиране на обекта, в резултат на което територията се разделя на зони ( райони, 
участъци) с препоръчителни за тях видове дейности и режими на ползване. 

Съвременното разбиране на функционалното зониране се разглежда като изходна 
база за бъдещото устройство на съответната територия. 

Целите на функционалното зониране са насочени към: 
1) Осигуряване на оптимални режими на използване на територията; 
2) Ефективно разполагане на различни видове стопанска дейност. 

 

 
 

Фиг.VI.1.1. Схема на територията на община Айтос 
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С проекта за ОУПО Айтос са определени следните устройствени зони, устройствени 
режими и терени със самостоятелен устройствен режим: 

 
1. Жилищни устройствени зони 
Жилищната устройствена зона с преобладаваща малка височина на застрояване, 

означена с Жм, се прилага за устройство на жилищните територии във всички населени 
места в общината, като в по-голямата си част терените, попадащи в жилищната зона са 
функциониращи и съществуващи. За проектни жилищни терени са предвидени терени 
които влизат в строителната граница на населеното място, застъпващи се с имоти от КВС 
-контактна зона и имоти извън съществуващата строителна граница на населените места, 
които са застроени със жилищни сгради и се ползват за жилищни нужди.  

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина, 
означена с Жс, се прилага за устройство на кварталите с № 5, 5а, 8б, 27, 64, 65, 75, 81, 87, 
88, 103, 107, 110, 111, 114, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 129, 133, 134, 137, 138, 139, 141, 
143, 144, 145, 148, 150, 153, 160, 165, 166, 167, 170, 183 и 185. 

 Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с голяма височина, 
означена с Жг, се прилага за устройство на кварталите с №49, 61, 124, 154, 181 и 182. 

Показателите за устройствена зона Жм са следните: 

Наименование 
На зоната 

Макс. Плътност 
на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Жм 60 1,2 40 10м (3 ет.) 

Жс 70 2,0 30 До 15м(до 5 ет.) 
Жг 80 3,0 20 Над  15 м 

 
Спрямо чл.17, ал.1 и 2 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ се позволява в партерните етажи 

на жилищните сгради да се изграждат търговски и други обслужващи обекти, гаражи, 
работилници с функции, съвместими с обитаването.  

 
2. Смесена централна устройствена зона (Ц)  

Смесена многофункционална устройствена зона „Ц“ е с преобладаващ обществено-
обслужващ характер в централните части на гр.Айтос. Обхващат административни и 
делови сгради, социални, просветни, учебни, културни, религиозни и др. обществени 
дейности, търговски и други обслужващи сгради и комплекси, хотели и заведения за 
хранене и развлечения, жилищни сгради, в т.ч. със смесено предназначение и др. 

Наименов
ание 

На зоната 

Макс. 
Плътност на 
застр. (%) 

Макс. 
Кинт 

Мин.озеленяв
ана 

Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Ц 40 1,5 30  
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3. Смесена обслужваща и производствено-складова зона (Соп) 
Устройствената зона обхваща  територии в непосредствена близост до бившите 

стопански дворове, производствено-складовите терени, които са  необработваеми и 
обработваеми земи. Като цяло устройствените зони Соп са с производствено-обслужваща 
функция,  предимно с безвредни промишлени производства, животновъдни комплекси 
спазващи санитарно-хигиенните изисквания, обществено обслужване, жилища, спорт, 
търговия, предприятия на хранително-вкусовата промишленост и др. 

Устройствена зона от вида „Смесено обществено-обслужваща производствено-
складова - Соп има разновидност Соп1, която попада в територия по  НАТУРА 2000 и има 
занижени пределни допустими устройствени показатели спрямо зона Соп, с оглед 
ограничаване на антропогенното и социоално-икономическото натоварване на 
територията в следния вид: 

 

Наименование 
На зоната 

Макс. Плътност 
на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Соп 60 1,8 30  

Соп 1 40 1,2 50  

Общата площ на на Соп1 е 12,90 ха. Цитираните площи включват съществуващите 
транспортно-комуникационни връзки в обхвата на зоната. 
 

4. Устройствена зона и територии за предимно производствени и складови 
дейности (Пп) 

 Предимно производствените зони – Пп и територии са разположени основно извън 
населените места, като част от тях влизат в проектните строителни граници на населените 
места. Производствената зона се устройва преобладаващо върху съществуващи територии 
със сходно предназначение, в.т.ч. терени на бившите селскостопански дворове. 

Параметрите на производствените зони се  определят спрямо Наредба 7 за 
ПНУОВТУЗ, като част от тази зона попадат  в НАТУРА 2000 и за тях има извършена 
оценка за въздействие на околната среда или е преценена необходимостта от такава.  

Наименование 
На зоната 

Макс. Плътност 
на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Пп 80 2,5 20  

Пп1 40 1,0 40  

 
5.Ваканционно селище (Ос) 

Устройствена зона Ос е предвидена в землищата на селата Лясково, Тополица, 
Съдиево, Карагеоргиево и град Айтос и е предназначена за отдих и рекреационни 
дейности. Има следните устройствени параметри: 
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Наименование 
На зоната 

Макс. Плътност 
на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Ос 30 1,2 50 10м (3 ет.) 

 
Капацитетът на тази зона според нормативните изисквания е за Минимум 50 % от 

площта за озеленяване следва да бъде от висока дървесна растителност и да има 
осигурени паркоместа за посетителите в границата на УПИ.   

 
6.Вилна зона (Ов) 

Предвижданията на ОУПО Айтос за вилни зони са териториите с начин на трайно 
ползване по КВС „за вилна сграда“ и теритприите в обхвата на плановете по Парграф 4. 
Вилните зони се устройват и застрояват спрямо разпоредбите на чл.29 от Наредба 7 за 
ПНУОВТУЗ. 

 

Наименование 
На зоната 

Макс. Плътност 
на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Ов 40 0,8 50 7м (2 ет.) 

 
 

7. Територии за спорт и атракции 
Обхващат стадиони, спортни площадки и др.спортно обекти.  Устройват се с  ПУП и 

в съответствие с чл.33 от Наредба 7/2003 на МРРБ, като площта на територията за спорт и 
развлечения в населените места и крайселищните територии се определя спрямо  броя на 
населението – за села от 15-20 кв.м/жител, като минималната озеленена площ е 20% от 
площта на УПИ.  

 Спазват се техническите изисквания и условията за безопасност и се изпълняват 
всички изисквания за изграждане на достъпна среда 

 
8. Терени за озеленяване, паркове и градини  

 Тези територии са в и извън границите на урбанизираните територии и са 
предназначени за изграждане на озеленени площи за широко обществено ползване в 
населените места. Териториите с режим на озеленяване се устройват при условията на 
чл.30 и чл.32 от Наредба 7/2003 на МРРБ. 

   
9. Терени за гробищни паркове 

Това са терени със специфични особености и изисквания и със самостоятелен 
устройствен режим за гробищни паркове.Те се разполагат и устройват в съответствие с 
Наредба №2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове и 
погребването и пренасянето на покойници. Конкретните устройствени параметри се 
определят с ПУП. 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

153 
 

 
 

   

10. Терени за инженерно-техническа инфраструктура 
 Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различните видове 

инженерно-техническа инфраструктура – със специфични особености и изисквания. 
Конкретните устройствени терени се определят с ПУП. 

  
11. Терени за транспорт и комуникация 

 Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различните видове 
транспортно-комуникационна инфраструктура Конкретните устройствени терени се 
определят с ПУП. 

  
12. Терени за обществено обслужващи дейности 

Терени със самостоятелен устройствен режим за обекти на общественото 
обслужване. Конкретните параметри се определят с ПУП . 

 
13. Терени с обекти на културно наследство  

Това са обособени терени, с разположена недвижима културна ценност (НКЦ) в тях 
(виж ТОМ II). Те са със самостоятелен устройствен режим и специфични особености и 
изисквания по смисъла на чл. 79 от ЗКН. Конкретните устройствени параметри се 
определят с ПУП. 

 
14. Терени със специално предназначение 

Това са терени със самостоятелен режим за обекти на сигурността и отбраната. Тези 
територии са отредени за специални обекти, и са частично регламентирани по чл.13 от 
ЗУТ. 

 
 
VI.2. Климат и атмосферен въздух 
 
Оценката на тези компоненти на околната среда се извършва на база анализ на 

предвижданията на плана по отношение устройството и локацията на производствените 
дейности,  съсредоточията  на  селскостопанската  инфраструктура,  зоните  за 
туристическа и рекреативна дейност,  за търговско и друг вид обществено обслужване. 
Всички тези дейности, в качеството им на предмет на ОУП, представляват в по- малка или 
по- голяма степен интерес по отношение определяне въздействието им върху качествата на 
климата и атмосферния въздух. Предвижданията на ОУП са свързани с развитие на 
транспортната инфраструктура, увеличаване на озеленените площи, изпълнение на мерки за 
енергийна ефективност. В изпълнение на предвижданията на ОУП, ще се постигнат 
следното положително въздействие върху качеството на атмосферния въздух: 

- Намаляване на емисиите от прах и  РМ10 
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- Намаляване на емисии от азотни окиси и летливи органични съединения 

- Намаляване на емисиите от СО и Sox 
Влияние на атмосферните замърсители върху човешкото здраве 

 Серен диоксид (SO2)   

Влияние върху човешкото здраве: SO2 при вдишване е краткосрочен дразнител и 
високите концентрации могат да причинят трудности в дишането у хора, изложени на 
влиянието му. Страдащите от астма и хронични заболявания на белите дробове са особено 
чувствителни към вредното му влияние. SO2 според диапазона на замърсяване може да 
предизвика пристъпи на астма.  

Влияние върху околната среда: SO2 влияе директно на растителността, като се 
поглъща от надземните части на растенията. В зависимост от погълнатото количество на 
единица време, в тъканта на растенията протичат различни видове биохимични и 
физиологични ефекти. Особено чувствителни са ниските растения лишеи, мъхове.  

Влияние върху материални обекти:  - Емисиите на SO2 могат да допринесат за корозия 
на материалите. SO2 директно се натрупва по повърхността и след това се превръща в 
сулфати; освен това в атмосферния въздух SO2 се превръща в сулфатни частици, които се 
отлагат по повърхности и да доведат до корозия. И SO2 и сулфатните частици са 
разтворими в дъждовните капки и така могат да увеличат киселинността на валежите и да 
ускорят корозията. При наличие на SO2 и NO2 се получава синергетичен корозионен ефект. 

 Азотен диоксид  NO2 (и NO азотен  оксид) 

 Влияние върху човешкото здраве: Краткосрочно и дългосрочно излагане на NO2  
може да предизвика различни ефекти върху здравето на хората. Краткосрочно излагане на  
много висока концентрация може да се изрази в остри белодробни увреждания у здравите 
индивиди. Излагане на хора с хронични белодробни болести като астма и хронично 
обструктивно белодробно заболяване (СОРD) може да предизвика краткосрочни реакции 
като промени във функцията на белите дробове или в податливостта на въздушните 
пътища. Трайното излагане се свързва с повишени респираторни симптоми. 

Влияние върху околната среда: Растителността поглъща азотните оксиди по същия 
начин както и СО2 . Ако в течение на времето се абсорбира твърде много NO2 , може да се 
появят остри увреждания под формата на некроза. Предполага се, че се увреждат 
биологичните мембрани и хромопластовете.  

 Нетоксичен прах и  прахови частици РМ с големина до 10 g 

Ефекти върху здравето на човека: 
РМ не е единична субстанция, а е вид смес на замърсители с различни химични 

свойства и вариращи физични свойства като големина и повърхност, което оказва голямо 
влияние върху разпределението и отлагането в респираторния тракт. По оценки на 
различни проучвания има значителна зависимост между високите концентрации на РМ и 
смъртността, постъпванията в болница с респираторни заболявания и човеко-дните с 
употреба на bronchodilator. Една друга хипотеза се опитва да свърже влиянието върху 
респираторния тракт със сърдечносъдовите ефекти. Предполага се, че киселинните частици 
с диаметър, по-малък от 100 nm, предизвикват възпаление на алвеолите, което води както 
до остри промени в способността за коагулация на кръвта, така и до освобождаване на 
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медиатори, които са в състояние да предизвикат пристъпи на остри дихателни болести у 
чувствителни индивиди. Резултатът от промените в кръвта е повишена податливост у 
хората, изложени на влиянието към остри пристъпи на сърдечносъдови заболявания, като 
при най-чувствителните индивиди влиянието е най-неблагоприятно. 

Има някои причини, поради които се предполага, че малките финни частици на РМ са 

по-тясно свързани с много ефекти върху здравето. Частиците с диаметър под 10 m могат 
да преминат от другата страна на ларинкса и да навлизат в торакалните въздушни пътища у 
човека. Ефекти върху здравето възникват и при много ниски нива на концентрацията на 
РМ, даже без видим праг. 

Чувствителните подгрупи са възрастните, страдащите от кардиорес-пираторни 
заболявания и страдащите от астма от всички възрастови групи. Като правило за всички 
други, допълнително изложени на влиянието на прахови частици поради други причини 
(активни и пасивни пушачи, излагане, свързано с работата), се очаква рискът да е по-висок 
отколкото при другите. 

 Оловни аерозоли (Рb). 

Ефекти върху здравето: Оловото, суспендирано във въздуха, попада в организма на 
човека чрез дихателната система, замърсени храни и вода. От дихателната система оловото 
се поглъща в кръвоностната система почти до 100%.  

Поглъщането на метала от растенията има ключова роля при навлизането му в 
хранителните вериги. Наблюдаваните преки ефекти върху здравето са: хематологични 
(frank anemia, намалено производство на хемоглобин) и неврологични. 

Ефекти върху екосистемите: 
Оловото се натрупва в почвата чрез антропогенните промишлени, градски и 

селскостопански дейности. Концентрацията на олово в почвите е свързано с близостта на 
магистрали и пътища, с плътността на транспорта и местните метеорологични условия. 
Растенията могат да премахват малки количества олово от почвата. При системно и 
многократно замърсяване с олово се изменя структурата и разнообразието на естествената 
среда. 

От значение за  анализа е оценката на експозицията за населението и  екосистемите от 
региона на общината на коментираните по-горе замърсители на атмосферния въздух по 
възприетите критерии: ниво и продължителност на експозицията.  

По отношение локализацията и устройството на дейностите, осигуряващи развитието 
на общината и имащи отношение към качествата на атмосферния въздух, планът 
предвижда: 

 Развитие и устройство на населените места 
ОУПО предвижда ограничено териториално развитие на селищните територии на 

четирите села. В повечето случаи то става с анексиране на непосредствено прилежащи на 
селищата терени с обекти със селищен характер - стадиони, гробища, бивши стопански 
дворове. 

 Развитие и устройство на селищните образувания 
ОУПО предвижда формирането на два вида селищни образувания: за рекреация и за 

обслужващи, производствени и логистични дейности. 
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 Комуникации и транспорт 
ОУПО не предвижда никакви промени по отношение на пътищата от републиканската 

мрежа, тъй като прогнозата на ЦИПТНЕНС (Централен институт на пътните технологии, 
национални и европейски норми и стандарти) за 2030 г. показва, че нарастването на 
автомобилния трафик няма да изчерпи пропускателната им способност. Не се предвиждат и 
промени в железопътната инфраструктура и линиите на масовия обществен пътнически 
транспорт. 

Като цяло, проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и доизграждане на 
мрежите и съоръженията на системите на техническата инфраструктура се очаква да окаже 
положително въздействие върху околната среда в нейната цялост и в частност по 
отношение качествата на атмосферния въздух. Подобряването на техническото състояние 
на пътна мрежа ще има благоприятно отражение върху установяване на позитивни 
тенденции по отношение на атмосферния въздух. 

 
Коментар-оценка за въздействие върху околната среда 

Базирано на високият естествен потенциал на територията на града и наличието на 
условия за самопречистване и самовъзстановявване, неблагоприятни въздействия от 
реализирането на плана върху аспектите „климат и атмосферен въздух” на околната среда 
не се очакват. 

Предвидените дейности по оздравяване и разширяване на озеленяването в градската 
среда ще има благоприятно въздействие и върху КАВ, тъй като зелената растителност е 
естествен филтър по отношение не само на праховото, но и на газовото замърсяване на 
атмосферата. 

При прилагането на ОУПО на община Айтос идентифицираните въздействията могат 
да се разделят на: 

 Въздействия по време на реализацията на произтичащите от ОУПО Айтос 
инвестиционни инициативи: отрицателни, незначителни, първични, временни, 
краткосрочни, без кумулативно действие, с локално действие в района само на 
строителната площадка, с възможност за възстановяване. 

 Въздействия след прилагането на плана: положителни, вторични, кумулативни, 
едновременни, дългосрочни и постоянни. 

Трансграничен пренос на замърсители - климатичните условия не предполагат 
трансграничен пренос на замърсители. 

 
VI.3. Води 

Състоянието на подземните води, водовземните съоръжения, съществуващите СОЗ, 
водопотреблението, водопроводната и канализационната мрежа са коректно отразени в 
ОУП. Предвижданията на проекта за ОУП не засягат съществуващите санитарно-
охранителни зони. 

Всички дейности в ОУП в екологичен план имат положително въздействие върху 
количествения и качествен състав на подземните води: 
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 подмяна на съществуващата амортизирана водопроводна мрежа с цел намаляване 
драстично загубите на питейна вода и осигуряване на допълнителен ресурс от подземни 
води за други цели; 

 въвеждане на съвременни системи за контрол на организационни мерки за 
издирване и санкциониране на незаконното водопотребление; 

 проектиране и изграждане на канализационни мрежи; 

 изграждане на ПСОВ и довеждащите колектори; 

 системен мониторинг на изпусканите водни количества от стопанските субекти. 

 въвеждане на добри селскостопански практики в земеделската и животновъдна 
дейност и др. 

Проектните решения на ОУП, свързани с изграждане и реконструкция на 
инфраструктурата за водоснабдяване не са носители на рискове за отрицателни въздействия 
върху околната среда, а те ще доведат до намаляване загубите на вода, подобряване на 
водоснабдяването и качеството на подаваната питейна вода, увеличаване на полезно 
използваната вода. 

С изграждането на канализацията на населените места, ще се подобрят санитарно-
хигиенните условия, качеството на водите и ще се намали миграцията на замърсяващи 
вещества от септични ями и други неорганизирани и неконтролирани източнизи на 
замърсяване. Изграждането на пречиствателни съоръжения за отпадни води ще подобри 
качествата на водите на водоприемниците.  

В ОУП Айтос не се предвижда разширяване на терените заети от водни площи. С 
реализиране на ОУП не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения- диги, 
прагове, корекция на русла и др., с което биха се нарушили динамичните запаси на 
повърхностните и подземни води в района. С бъдещата дейност не се оказва отрицателно 
въздействие върху повърхностните води и не се променя техния режим на действие.  

ОУПО запазва предназначението на всички съществуващи водни площи и течения и 
не допуска тяхната промяна. 

Предвидените дейности в ОУП се припокриват и не противоречат на мерките в 
ПУРБ 2016-2020 г. на БДУВЧР за постигане на целите запазване на доброто количествено, 
и постигане на добро химическо и обобщено състояние на повърхностните водни тела. 

Планът осигурява устройствени условия за опазване на водните течения и водните 
площи и съхраняване характеристиките на средата. Всички устройствени дейности могат да 
бъдат разглеждани като фактори, които при определени условия може да окажат 
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Чрез устройственото 
планиране, обаче, тези въздействия могат да бъдат насочвани и регулирани като характер и 
степен на агресивност, но при постоянно действащо изискване за опазването на човешкото 
здраве. 

По отношение въздействието върху подземните води при бъдещата строителна 
дейност по изграждане на предвижданите в ОУП обекти и съоръжения, транспортна, 
техническа и социална инфраструктура и пр. е потенциално възможно   въздействие   върху   
подземните   води, вследствие на: 

 Инфилтриране  на  замърсени  отпадъчни  води  от  съществуващи  изгребни  и 
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попивни ями и замърсяването с битови и други отпадъци. То ще бъде отрицателно, пряко, 
временно и обратимо с ограничен териториален обхват в обсега на населените места и на 
изкопите и насипите за ново строителство; 

 Отнемане на естествени ресурси от подземни водни тела, при експлоатацията на 
съществуващите водовземни съоръжения и системи и евентуално предстоящи за 
изграждане нови водовземни съоръжения от подземни води. 

 
Коментар-оценка за въздействие върху околната среда 

Като цяло предвижданията на Плана по отношение на развитието на системите на 
техническата инфраструктура ще имат положително въздействие върху околната среда. 
Очаква се да се осигури нормално водоснабдяване с питейна вода на всички територии в 
общината. Постепенното им канализиране ще ликвидира риска от инфилтрации и 
замърсяване на подземни води. При спазване на условията за водочерпене съгласно 
съответните разрешителни, негативно влияние върху водоизточниците не се очаква. При 
подмяна на етернитовите тръбопроводи ще се намалят загубите на питейна вода, с което ще 
се увеличи количеството на подаваната вода за водопотребление. Необходимо е 
изграждането на ПСОВ Айтос, с цел елиминиране на реалния риск от постъпване на 
непречистени води във водните тела, преминаващи през общината. Временно и 
краткотрайно отрицателно въздействие може да се наблюдава само по време на строителни 
работи, които при адекватен контрол от страна на общината и изпълнение на всички 
нормативни изисквания по време на разрешителния и строителен процес ще бъдат сведени 
в границите на пренебрежимо ниско въздействие. Като цяло, предвижданията на ОУП са 
дългосрочни, с постоянен характер и положителен ефект. 

Основните типове въздействия върху отделните компоненти на околната среда могат 
да се определят както следва: 

 по вид - по време на изграждането и при експлоатацията на елементите на 
техническата инфраструктура въздействието е пряко, вторично, краткосрочно, 
временно, отрицателно, обективно обусловено; при експлоатацията на ВиК 
инфраструктурата въздействието е пряко, постоянно, дългосрочно и с 
незначителни последици при строителството и подчертано положителни при 
експлоатацията на елементите на ВиК инфраструктурата. 

 по вероятност - неблагоприятни въздействия могат да се проявят с различна 
вероятност при различните мероприятия, предвидени в ОУП. 

 Възможното въздействие върху околната среда, в частност и върху 
повърхностните и подземни води, и човешкото здраве се оценява, както следва: 

 по продължителност - дългосрочно по време в обхвата на действие на ОУП на 
община Айтос до 2033 г. 

 по териториален обхват - съответства на степента на намеса, най-често с локален 
обхват. 
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 по честота - временно в периодите по време на строителството и постоянно, по 
време на експлоатация на различните дейности, които ще бъдат реализирани 
чрез ОУП на община Айтос. 

 кумулативен ефект - от наслагващите се фактори, които оказват въздействие 
върху човешкото здраве. 

В ЕО не се допускат очаквания, че с реализацията на ОУП, не се очаква определено 
превишаване на екологични норми, стандарти и значитмо въздействие върху околната 
среда. Ще се постигне подобряване стандарта на живот на населението. 

 
VI.4. Земи и почви 

Предвижданията в ОУП на община Айтос, които ще предизвикат въздействия върху 
почвените ресурси са свързани с развитието на земеделието, горското стопанство, 
жилищното строителство, селищната мрежа и транспорта, техническата и инженерна 
инфраструктура и туризма. 

В съответствие с изискванията на Наредба №8/2001 на МРРБ за обема и 
съдържанието на устройствените планове (ДВ, бр.57/ 2001г., посл. изм. и доп. бр.66/2008г.), 
балансът на територията на общината ще бъде променен при реализирането на  
предвидените промени в ОУП. 

По данните от съществуващото положение се отличава преобладаването на 
обработваемите земеделски земи. В количествено отношение земеделските територии, 
формиращи към настоящия момент 67,2 % от територията на общината, ще бъдат 
незначително засегнати с 3,2% (1281,4 хa) за сметка на увеличаване на териториите с 
жилищни функции (23,88 хa), териториите за рекреационни дейности (636,83 хa), 
териториите за смесено обществено-обслужваща производствено-складова дейност (523,54 
хa), зони за озеленяване (2,23 хa), за гробищни паркове (9,34 хa). При това, предвижда се 
промяна на трайното предназначение само на необработваеми земи, което няма да се отрази 
на продуктивния потенциал на поземлените ресурси в общината. 

Развитието на отделните видове зони по ОУП е подробно описано в раздел III на 
настоящият доклад.  

По време на строителните работи почвите в прилежащите територии ще бъдат 
подложени на различни неблагоприятни въздействия. Почвеният профил ще бъде нарушен 
вследствие от извършваните изкопно-насипни работи и съпътстващите строително-
монтажни дейности. Зоната на нарушения на почвите ще е по-голяма в участъците с 
транспортни съоръжения, пътни възли и др. Маневрирането на транспортните и пътно-
строителните машини ще доведе до вторично уплътняване на почвите в зоната на 
действието им (временни пътища, временни строителни площадки, около депата за земни 
маси, строителни и инертни материали). Тези увреждания на почвите могат да бъдат 
ограничени и след приключване на строителния процес земите трябва да бъдат 
рекултивирани.  

Нарушенията на почвения профил ще доведат до негативна промяна на бонитетната 
категория на земите, през които ще преминат новите пътните трасета. Тези промени ще 
засегнат ивици с ограничена ширина (сервитутни ивици), встрани от пътните платна. 
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Бонитетните единици, изразяващи промяната на категорията, ще са зависими от степента на 
нарушение, както и от качеството на последващите рекултивационни мероприятия.  

Особености, които трябва да бъдат взети предвид при разработване проектите на 
сгради, инфраструктурни обекти и други съоръжения са следните:  

• Като строителна основа трябва задължително да се отчита тяхната вертичност-
способността им да променят обема си, да набъбват и да се свиват. Това води до 
допълнителни натоварвания върху фундаментите на сградите и съоръженията, и особено 
върху облицовките на открити канали, канавки, настилки и др.  

• При изграждането на пътищата трябва да се прави дебела подложна основа, за да се 
предпази асфалтовото покритие от деформиране и напукване.  

• Според Наредба №26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване 
на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, почвата от 
хумусно-акумулативния хоризонт в териториите, предвидени за застрояване, подлежи на 
специален режим на съхранение, опазване и оползотворяване. За целта при извършване на 
изкопните работи хумусно-акумулативният хоризонт трябва да бъде отнеман селективно. 
Преди започване на каквото и да е строителството хумусният пласт на почвата ще се 
изземе, депонира и оползотвори по предназначение при условията и по реда на съответните 
наредби на министъра на земеделието и горите, министъра на околната среда и водите и 
министъра на регионалното развитие и благоустройството. По-нататъшното му 
оползотворяване е предмет на конкретните проекти за строежите, които ще се изпълняват.  

  • При използването на почвата за рекултивация, препоръчително е тя да се смесва с 
органична маса (торф, компост) в повърхностния 30 см слой, за да се намали компактността 
й и да се подобри структурата и водно-въздушния й баланс и хранителната среда като цяло.  

Новоусвояемите земи в по-голямата си част са частни, а по-малко са общинска 
собственост. При реализиране предвижданията на ОУП на община Айтос те ще си 
променят статута. Промяната ще бъде трайна и необратима. В голямата си част това са 
пустеещи селскостопански земи.  

Заложените в ОУПО Айтос инфраструктурни разработки са съобразени със 
съвременните тенденции: Запазване и увеличаване на зелените площи; запазване и 
съхраняване на защитените екосистеми; намаляване на шумовото, газово и прахово 
замърсяване на населените места. 

Вид на въздействията — вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, 
средносрочни, и дългосрочни, постоянни и временни, като видът на въздействията е 
посочен при направените предвиждания в ОУПО, които ще предизвикат въздействия върху 
почвените ресурси, поради тяхната специфика. 

	
 

VI.5. Земни недра  
Въздействие  върху  земните  недра  по  време  на  бъдещото  строителство  ще  

бъде аналогично на осъщественото в застроената урбанизирана територия на общината То 
ще се изрази главно в изкопни и насипни работи за изграждане на жилища, обслужващи 
съоръжения за спорт и туризъм, техническа, транспортна и социална инфраструктура. По 
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обхват се ограничава в обсега на третираната в ОУП територия. Оценява се, като 
незначително, тъй като ще засяга само малка част от приповърхностната зона на земните 
недра, която впоследствие частично се възстановява. 

Въздействия върху земните недра са възможни и в резултат на: 

 Природни бедствия – земетресения, наводнения, щормове и др.; 

 Аварии в изградената водопроводна и канализационна мрежа; 

 Разливане  на  нефтопродукти  и  други  опасни  вещества  и  материали  
при транспортни и други произшествия. 

Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими. 
 
Коментар – оценка на въздействие върху околната  среда 

Посочените въздействия ще бъдат постоянни, дълготрайни и обратими при 
евентуално прекъсване на водовземането. По обхват се ограничава в обсега на създаваната 
зона на влияние от водовземните съоръжения. Посочените въздействия се оценяват, като 
незначителни, поради обстоятелството, че водовземането се осъществява в рамките на 
естествените   ресурси   на   подземни   водни   тела,   които   са   в   добро   химично   и 
количествено състояние и нито едно от тях не е в риск. 

Основните типове въздействия върху компонента на околната среда „земни недра” 
могат да се определят както следва: 

 по вид - по време на изпълнение на ново строителство, укрепване, ремонт и 
рехабилитация на сгради и/или съоръжения на техническата инфраструктура 
въздействието е пряко, първично, краткосрочно, временно, отрицателно, 
обективно обусловено; при експлоатацията на реализираните обекти, 
произтичащи от прилагането на плана въздействието е пряко, постоянно, 
дългосрочно и с незначителни последици и с подчертано положителен ефект. 

 по вероятност - неблагоприятни въздействия могат да се проявят с различна 
вероятност при различните мероприятия, предвидени в ОУПО. 

 Възможното въздействие върху околната среда, в частност и върху 
геоложката основа се оценява, както следва: 

 по продължителност - дългосрочно по време в обхвата на действие на ОУП 
Айтос. 

 по териториален обхват - съответства на степента на намеса, най-често с 
локален обхват. 

 кумулативен ефект - от наслагващите се фактори, които оказват въздействие 
върху отделните компоненти на околната среда. 

 
VI.6. Ландшафт 
Ландшафтното устройство на Община Айтос се обуславя от природо-географските 

характеристики на региона – географско положение, релеф, климатични и водни ресурси, 
почвена и геоложка характеристика и биологично разнообразие.  

Запазването на характера и мащабите на ландшафта ще се гарантира от спазването на 
предписаните с ОУПО Айтос устройствени режими и показатели относно плътност и 
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интензивност на застрояване и максимална етажност. Допълнително условие е и 
съхраняването на земеползването в някои части на територията, което ще спомогне както за 
запазването на традиционния поминък на местното население, така и за опазването на 
пейзажа. 

Ефективното използване и управление на горските ресурси ще създаде условия за 
намаляването на въздействията върху околната среда, опазването на лечебните растения, 
чрез прилагане на регламентирана система за билкопроизводство и билкосъбиране и 
поддържане на оптимални дивечови популации в ОУПО при съхранен ненарушен 
ландшафт 

Предложението на плана за рекултивация на съществуващото депо терени е с 
положително трайно въздействие върху качествата на ландшафта. По принцип санирането 
и/или уплътняването, респективно смяна на предназначението в съществуващите 
строителни граници за строителна дейност се ползва с предимство пред отреждането на 
нови територии за тези цели. На първо място се препоръчва ориентация към вътрешното 
развитие на селищните структури. То трябва да е една балансирана смесица от функциите 
обитаване, труд, обслужване и отдих. 

Кадастърът на пустеещите земи би могъл да се използва за стратегически и 
управленски решения, тъй като поради своята икономическа регулаторна функция на 
площното стопанисване, то представлява стабилна практическа възможност за управление, 
особено ако се свърже с демографските промени 

Запазване на неувредените природни ресурси. Предложението на плана за оформянето 
на имотите, контактуващи с ландшафтни комплекси с консервационна значимост за 
спазване на специалните изисквания и правила за оформяне на контактна буферна ивица с 
дървесно-храстова растителност и режим за ползването между зоните, подлежащи на 
защита и имотите с друго функционално предложение ще допринесе за положително 
трайно естетическо въздействие върху ландшафта, а също ще има и голямо екологично 
значение. 

Опазването на ландшафтните комплекси при реализирането на предвижданията в 
ОУПО, засягащи общинска екологична мрежа ще въздейства положително, трайно върху 
динамиката в облика на ландшафта. 

Интегрираната консервация на КН ще окаже положително въздействие върху 
компонентите на ландшафта, както и стойността (научна, познавателна, естетическа) на 
защитените културни ценности и ансамбли. 

Реализацията на предложенията на плана по отношение на техническата 
инфраструктура е необходимо да осигури максимално опазване на компонентите на 
ландшафта, по които се извършва миграция на замърсители. Автотранспортът и ж.п. 
транспортът представлява непрекъснато действащ източник, основно на ФПЧ. Неговата 
интензивност е пропорционална на трафика на превозните средства и следва неговите 
изменения - сезонни и денонощни. Разпределителната мрежа НН на електроснабдяването е 
с въздушни линии, които ще се налагат като антропогенни линейни елементи в 
земеделските ландшафти. 
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Коментар – оценка на въздействие върху околната  среда 
Характерът на въздействието на за ОУПО Айтос върху ландшафта може да се 

класифицира като: 
 Вид на въздействието: пряко (по време на реализацията на предвижданията на 

ОУП); и косвено (чрез въздействието върху друг компонент на околната среда). 
 Кумулативни въздействия: не се очакват (при спазване на нормативните 

изисквания). 
 Начин на въздействие: едновременно (върху всички компоненти на околната 

среда и човешкото здраве). 
 Продължителност на въздействието: дългосрочно (по време на реализацията на 

предвижданията на ОУП). 
 Честота на въздействието: постоянно (ландшафтно-устройствени дейности се 

извършват постоянно). 
 Степен на въздействието: значително и положително при реализацията на 

предвижданията на ОУП. 

 
 
VІ.7. Биологично разнообразие – растителност, животински свят, защитени зони 

и защитени територии  
Разработката се базира на теренни проучвания и наличните литературни данни за 

района на Община Айтос и проведени в периода 15.05 – 15.07.2015 г. и 15.06 – 1.10. 2016 г., 
като са използвани методики описани в Приложенията на ДЕО. 

Ще бъдат разгледани компонентите на биоразнообразието: флора и фауна за всяко 
землище и ще бъде оценено въздействието съгласно въведеното функционално зониране, 
режими, норми и предвиждания на ОУПО за всяко едно землище в рамките  на Община 
Айтос. 

Всички въздействия върху предмета и целите на защитените зони по Директива за 
птиците и Директива за местообитанията са подробно разписани в Доклада за оценка на 
степента на въздействие върху защитена зона “Айтоска планина” /BG0000151/, защитена 
зона “Екокоридор Камчия-Емине” /BG0000393/ и защитена зона „Трите братя”  
/BG0000119/ на Общ устройствен план на Община Айтос, Област Бургас, получил 
положителан оценка на качеството от РИОСВ-Бургас с писмо с изх. № 3856 
(2013)/01.02.2016 г.  

Защитените територии в Община Айтос обхващат площи само в землището на гр. 
Айтос и се намират в съседство на предвижданията на ОУПО по устройствени зони, поради 
което те няма да бъдат разглеждани в отделна точка, а при анализа на въздействието върху 
биоразнообразието в землището на гр. Айтос. 

Въздействията върху видовете в Приложение № 3 на ЗБР и защитените територии, в 
резултат на предвижданията на ОУПО по устройствени зони в съответните землища, извън 
границите на защитените зони по Директива за птиците и Директива за местообитанията, 
както и новите строителните граници са:  
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Землище град Айтос 

 Жилищни устройствени зони 
Жилищната устройствена зона с преобладаваща малка височина на застрояване, 

означена с Жм, се прилага за устройство на жилищните територии във всички населени 
места в общината, като в по-голямата си част терените, попадащи в жилищната зона са 
функциониращи и съществуващи. За проектни жилищни терени са предвидени части от 
неусвоените територии в границите на населените места (бели петна), терени които по КВС 
са определени като и територии, които влизат в строителната граница на населеното място, 
застъпващи се с имоти от КВС-контактна зона.  

Основното жилищно застрояване на населените места в общината е ниско. 
Единствено в общинския център- град Айтос, с преобладаващия заварен характер на 
застрояване в отделните части на града се определят жилищни устройствени зони от 
следния характер: 

Жилищни устройствени зони с малка височина –Жм 
Жилищни устройствени зони със средна височина – Жс за квартали с № 5, 5а, 8б, 27, 

64, 65, 75, 81, 87, 88, 103, 107, 110, 111, 114, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 129, 133, 134, 137, 
138, 139, 141, 143, 144, 145, 148, 150, 153, 160, 165, 166, 167, 170, 183 и 185, отговарящи на 
застроителните нормативи, спрямо заварения характер на застрояване; 

Жилищни устройствени зони с голяма височина - Жг за квартали с № 49, 61, 124, 154, 
181 и 182, които са със застроителни нромативи, спрямо заварения характер на застрояване; 

В много от селата, включително и град Айтос, където има застъпване (контактна зона) 
между териториите от КВС и строителната граница по регулационния план на населените 
места, в ОУПО се предвижда тези територии да влязат в границите на населеното място, 
както следва: 

В гр. Айтос е включена площ от 14, 23 ха от периферията на града, представляваща 
територия с НТП „ за друг вид застрояване“ и 8 ха от необработваеми земи в северната и 
североизточната страна на града за образуването на нова жилищна зона; 

 
Описание на имотите попадащи в допустими Жм в землището на гр. Айтос. 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ 
[м²]  

Трайно предназначение 
 

Начин на
трайно ползванеНов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал 

151.0.323   Поземлен имот 14439 Земеделска територия Дере 

151.0.730   Поземлен имот 3470 Земеделска територия Изоставена орна 
земя 

151.0.740   Поземлен имот 434 Земеделска територия Пасище 

151.0.901   Поземлен имот 964 Земеделска територия Пасище 

151.280.1   Поземлен имот 1420 Земеделска територия Лозе 
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151.280.2   Поземлен имот 2490 Земеделска територия Нива 

151.280.3   Поземлен имот 1000 Земеделска територия Нива 

151.280.4   Поземлен имот 830 Земеделска територия Лозе 

151.280.5   Поземлен имот 3225 Земеделска територия Нива 

151.280.6   Поземлен имот 831 Земеделска територия Нива 

151.280.7   Поземлен имот 830 Земеделска територия Лозе 

151.280.8   Поземлен имот 2905 Земеделска територия Нива 

151.280.9   Поземлен имот 1660 Земеделска територия Нива 

151.280.10   Поземлен имот 830 Земеделска територия Нива 

151.280.11   Поземлен имот 830 Земеделска територия Нива 

151.280.12   Поземлен имот 1039 Земеделска територия Лозе 

151.280.13   Поземлен имот 1000 Урбанизирана 
територия 

За друг вид 
застрояване 

151.280.14   Поземлен имот 1610 Земеделска територия Нива 

151.280.15   Поземлен имот 1661 Земеделска територия Нива 

151.281.3   Поземлен имот 2935 Земеделска територия Нива 

151.281.4   Поземлен имот 3570 Земеделска територия Лозе 

151.281.5   Поземлен имот 830 Земеделска територия Нива 

151.281.6   Поземлен имот 1660 Земеделска територия Нива 

151.281.7   Поземлен имот 4894 Земеделска територия Нива 

151.281.8   Поземлен имот 5147 Земеделска територия Нива 

151.281.11   Поземлен имот 3320 Земеделска територия Нива 

151.282.1   Поземлен имот 4521 Земеделска територия Нива 

151.282.2   Поземлен имот 1000 Земеделска територия Лозе 

151.282.3   Поземлен имот 2490 Земеделска територия Лозе 

151.282.4   Поземлен имот 2490 Земеделска територия Лозе 

151.282.5   Поземлен имот 830 Земеделска територия Лозе 

151.282.6   Поземлен имот 1660 Земеделска територия Лозе 

151.282.7   Поземлен имот 5149 Земеделска територия Нива 

151.282.8   Поземлен имот 5436 Земеделска територия Нива 

151.283.1   Поземлен имот 1239 Земеделска територия Нива 

151.283.2   Поземлен имот 1120 Земеделска територия Нива 

151.283.3   Поземлен имот 3816 Земеделска територия Нива 

151.283.4   Поземлен имот 4770 Земеделска територия Нива 
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Имот 151.280.13 е съществуващо Жм, като то се включва в зоната, а за имот 151.280.9 е 

миналата процедура по Глава VI на ЗООС за Изграждане на три жилищни сгради с 
капацитет 12 души, през 2014 г. 

За останалите имоти има проявен инвеститорски интерес за Жм, поради което са 
планирани, с цел обособяване на нов квартал. 

Списък на имоти, в които има съществуващи жилищни сгради и предложени за 
включване в Жм на ОУП. 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ 
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал 

151.0.352   Поземлен имот 1050 Земеделска територия Пасище 

151.0.593   Поземлен имот 336 Земеделска територия За друг вид 
застрояване 

151.10.1   Поземлен имот 340 Земеделска територия Нива 

151.10.2   Поземлен имот 552 Земеделска територия Нива 

151.10.3   Поземлен имот 1142 Земеделска територия Нива 

151.10.4   Поземлен имот 503 Земеделска територия Нива 

151.10.5   Поземлен имот 1173 Земеделска територия Нива 

151.10.6   Поземлен имот 1183 Земеделска територия Нива 

151.10.7   Поземлен имот 832 Земеделска територия Нива 

151.10.8   Поземлен имот 1418 Земеделска територия Нива 

151.10.9   Поземлен имот 2248 Земеделска територия Нива 

151.10.10   Поземлен имот 1525 Земеделска територия Нива 

151.10.11   Поземлен имот 932 Земеделска територия Нива 

151.139.10   Поземлен имот 3244 Земеделска територия Пасище 

151.139.13   Поземлен имот 3100 Земеделска територия Пасище 

151.139.20   Поземлен имот 6300 Земеделска територия Пасище 

151.139.30   Поземлен имот 2000 Земеделска територия Пасище 

151.139.31   Поземлен имот 540557 
– част 
1240 

Земеделска територия Пасище 

151.171.1   Поземлен имот 180043 Земеделска територия Пасище 

 
В описаните имоти има съществуващи жилищни сгради и те реално са част от Жм, 

като въздействията са осъществени в миналото. 
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Усвояването на нови територии подходящи за развитието на бодливото сграбиче 
(Astragallus aitosiensis) в близост до ПЗ „Естествени находище на бодливо сграбиче“ и ЗМ 
„Хисаря“, крие риск от ограничаване площта за естествено разпространение на 
популацията му, поради което в бъдеще не се препоръчва разширяване на строителните 
граници в посока към описаните защитени територии, независимо от рудерализацията на 
растителните съобщества. 
 

Фиг. VI. 7.1 Местоположение на зона Жм и допустими Жм в землището на гр. Айтос 
 
При теренните работи, обследвания са извършени на имотите, които се намират извън 

регулацията и строителните граници на гр. Айтос. Счита се, че съгласно новия ОУПО, 
всички жилищни устройствени зони заемат площи, които до този момента били част от 
старите устройствени зони, в които са реализирани по-голямата част от въздействията и 
териториите са силно урбанизирани. 

В теренните работи са посетени всички имоти, които към момента представляват 
обработваеми земи или заети от постройки площи, но се намират в непосредствена близост 
до жилищни зони, които към момента са незаети от строителство имоти и те са със 
следните характеристики на биоразнообразие: 

Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Доминиращи видове са паламида (Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus 
arvensis), луковична ливадина (Poa bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска торбичка 
(Capsella bursа-pastoris), полска детелина (Trifolium arvense), както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
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живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera). 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius), ръждив вечерник (Nyctalus noctula). 

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да 
доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 
синантропни животински и рудерални растителни видове. 
 

 Смесена устройствена зона (Соп) 
Устройствената зона обхваща  територии в непосредствена близост до бившите 

стопански дворове, производствено-складовите терени, които са  необработваеми и 
обработваеми земи. Като цяло устройствените зони Соп са с производствено-обслужваща 
функция,  предимно с безвредни промишлени производства, животновъдни комплекси 
спазващи санитарно-хигиенните изисквания, обществено обслужване, жилища, спорт, 
търговия, предприятия на хранително-вкусовата промишленост и др. 

Устройствена зона от вида „Смесено обществено-обслужваща производствено-
складова - Соп има разновидност Соп1, която попада в територия по  НАТУРА 2000 (Виж. 
ДОСВ) и има занижени пределни допустими устройствени показатели спрямо зона Соп, с 
оглед ограничаване на антропогенното и социоално-икономическото натоварване на 
територията в следния вид: 
 
Наименование 
На зоната 

Макс. Плътност 
на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Соп 60 1,8 30 15м (3 ет.) 
Соп 1 40 1,2 50 15м (3 ет.) 

 
Общата площ на новата смесена многофункционална зона Соп е 137,52 ха. 
Обследвани са територии в и извън регулацията на гр. Айтос, като са посетени зони 

имоти с НТП-ниви, пасища и дерета. Терените включват предимно стопански дворове и 
съществуващи производствени терени, както и обработваеми земи и някои 
инфраструктурни и комуникационни обекти. 

Соп – имоти, в които са вече реализирани ИП и в който въздействието върху 
елемнтите на биоразноообразието е осъществено в един минал период. 
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Идентификатор 

Вид на имота 
Площ 
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно ползванеНов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал

151.0.271   Поземлен имот 4970 Земеделска територия Пасище 

151.0.354   Поземлен имот 7290 Земеделска територия За стопански двор 

151.0.573   Поземлен имот 227 Земеделска територия За друг вид 
застрояване 

151.0.889   Поземлен имот 28432 Урбанизирана 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

151.0.890   Поземлен имот 14295 Земеделска територия Деградирала орна 
земя 

151.0.972   Поземлен имот 4471 Земеделска територия Пасище 

151.10.12   Поземлен имот 2059 Земеделска територия Нива 

151.10.13   Поземлен имот 1425 Земеделска територия Нива 

151.10.14   Поземлен имот 1048 Земеделска територия Нива 

151.10.15   Поземлен имот 1048 Земеделска територия Нива 

151.10.16   Поземлен имот 1048 Земеделска територия Нива 

151.25.2   Поземлен имот 1067 Земеделска територия За стопански двор 

151.25.2.1   Сграда 195 Жилищна сграда - 
еднофамилна 

  

151.25.3   Поземлен имот 298 Земеделска територия За стопански двор 

151.25.3.1   Сграда 108 Жилищна сграда - 
еднофамилна 

  

151.25.4   Поземлен имот 1085 Земеделска територия За стопански двор 

151.25.4.1   Сграда 197 Жилищна сграда - 
еднофамилна 

  

151.25.5   Поземлен имот 835 Земеделска територия За стопански двор 

151.25.5.1   Сграда 107 Жилищна сграда - 
еднофамилна 

  

151.25.6   Поземлен имот 1268 Земеделска територия За стопански двор 

151.25.6.1   Сграда 106 Жилищна сграда - 
еднофамилна 

  

151.25.7   Поземлен имот 1314 Земеделска територия За стопански двор 
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151.25.7.1   Сграда 104 Жилищна сграда - 
еднофамилна 

  

151.25.8   Поземлен имот 1107 Земеделска територия За стопански двор 

151.25.8.1   Сграда 105 Жилищна сграда - 
еднофамилна 

  

151.25.9   Поземлен имот 1096 Земеделска територия За стопански двор 

151.25.9.1   Сграда 100 Жилищна сграда - 
еднофамилна 

  

151.25.10   Поземлен имот 1378 Земеделска територия За стопански двор 

151.25.10.1   Сграда 101 Жилищна сграда - 
еднофамилна 

  

151.25.11   Поземлен имот 2810 Земеделска територия Мера 

151.25.12   Поземлен имот 4656 Земеделска територия За стопански двор 

151.25.13   Поземлен имот 40545 Земеделска територия Нива 

151.25.14   Поземлен имот 18966 Земеделска територия Нива 

151.25.20   Поземлен имот 5863 Земеделска територия Мера 

151.25.22   Поземлен имот 5414 Земеделска територия Нива 

151.26.2   Поземлен имот 2697 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.3   Поземлен имот 1499 Земеделска територия Мера 

151.26.4   Поземлен имот 2335 Земеделска територия Мера 

151.26.6   Поземлен имот 659 Земеделска територия Мера 

151.26.7   Поземлен имот 6055 Земеделска територия Пасище 

151.26.8   Поземлен имот 2351 Земеделска територия Пасище 

151.26.9   Поземлен имот 2498 Земеделска територия Пасище 

151.26.11   Поземлен имот 3385 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.12   Поземлен имот 2555 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.13   Поземлен имот 363 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.16   Поземлен имот 370 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.17   Поземлен имот 6580 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.18   Поземлен имот 12571 Земеделска територия За стопански двор 
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151.26.19   Поземлен имот 4112 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.19.1   Сграда 979 Складова база склад   

151.26.19.2   Сграда 307 Складова база склад   

151.26.20   Поземлен имот 375 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.20.1   Сграда 13 Промишлена сграда   

151.26.21   Поземлен имот 6579 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.22   Поземлен имот 6150 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.23   Поземлен имот 3150 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.24   Поземлен имот 18320 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.26   Поземлен имот 8805 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.28   Поземлен имот 2709 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.30   Поземлен имот 12408 Земеделска територия Нива 

151.26.32   Поземлен имот 7297 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.32.1   Сграда 798 Складова база склад   

151.26.33   Поземлен имот 4516 Земеделска територия Мера 

151.26.34   Поземлен имот 3975 Земеделска територия Нива 

151.26.35   Поземлен имот 2556 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.37   Поземлен имот 16983 Земеделска територия Нива 

151.26.38   Поземлен имот 5385 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.40   Поземлен имот 4263 Земеделска територия За стопански двор 

151.26.40.1   Сграда 216 Хангар депо гараж   

151.26.40.2   Сграда 213 Селскостопанска 
сграда 

  

151.26.40.3   Сграда 457 Хангар депо гараж   

151.26.40.4   Сграда 148 Селскостопанска 
сграда 

  

151.26.40.5   Сграда 531 Селскостопанска 
сграда 

  

151.26.44   Поземлен имот 1795 Земеделска територия Нива 

151.26.45   Поземлен имот 656 Земеделска територия Пасище 

151.26.47   Поземлен имот 3327 Земеделска територия За стопански двор 
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151.171.1   Поземлен имот 180043 Земеделска територия Пасище 

151.176.8   Поземлен имот 5740 Земеделска територия Лозе 

151.176.10   Поземлен имот 415 Земеделска територия Лозе 

151.176.11   Поземлен имот 1154 Земеделска територия Лозе 

151.176.12   Поземлен имот 2100 Земеделска територия За 
бензиностанция, 

газостанция 
151.176.13   Поземлен имот 1145 Земеделска територия За 

бензиностанция, 
газостанция 

151.177.10   Поземлен имот 6719 Земеделска територия Лозе 

151.177.11   Поземлен имот 7385 Земеделска територия Лозе 

151.177.12   Поземлен имот 4980 Земеделска територия Лозе 

151.177.13   Поземлен имот 1660 Земеделска територия Лозе 

151.177.15   Поземлен имот 830 Земеделска територия Лозе 

151.177.22   Поземлен имот 9885 Урбанизирана 
територия 

Нива 

151.177.23   Поземлен имот 4000 Земеделска територия Нива 

151.177.24   Поземлен имот 2350 Земеделска територия Нива 

151.177.25   Поземлен имот 2780 Земеделска територия Нива 

151.177.26   Поземлен имот 1048 Земеделска територия Лозе 

151.177.27   Поземлен имот 1857 Земеделска територия Лозе 

151.178.2   Поземлен имот 1001 Земеделска територия Лозе 

151.178.3   Поземлен имот 12615 Земеделска територия Лозе 

151.178.4   Поземлен имот 995 Земеделска територия Лозе 

151.178.5   Поземлен имот 3001 Земеделска територия Лозе 

151.178.6   Поземлен имот 3000 Земеделска територия Лозе 

151.178.7   Поземлен имот 2015 Земеделска територия Лозе 

151.178.8   Поземлен имот 1246 Земеделска територия Лозе 

151.178.13   Поземлен имот 2000 Земеделска територия Нива 

151.178.15   Поземлен имот 1135 Земеделска територия Нива 

151.178.16   Поземлен имот 1135 Земеделска територия Лозе 

151.178.17   Поземлен имот 1135 Земеделска територия Лозе 
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151.178.19   Поземлен имот 1000 Земеделска територия Изоставена орна 
земя 

151.178.21   Поземлен имот 1000 Земеделска територия За ремонт и 
поддържане на 

транспортни 
средства 

151.178.23   Поземлен имот 1406 Земеделска територия Лозе 

151.178.24   Поземлен имот 2000 Земеделска територия Нива 

151.178.25   Поземлен имот 3000 Земеделска територия Изоставена орна 
земя 

151.178.26   Поземлен имот 3000 Земеделска територия Изоставена орна 
земя 

151.178.27   Поземлен имот 2000 Земеделска територия Изоставена орна 
земя 

151.178.33   Поземлен имот 4731 Земеделска територия Нива 

151.178.34   Поземлен имот 400 Земеделска територия Нива 

151.179.4   Поземлен имот 4150 Земеделска територия Лозе 

151.179.5   Поземлен имот 1601 Земеделска територия Лозе 

151.179.6   Поземлен имот 1495 Земеделска територия Лозе 

151.179.7   Поземлен имот 4895 Земеделска територия Лозе 

151.179.8   Поземлен имот 1245 Земеделска територия Лозе 

151.179.9   Поземлен имот 1000 Земеделска територия Лозе 

151.179.10   Поземлен имот 2575 Земеделска територия Лозе 

151.179.11   Поземлен имот 1845 Земеделска територия Лозе 

151.179.12   Поземлен имот 2575 Земеделска територия Лозе 

151.179.13   Поземлен имот 2015 Земеделска територия Лозе 

151.179.14   Поземлен имот 3455 Земеделска територия Лозе 

151.179.15   Поземлен имот 1660 Земеделска територия Лозе 

151.179.16   Поземлен имот 1920 Земеделска територия Нива 

151.179.17   Поземлен имот 1660 Земеделска територия Нива 

151.179.22   Поземлен имот 1044 Земеделска територия Лозе 

151.179.23   Поземлен имот 1936 Земеделска територия Лозе 

151.179.24   Поземлен имот 2000 Земеделска територия Лозе 

151.180.4   Поземлен имот 4150 Земеделска територия Лозе 

151.180.6   Поземлен имот 5065 Земеделска територия Лозе 

151.180.7   Поземлен имот 1520 Земеделска територия Лозе 

151.180.8   Поземлен имот 2075 Земеделска територия Лозе 
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151.180.9   Поземлен имот 2075 Земеделска територия Лозе 

151.180.10   Поземлен имот 2905 Земеделска територия Лозе 

151.180.11   Поземлен имот 5250 Земеделска територия Лозе 

151.180.12   Поземлен имот 5250 Земеделска територия Лозе 

151.181.4   Поземлен имот 1575 Земеделска територия Лозе 

151.181.5   Поземлен имот 7207 Земеделска територия Лозе 

151.181.7   Поземлен имот 930 Земеделска територия Лозе 

151.181.8   Поземлен имот 2990 Земеделска територия Лозе 

151.181.9   Поземлен имот 1000 Земеделска територия Лозе 

151.181.10   Поземлен имот 1000 Земеделска територия Нива 

151.181.11   Поземлен имот 1495 Земеделска територия Лозе 

151.274.4   Поземлен имот 4026 Земеделска територия Нива 

151.274.5   Поземлен имот 1935 Земеделска територия Нива 

151.274.6   Поземлен имот 1935 Земеделска територия Нива 

151.274.7   Поземлен имот 3000 Земеделска територия Нива 

151.274.16   Поземлен имот 4772 Земеделска територия Нива 

151.274.17   Поземлен имот 4773 Земеделска територия Нива 

151.485.1   Поземлен имот 436768 Земеделска територия Деградирала орна 
земя 

151.501.25   Поземлен имот 2018 Земеделска територия Нива 

151.508.1   Поземлен имот 358516 Земеделска територия Деградирала орна 
земя 

Гореописаните имоти са съществуващи или вече процедирани по реда на Глава VI от 
ЗООС и въздействието върху елементите на биоразнообрзието са оценени. 

Силно урбанизирана територия,  тъй като е в непосредствена близост до регулацията 
на населеното място. Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени 
предимно рудерални растителни видове. Животинските видове са от групата на 
синантропните. 

В непосредствена близост до Соп – имоти 260.038, 260.044 и 260.045 съществува 
гранична контактна зона със защитена местност „Айтоска кория“, но не се засягат площи от 
защитената територия. 

Съществуващи проблеми и заплахи: Близко стоящите постройки в зона Соп на 
описаните три имота и съседните до тях включени в Соп, са предпоставка и крие риск от 
възникване на пожари особено през летните сухи месеци. 

Налични са единични места за бивакуване с огнища, което може да е причина за 
опожаряване на територия и загуба на дървета, промяна на хабитуса. Често терените са 
замърсени със строителни и други отпадъци. Територията се използва за пашуване на 
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домашни животни, а това води от своя страна до загуба на естествени възникналия подлес и 
възбновяване на дърветата, чрез собствени сменни фиданки. Това от своя страна води до 
липса на естествено възстановяване и предвид възсрастта на дърветата, за същите има 
голям риск да загинат и на техно място да се настанят неместни инвазивни видове, а това от 
своя страна в перспектива (20-50 години) означава загуба на територията и нейния статут 
на защита и предмет на опазване. 

Режимът на дейностите в защитената територия не отговаря на съвременните нужди, 
като въведените рестрикции по отношение на сечите реално пречат за поетапното 
възстановяване на загубени площи, които да бъдат ефективно заети. 

Режимът на дейностите определен със заповедта за обявяване следва да бъдде 
актуализиран и съобразен със съвремените изисквания на конвервационната биология. 

Предвид съществуващите заплахи в VІІ. МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО КОМПЕНСИРАНЕ 
НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА 
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА Таблица VІІ.1. Мерки за предотвратяване, намаляване и 
възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на 
плана са предложени конкретни мерки за опазване. 

Препоръчва се на определената за зона – Соп в имотите от масив 260 територия да не 
бъдат отглеждани и използвани растителни и животински видове, които могат да бъдат 
инвазивни по отношение на местната флора и фауна, като тези включени в инвазивните 
чужди видове за Европа (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe - DAISIE), 
ALARM и NOBANIS, във връзка с Глобална стратегия за опазване на растенията и 
Национална Стратегия за Опазване на Биологичното Разнообразие. 
Въздействие: описаните видове в Соп не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще намеря 
околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като пряко, но 
краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност 
може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на 
други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
Допустими Соп, който предвиждат заемане на нови имоти, за които не са извършвани 

процедури по Глава 6 на ЗООС, но с инвеститорски интерес. 
 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал

151.0.188   Поземлен имот 12008 Земеделска територия Пасище 

151.0.385   Поземлен имот 6684 Земеделска територия Пасище 

151.0.406   Поземлен имот 5253 Земеделска територия Дере 
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151.0.460   Поземлен имот 5599 Земеделска територия Пасище 

151.0.692   Поземлен имот 1687 Земеделска територия За исторически 
паметник, 

историческо 
място 

151.0.694   Поземлен имот 1251 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.0.694.1   Сграда 9 Сграда за 
енергопроизводство 

  

151.0.694.2   Сграда 32 Сграда за 
водоснабдяване и/или 
канализация 

  

151.0.749   Поземлен имот 2385 Земеделска територия За 
селскостопански, 

горски, 
ведомствен път 

151.0.752   Поземлен имот 284 Земеделска територия Пасище 

151.0.937   Поземлен имот 1949 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.0.937.1   Сграда 156 Селскостопанска 
сграда 

  

151.0.937.2   Сграда 258 Селскостопанска 
сграда 

  

151.19.1   Поземлен имот 5007 Земеделска територия Нива 

151.99.1   Поземлен имот 7922 Земеделска територия Лозе 

151.100.1   Поземлен имот 3320 Земеделска територия Лозе 

151.100.2   Поземлен имот 6845 Земеделска територия Лозе 

151.118.1   Поземлен имот 1660 Земеделска територия Лозе 

151.118.2   Поземлен имот 4980 Земеделска територия Лозе 

151.118.3   Поземлен имот 2491 Земеделска територия Лозе 

151.118.4   Поземлен имот 2489 Земеделска територия Лозе 

151.118.5   Поземлен имот 2490 Земеделска територия Лозе 

151.118.6   Поземлен имот 2700 Земеделска територия Лозе 

151.118.7   Поземлен имот 2114 Земеделска територия Лозе 

151.119.1   Поземлен имот 6003 Земеделска територия Лозе 

151.121.1   Поземлен имот 6165 Земеделска територия Лозе 

151.122.3   Поземлен имот 6430 Земеделска територия Лозе 

151.122.4   Поземлен имот 1741 Земеделска територия Лозе 
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151.125.7   Поземлен имот 2572 Земеделска територия Лозе 

151.132.1   Поземлен имот 947 Земеделска територия Лозе 

151.132.2   Поземлен имот 830 Земеделска територия Лозе 

151.132.3   Поземлен имот 830 Земеделска територия Лозе 

151.132.4   Поземлен имот 4144 Земеделска територия Лозе 

151.132.5   Поземлен имот 13290 Земеделска територия Лозе 

151.133.1   Поземлен имот 1824 Земеделска територия Лозе 

151.133.2   Поземлен имот 1660 Земеделска територия Лозе 

151.133.3   Поземлен имот 2075 Земеделска територия Лозе 

151.134.1   Поземлен имот 2370 Земеделска територия Лозе 

151.134.2   Поземлен имот 1933 Земеделска територия Нива 

151.134.3   Поземлен имот 1660 Земеделска територия Лозе 

151.134.4   Поземлен имот 4153 Земеделска територия Лозе 

151.135.1   Поземлен имот 5293 Земеделска територия Лозе 

151.135.2   Поземлен имот 4095 Урбанизирана 
територия 

За складова база 

151.135.2.1   Сграда 874 Складова база склад   

151.136.2   Поземлен имот 3837 Земеделска територия Нива 

151.145.1   Поземлен имот 1245 Земеделска територия Лозе 

151.145.2   Поземлен имот 3630 Земеделска територия Лозе 

151.145.3   Поземлен имот 835 Земеделска територия Лозе 

151.145.4   Поземлен имот 1660 Земеделска територия Лозе 

151.145.5   Поземлен имот 4564 Земеделска територия Лозе 

151.146.1   Поземлен имот 8657 Земеделска територия Лозе 

151.146.2   Поземлен имот 4150 Земеделска територия Лозе 

151.146.3   Поземлен имот 3241 Земеделска територия Лозе 

151.146.4   Поземлен имот 2325 Земеделска територия Лозе 

151.146.5   Поземлен имот 2299 Земеделска територия Лозе 

151.146.6   Поземлен имот 1400 Земеделска територия Лозе 

151.146.7   Поземлен имот 1556 Земеделска територия Лозе 

151.146.9   Поземлен имот 12637 Земеделска територия Лозе 

151.146.10   Поземлен имот 5577 Земеделска територия Лозе 

151.146.11   Поземлен имот 3771 Земеделска територия Лозе 
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151.146.12   Поземлен имот 2490 Земеделска територия Лозе 

151.146.13   Поземлен имот 5811 Земеделска територия Лозе 

151.146.14   Поземлен имот 2017 Земеделска територия Лозе 

151.146.15   Поземлен имот 2017 Земеделска територия Лозе 

151.166.1   Поземлен имот 4065 Земеделска територия Лозе 

151.166.2   Поземлен имот 6639 Земеделска територия Лозе 

151.166.3   Поземлен имот 2766 Земеделска територия Лозе 

151.166.4   Поземлен имот 6000 Земеделска територия Лозе 

151.166.5   Поземлен имот 830 Земеделска територия Лозе 

151.166.6   Поземлен имот 893 Земеделска територия Лозе 

151.166.7   Поземлен имот 831 Земеделска територия Лозе 

151.166.11   Поземлен имот 1670 Земеделска територия Лозе 

151.166.12   Поземлен имот 1670 Земеделска територия Лозе 

151.166.13   Поземлен имот 1670 Земеделска територия Лозе 

151.166.14   Поземлен имот 838 Земеделска територия Лозе 

151.166.15   Поземлен имот 2250 Земеделска територия Лозе 

151.166.17   Поземлен имот 3678 Земеделска територия Лозе 

151.166.18   Поземлен имот 3678 Земеделска територия Лозе 

151.166.19   Поземлен имот 3508 Земеделска територия Нива 

151.167.3   Поземлен имот 4149 Земеделска територия Лозе 

151.167.4   Поземлен имот 6225 Земеделска територия Лозе 

151.167.5   Поземлен имот 2241 Земеделска територия Лозе 

151.167.6   Поземлен имот 2074 Земеделска територия Лозе 

151.167.8   Поземлен имот 3070 Урбанизирана 
територия 

За ремонт и 
поддържане на 

транспортни 
средства 

151.167.9   Поземлен имот 3071 Земеделска територия Нива 

151.175.1   Поземлен имот 2006 Земеделска територия Лозе 

151.175.7   Поземлен имот 1632 Земеделска територия Лозе 

151.175.8   Поземлен имот 12740 Земеделска територия Лозе 

151.175.9   Поземлен имот 1000 Урбанизирана 
територия 

За хранително-
вкусовата 

промишленост 

151.175.10   Поземлен имот 4810 Земеделска територия Лозе 
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151.175.14   Поземлен имот 6665 Урбанизирана 
територия 

За хранително-
вкусовата 

промишленост 
151.176.1   Поземлен имот 1661 Земеделска територия Лозе 

151.176.2   Поземлен имот 1000 Земеделска територия Лозе 

151.176.3   Поземлен имот 5820 Земеделска територия Лозе 

151.176.4   Поземлен имот 2202 Земеделска територия Лозе 

151.176.5   Поземлен имот 1247 Земеделска територия Лозе 

151.176.6   Поземлен имот 5229 Земеделска територия Лозе 

151.176.7   Поземлен имот 4265 Земеделска територия Лозе 

151.177.1   Поземлен имот 1075 Земеделска територия Лозе 

151.177.2   Поземлен имот 840 Земеделска територия Лозе 

151.177.3   Поземлен имот 828 Земеделска територия Лозе 

151.177.4   Поземлен имот 1245 Земеделска територия Лозе 

151.177.5   Поземлен имот 2830 Земеделска територия Лозе 

151.177.6   Поземлен имот 1948 Земеделска територия Лозе 

151.177.7   Поземлен имот 1243 Земеделска територия Лозе 

151.177.20   Поземлен имот 11735 Земеделска територия Лозе 

151.178.28   Поземлен имот 3630 Земеделска територия Лозе 

151.178.29   Поземлен имот 3630 Земеделска територия Лозе 

151.178.30   Поземлен имот 3630 Земеделска територия Лозе 

151.178.31   Поземлен имот 3630 Земеделска територия Овощна градина 

151.179.1   Поземлен имот 3390 Земеделска територия Овощна градина 

151.179.2   Поземлен имот 3258 Земеделска територия Овощна градина 

151.179.3   Поземлен имот 4850 Земеделска територия Нива 

151.180.1   Поземлен имот 4218 Земеделска територия Овощна градина 

151.180.2   Поземлен имот 4049 Земеделска територия Овощна градина 

151.180.3   Поземлен имот 8085 Земеделска територия Нива 

151.181.1   Поземлен имот 1311 Земеделска територия Овощна градина 

151.181.2   Поземлен имот 1614 Земеделска територия Овощна градина 

151.181.3   Поземлен имот 4893 Земеделска територия Нива 

151.196.1   Поземлен имот 40845 Земеделска територия Пасище 

151.275.1   Поземлен имот 2497 Земеделска територия Нива 

151.275.2   Поземлен имот 17824 Земеделска територия Нива 
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151.275.3   Поземлен имот 17826 Земеделска територия Нива 

151.275.4   Поземлен имот 8301 Земеделска територия Нива 

151.275.5   Поземлен имот 14109 Земеделска територия Нива 

151.275.6   Поземлен имот 8411 Земеделска територия Нива 

151.275.8   Поземлен имот 7135 Земеделска територия Нива 

151.275.9   Поземлен имот 7134 Земеделска територия Нива 

151.275.10   Поземлен имот 4201 Земеделска територия Нива 

151.275.11   Поземлен имот 5944 Земеделска територия Нива 

151.275.12   Поземлен имот 3550 Земеделска територия Нива 

151.275.13   Поземлен имот 4850 Земеделска територия Нива 

151.276.3   Поземлен имот 7140 Земеделска територия Нива 

151.276.4   Поземлен имот 12430 Земеделска територия Нива 

151.276.5   Поземлен имот 11760 Земеделска територия Нива 

151.276.6   Поземлен имот 12450 Земеделска територия Нива 

151.276.7   Поземлен имот 12450 Земеделска територия Нива 

151.422.1   Поземлен имот 9959 Земеделска територия Нива 

151.422.2   Поземлен имот 10140 Земеделска територия Нива 

151.422.3   Поземлен имот 4979 Земеделска територия Нива 

151.422.4   Поземлен имот 4980 Земеделска територия Нива 

151.422.6   Поземлен имот 4610 Урбанизирана 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

151.422.19   Поземлен имот 4150 Земеделска територия Нива 

151.422.20   Поземлен имот 4150 Земеделска територия Нива 

151.487.1   Поземлен имот 5637 Земеделска територия Нива 

151.487.2   Поземлен имот 6573 Земеделска територия Нива 

151.487.9   Поземлен имот 9961 Земеделска територия Нива 

151.487.10   Поземлен имот 8300 Земеделска територия Нива 

151.487.13   Поземлен имот 3044 Земеделска територия Нива 

151.487.14   Поземлен имот 6087 Земеделска територия Нива 

151.487.16   Поземлен имот 10758 Земеделска територия Нива 

151.487.17   Поземлен имот 7003 Земеделска територия Нива 

151.488.7   Поземлен имот 8582 Земеделска територия Нива 

151.488.8   Поземлен имот 8582 Земеделска територия Нива 
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151.489.3   Поземлен имот 2025 Земеделска територия Нива 

151.489.4   Поземлен имот 3775 Земеделска територия Нива 

151.489.5   Поземлен имот 3775 Земеделска територия За ремонт и 
поддържане на 

транспортни 
средства 

151.489.18   Поземлен имот 1500 Земеделска територия Нива 

151.489.19   Поземлен имот 2524 Земеделска територия Нива 

151.489.20   Поземлен имот 2525 Земеделска територия Нива 

151.489.21   Поземлен имот 1500 Земеделска територия Нива 

151.489.21.
1 

  Сграда 15 Няма информация   

151.490.4   Поземлен имот 6445 Земеделска територия Нива 

151.490.25   Поземлен имот 11205 Земеделска територия Нива 

151.490.26   Поземлен имот 11206 Земеделска територия Нива 

151.490.30   Поземлен имот 12889 Урбанизирана 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

151.490.31   Поземлен имот 3443 Земеделска територия Нива 

151.490.32   Поземлен имот 3000 Територия за 
транспорт 

За друг поземлен 
имот за движение 

и транспорт 
151.490.34   Поземлен имот 3612 Земеделска територия Нива 

151.490.35   Поземлен имот 3527 Земеделска територия Нива 

151.491.1   Поземлен имот 4150 Земеделска територия Нива 

151.491.2   Поземлен имот 3894 Земеделска територия Нива 

151.491.3   Поземлен имот 4146 Земеделска територия Нива 

151.491.4   Поземлен имот 2980 Земеделска територия Нива 

151.491.5   Поземлен имот 7550 Земеделска територия Нива 

151.491.6   Поземлен имот 3775 Земеделска територия Нива 

151.491.7   Поземлен имот 14810 Земеделска територия Нива 

151.491.8   Поземлен имот 10629 Земеделска територия Нива 

151.493.12   Поземлен имот 4304 Земеделска територия Нива 

151.493.13   Поземлен имот 4305 Земеделска територия Нива 

151.494.10   Поземлен имот 3735 Земеделска територия Нива 

151.494.11   Поземлен имот 36847 Земеделска територия Нива 
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151.494.12   Поземлен имот 10793 Земеделска територия Нива 

151.494.13   Поземлен имот 16600 Земеделска територия Нива 

151.494.14   Поземлен имот 33200 Земеделска територия Нива 

151.494.16   Поземлен имот 19505 Земеделска територия Нива 

151.494.19   Поземлен имот 6502 Земеделска територия Нива 

151.494.20   Поземлен имот 6502 Земеделска територия Нива 

151.494.21   Поземлен имот 6502 Земеделска територия Нива 

151.498.22   Поземлен имот 8300 Земеделска територия Нива 

151.498.23   Поземлен имот 7345 Земеделска територия Нива 

151.498.24   Поземлен имот 4959 Земеделска територия Нива 

151.498.25   Поземлен имот 3320 Земеделска територия Нива 

151.498.26   Поземлен имот 3405 Земеделска територия Нива 

151.498.27   Поземлен имот 3405 Земеделска територия Нива 

151.498.28   Поземлен имот 5825 Земеделска територия Нива 

151.498.29   Поземлен имот 3734 Земеделска територия Нива 

151.498.30   Поземлен имот 35690 Земеделска територия Нива 

151.499.17   Поземлен имот 6970 Земеделска територия Нива 

151.499.18   Поземлен имот 5065 Земеделска територия Нива 

151.499.19   Поземлен имот 13000 Земеделска територия Нива 

151.499.21   Поземлен имот 4150 Земеделска територия Нива 

151.499.34   Поземлен имот 16956 Земеделска територия Нива 

151.499.41   Поземлен имот 4000 Земеделска територия Нива 

151.499.42   Поземлен имот 4189 Земеделска територия Нива 

151.501.1   Поземлен имот 6652 Земеделска територия Нива 

151.501.2   Поземлен имот 6649 Земеделска територия Нива 

151.501.3   Поземлен имот 6650 Земеделска територия Нива 

151.501.21   Поземлен имот 4556 Земеделска територия Нива 

151.501.22   Поземлен имот 4853 Земеделска територия Нива 

151.501.23   Поземлен имот 4236 Земеделска територия Нива 

151.501.24   Поземлен имот 7470 Земеделска територия Нива 

151.502.1   Поземлен имот 12779 Земеделска територия Нива 

151.502.2   Поземлен имот 4149 Земеделска територия Нива 

151.502.3   Поземлен имот 10085 Земеделска територия Нива 
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151.502.4   Поземлен имот 10087 Земеделска територия Нива 

151.502.16   Поземлен имот 20689 Земеделска територия Нива 

151.502.17   Поземлен имот 20655 Земеделска територия Нива 

151.502.18   Поземлен имот 20653 Земеделска територия Нива 

151.503.1   Поземлен имот 23678 Земеделска територия Нива 

151.503.2   Поземлен имот 16602 Земеделска територия Нива 

151.503.21   Поземлен имот 4151 Земеделска територия Нива 

151.503.22   Поземлен имот 9205 Земеделска територия Нива 

151.503.23   Поземлен имот 4236 Земеделска територия Нива 

151.503.24   Поземлен имот 12701 Земеделска територия Нива 

151.503.25   Поземлен имот 8300 Земеделска територия Нива 

151.504.1   Поземлен имот 4150 Земеделска територия Нива 

151.504.8   Поземлен имот 12195 Земеделска територия Нива 

 
Забележка* Имотите маркирани с жълт цвят са преминали процедури по реда на 

Глава VI от ЗООС. 

Фиг. VІ. 7.2. Местоположение на Соп в землището на гр. Айтос. 
 
Флора:  
Около обработваемите площи и в запустели урбанизирани терени се срещат много 

рудерални видове – див овес (Avena fatua), полски синап (Sinapis arvensis), ниско 
великденче (Veronica chamaedris), кокоше просо (Echinochloa crus-galli), паламида (Cirsium 
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arvense), полска повитица (Convolvulus arvensis), разклонена боянка (Erysimum diffusum), 
дългоосилеста овсига (Bromus sterilis), луковична ливадина (Poa bulbosa), троскот (Cynodon 
dacylon), овчарска торбичка (Capsella bursа-pastoris), лечебна комунига (Mellilotus 
officinalis), полска детелина (Trifolium arvense) и др. 

Акация (Robinia pseudoacacia) 
Американски ясен (Fraxinus americana) 
коприва (Urtica dioica) 
репей (Arctium lappa) 
лопен (Verbascum densiflorum) 
синя жлъчка (Cichorium intybus) 
тревист бъз (Sambucus ebulus) 
широколистен живовляк (Plantago mayor) 
теснолистен живовляк (Plantago lanceolata) 
шипка (Rosa canina) 
Описаните видове са доминиращи в периферията на описаните терени. 
 
Фауна:  
Естествено разпространена в откритите селскостопански площи и и групи храсти е 

полската яребица (Perdix perdix). Подобни местообитания има и  пъдпъдъка (Coturnix 
coturnix),  който е в особено големи количества през пролетта. В повечето горски 
комплекси и районите с храсталаци и единични дървета се срещат гривяка (Columba 
palumbus) и  гургулица (Streptopelia turtur). Гугутката (Streptopelia decaocto) е 
разпространена предимно в – и около населените места. 

таралеж (Erinaceus concolor) 
черен пор (Mustela putorius) 
скорец (Sturnus vulgaris) 
голям синигер (Parus major) 
южен славей (Luscinia megarhynchos)  
гугутка (Streptopelia decaocto) 
скорец (Sturnus vulgaris) 
сврака (Pica pica) 
домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 
качулата чучулига (Galerida cristata) 
големият синигер (Parus major) 
обикновена кукувица (Cuculis canorus) 
Въздействие: От животинските видове всичките са такива, които не са постоянно 

обитаващи територията. Вероятно при реализация на предвижданията на този терен, 
видовете, няма бъдат прогонени, тъй като териториите няма да се изменят съществено и ще 
се запазят. Въздействието може да се определи като непряко, но дълготрайно и 
положително, тъй като изпълнените дейности могат да създадат допълнителни екологични 
ниши и биотопи за описаните видове. 
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 Производствени зони (Пп) 
Предимно производствените зони - Пп са разположени основно извън населените 

места, като част от тях влизат в проектните строителни граници на населените места.  
Производствената зона се устройва преобладаващо върху съществуващи територии със 
сходно предназначение, в т.ч. терени на бившите селскостопански дворове. 

Параметрите на производствените зони се  определят спрямо чл.22,чл.24 и чл.25 от 
Наредба 7 за ПНУОВТУЗ, като част от тази зона попадат  в НАТУРА 2000 (Виж. ДОСВ) и 
за тях има извършена оценка за въздействие на околната среда или е преценена 
необходимостта от такава.  

 
За землището на гр. Айтос в зона Пп са включени следните имоти: 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ 
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал

151.0.41   Поземлен имот 412205 Земеделска територия За вилна сграда 

151.0.334   Поземлен имот 2665 Земеделска територия За селскосто-
пански, горски, 
ведомствен път 

151.0.548   Поземлен имот 207293 Земеделска територия За вилна сграда 

151.0.651   Поземлен имот 5155 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.0.680   Поземлен имот 58378 Земеделска територия Друг вид 
земеделска земя 

151.0.691   Поземлен имот 1838 Земеделска територия Пасище 

151.0.838   Поземлен имот 6391 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.1.1   Поземлен имот 3046 Земеделска територия Нива 

151.1.7   Поземлен имот 1065 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.1.9   Поземлен имот 3600 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.1.9.1   Сграда 1115 Промишлена сграда   

151.1.9.2   Сграда 317 Промишлена сграда   

151.1.15   Поземлен имот 327 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.1.16   Поземлен имот 280 Земеделска територия За стопански 
двор 
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151.1.17   Поземлен имот 465 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.1.18   Поземлен имот 902 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.1.19   Поземлен имот 778 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.1.20   Поземлен имот 837 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.1.23   Поземлен имот 67746 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.3.1   Поземлен имот 400 Земеделска територия Нива 

151.3.2   Поземлен имот 4020 Земеделска територия Нива 

151.3.6   Поземлен имот 1744 Земеделска територия Нива 

151.3.9   Поземлен имот 480 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.3.11   Поземлен имот 445 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.3.11.1   Сграда 188 Селскостопанска 
сграда 

  

151.3.12   Поземлен имот 445 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.3.12.1   Сграда 187 Селскостопанска 
сграда 

  

151.3.16   Поземлен имот 2070 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.3.16.1   Сграда 149 Селскостопанска 
сграда 

  

151.3.17   Поземлен имот 3033 Земеделска територия За местен път 

151.3.18   Поземлен имот 2670 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.3.18.1   Сграда 714 Селскостопанска 
сграда 

  

151.3.18.2   Сграда 142 Селскостопанска 
сграда 

  

151.3.18.3   Сграда 54 Селскостопанска 
сграда 

  

151.3.18.4   Сграда 143 Селскостопанска 
сграда 

  

151.3.18.5   Сграда 67 Селскостопанска 
сграда 

  

151.3.21   Поземлен имот 2833 Земеделска територия Нива 

151.3.22   Поземлен имот 629 Земеделска територия За стопански 
двор 
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151.3.22.1   Сграда 262 Селскостопанска 
сграда 

  

151.3.23   Поземлен имот 290 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.3.23.1   Сграда 114 Селскостопанска 
сграда 

  

151.3.24   Поземлен имот 899 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.3.24.1   Сграда 433 Селскостопанска 
сграда 

  

151.3.25   Поземлен имот 1001 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.3.25.1   Сграда 239 Селскостопанска 
сграда 

  

151.4.1   Поземлен имот 670 Земеделска територия Нива 

151.4.2   Поземлен имот 2278 Земеделска територия Нива 

151.4.3   Поземлен имот 670 Земеделска територия Нива 

151.4.4   Поземлен имот 2177 Земеделска територия Нива 

151.4.5   Поземлен имот 335 Земеделска територия Нива 

151.4.6   Поземлен имот 1340 Земеделска територия Нива 

151.4.7   Поземлен имот 2144 Земеделска територия Нива 

151.5.3   Поземлен имот 3562 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.5.3.1   Сграда 753 Селскостопанска 
сграда 

  

151.5.4   Поземлен имот 439 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.5.5   Поземлен имот 1017 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.5.5.1   Сграда 147 Селскостопанска 
сграда 

  

151.5.6   Поземлен имот 2240 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.5.6.1   Сграда 390 Промишлена сграда   

151.5.6.2   Сграда 55 Промишлена сграда   

151.5.6.3   Сграда 151 Сграда за обществено 
хранене 

  

151.5.8   Поземлен имот 1006 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.6.1   Поземлен имот 992 Земеделска територия Нива 

151.6.2   Поземлен имот 335 Земеделска територия Нива 
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151.6.3   Поземлен имот 2040 Земеделска територия Нива 

151.6.4   Поземлен имот 740 Земеделска територия Нива 

151.6.5   Поземлен имот 1070 Земеделска територия Нива 

151.6.6   Поземлен имот 1591 Земеделска територия Нива 

151.6.9   Поземлен имот 28362 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.6.9.1   Сграда 1865 Селскостопанска 
сграда 

  

151.6.9.2   Сграда 1456 Селскостопанска 
сграда 

  

151.6.9.3   Сграда 83 Селскостопанска 
сграда 

  

151.7.1   Поземлен имот 2575 Земеделска територия Нива 

151.7.2   Поземлен имот 670 Земеделска територия Нива 

151.7.3   Поземлен имот 670 Земеделска територия Нива 

151.7.4   Поземлен имот 335 Земеделска територия Нива 

151.7.5   Поземлен имот 2479 Земеделска територия Друг вид трайно 
насаждение 

151.7.6   Поземлен имот 1340 Земеделска територия Нива 

151.7.7   Поземлен имот 1250 Земеделска територия Нива 

151.7.8   Поземлен имот 369 Земеделска територия Нива 

151.7.9   Поземлен имот 2213 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.7.11   Поземлен имот 13121 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.7.13   Поземлен имот 1198 Земеделска територия За местен път 

151.7.14   Поземлен имот 5760 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.7.17   Поземлен имот 3160 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.8.2   Поземлен имот 1600 Земеделска територия Нива 

151.8.3   Поземлен имот 2000 Земеделска територия Нива 

151.8.4   Поземлен имот 287 Земеделска територия Нива 

151.8.5   Поземлен имот 1702 Земеделска територия Нива 

151.8.6   Поземлен имот 123 Земеделска територия Нива 

151.9.1   Поземлен имот 2267 Земеделска територия Нива 

151.9.2   Поземлен имот 2272 Земеделска територия Нива 

151.9.6   Поземлен имот 185 Територия за За местен път 
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транспорт 

151.9.7   Поземлен имот 2300 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.9.8   Поземлен имот 3600 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.9.10   Поземлен имот 3400 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.9.11   Поземлен имот 3565 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.9.11.1   Сграда 675 Селскостопанска 
сграда 

  

151.9.13   Поземлен имот 20078 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.9.14   Поземлен имот 14094 Земеделска територия За стопански 
двор 

151.139.34   Поземлен имот 6005 Земеделска територия Друг вид 
земеделска земя 

151.139.35   Поземлен имот 2080 Земеделска територия Друг вид 
земеделска земя 

151.183.14   Поземлен имот 8505 Урбанизирана 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

151.183.14.1   Сграда 98 Промишлена сграда   

151.183.14.2   Сграда 487 Промишлена сграда   

151.183.14.3   Сграда 331 Промишлена сграда   

151.194.24   Поземлен имот 9130 Земеделска територия Нива 

151.215.1   Поземлен имот 7717 Земеделска територия Нива 

151.216.2   Поземлен имот 11621 Урбанизирана 
територия 

Нива 

151.216.3   Поземлен имот 1245 Урбанизирана 
територия 

Нива 

151.276.1   Поземлен имот 2405 Земеделска територия Нива 

151.276.2   Поземлен имот 3010 Урбанизирана 
територия 

За хранително-
вкусовата 
промишленост 

151.431.19   Поземлен имот 4000 Земеделска територия Нива 

151.476.3   Поземлен имот 6641 Земеделска територия Нива 

151.493.10   Поземлен имот 6272 Земеделска територия Нива 

151.504.13   Поземлен имот 91300 Земеделска територия Нива 
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Забележка * Имотите маркирани с жълт цвят са преминали процедури по реда на 
Глава VI от ЗООС. 

Посочените имоти не засягат площи в границите на защитените зони и защитените 
територии по ЗБР и ЗЗТ. 

Всички останали имоти са включени, заради това, че в тях към момента са налични, 
съществуващи различни видове производства и такива, които са в съседство на тях с НТП-
ниви, но в непосредства близост до вече урбанизирани територии. 

Фиг. VІ. 7.3. Местоположение на Пп в земеделския фонд в землището на гр. Айтос. 
 
При теренните обходи са посетени терените, които са извън промишлените територии 

и се намират в Селскостопанския фонд. 
Обособените са площи към момента представляват обработваеми ниви. Силно 

антропогенно повлияни,  в резултат на интензивното земеделие. Коренната растителност 
липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални растителни видове. 
Животинските видове са от групата на синантропните.  

При имоти 183.14 и 0.584, в момента са част от съществуващи произовдствени площи, 
които са в непосредствена близост и граничат с ПЗ „Естествено находище на бодливо 
сграбиче“ и ЗЗ „Трите братя“, за което са необходими допълнителни мерки с цел 
ограничаване на евентуално въздействие в резултат на аварии в промишлеността и 
стопанисването на тези имоти. 

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera). 
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Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да 
доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 
синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
 Ваканционно селище (Ос)  
В рамките на предвижданията на ОУП, са предвидени няколко имота, които са 

преминали процедурите на Глава 6 от ЗООС, а за другите отразяват съществуващи обекти - 
налични вили, почивни бази и планиране на нови терени. 

Имоти в зона Ос в землището на гр. Айтос 
 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ 
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно ползванеНов 

Стар 
пл. №, 
парцел

, 
кварта

л 

151.0.651 
 

Поземлен имот 5155 Земеделска територия 
За 

бензиностанция, 
газостанция 

151.0.691 
 

Поземлен имот 1838 Земеделска територия 
За санаториум, 

балнеосанаториум, 
профилакториум 

151.158.33 Поземлен имот 7260 Земеделска територия Нива 

151.158.34 Поземлен имот 9391 Земеделска територия Нива 

151.158.35 Поземлен имот 4946 Земеделска територия Нива 

151.158.36 Поземлен имот 5755 Земеделска територия Нива 

151.158.37 Поземлен имот 826 Земеделска територия Нива 
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151.185.2 
 

Поземлен имот 3500 Земеделска територия Пасище 

151.185.4 
 

Поземлен имот 13799 Земеделска територия 
За ловна база и 

стрелбище 

151.185.6 
 

Поземлен имот 725 Земеделска територия За паркинг 

151.215.1 
 

Поземлен имот 7717 Земеделска територия 
За санаториум, 

балнеосанаториум, 
профилакториум 

151.216.1 
 

Поземлен имот 1734 Земеделска територия Овощна градина 

151.216.2 
 

Поземлен имот 11621 
Урбанизирана 

територия 
Нива 

151.216.3 
 

Поземлен имот 1245 
Урбанизирана 

територия 
Нива 

151.223.1 
 

Поземлен имот 6640 Земеделска територия Овощна градина 

151.223.5 
 

Поземлен имот 18310 Земеделска територия Овощна градина 

151.223.12 
 

Поземлен имот 1000 Земеделска територия Нива 

151.223.14 
 

Поземлен имот 3189 Земеделска територия Нива 

 
Забележка * Имотите маркирани с жълт цвят са преминали процедури по реда на 

Глава VI от ЗООС или има инвестиционен интерес, а тези в оранжев цвят отразяват 
съществуващи обекти и включени в ОС. 
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Фиг. VІ. 7.4. Местоположение на Ос в землището на гр. Айтос. 

Имоти от масив 158 попадат в границите на защитена зона BG0000151 „Айтоска 
планина“, а имоти от масив 185 в защитена зона BG0000119 „Трите братя“. 

При подробния анализ на евентуално въздействие върху предмета и целите на 
опазване се установи, че не се засягат територии, които да са природни местообитания, 
местообитания на видове или находища и няма да предизвикат безкойство, фрагментация 
или прогонване. 
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Въздействие: Без въздействие. 
 

 Вилна зона (Ов) 
Предвижданията на ОУПО Айтос за вилни зони са териториите с начин на трайно 

ползване по КВС „за вилна сграда“. Вилните зони се устройват и застрояват спрямо 
разпоредбите на чл.29 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. 

Териториите включени в зона Ов представляват урбанизирани терени, които и към 
момента функционират като вилни зони, но не са били включени в устройствените 
територии. Реализирани са съответните комуникации и инфраструктура, което е оказало 
своето въздействие върху биоразнообразието. 

Нагледно това може да се установи в Таблица VI.1.7.1. 
 №  
по ред 

Идентификатор 
на имот 

Площ 
обект, дка 

Вид 
собственост 

Начин на трайно 
ползване (стара 
номенклатура) 

Нова Зона 

1.  31 5.367 Съсобственост Вилни зони 
Вилна зона 
Ов-4 

2.  41 365.52 Съсобственост Вилни зони 
Вилна зона 
Ов-4 

3.  173 0.292 Съсобственост Вилни зони 
Вилна зона 
Ов-4 

4.  176 0.121 Съсобственост Вилни зони 
Вилна зона 
Ов-4 

5.  178 0.691 Съсобственост Вилни зони 
Вилна зона 
Ов-4 

6.  258 0.757 Съсобственост Вилни зони 
Вилна зона 
Ов-4 

7.  333 265.43 Съсобственост Вилни зони 
Вилна зона 
Ов-5 

8.  362 2.199 Съсобственост Вилни зони 
Вилна зона 
Ов-5 

9.  417 361.92 Съсобственост Вилни зони 
Вилна зона 
Ов-5 

10.  480 56.2 Съсобственост Вилни зони 
Вилна зона 
Ов-3 

11.  507 1803.21 Съсобственост Вилни зони 
Вилна зона 
Ов-1 

12.  548 207.29 Съсобственост Вилни зони 
Вилна зона 
Ов-7 

13.  725 470.88 Съсобственост Вилни зони 
Вилна зона 
Ов-6 

14.  787 1.51 
Общинска 
частна 

Вилни зони 
Вилна зона 
Ов-2 

15.  788 1.00 Частна Вилни зони 
Вилна зона 
Ов-2 
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16.  791 0.55 
Общинска 
частна 

Вилни зони 
Вилна зона 
Ов-2 

17.  794 1059.10 
Общинска 
частна 

Вилни зони 
Вилна зона 
Ов-2 

 
Това са територии по параграф 4 от ЗСПЗЗ. 
* В жълт цвят са оцветени територии, които тепърва ще се процедират по реда на 

ЗООС, а в оранжев такива, които отразяват съществуващи и обособени, като вилни 
зони, територии. 

Обособена е площ от около 4602,037 дка в имоти, които към момента представляват 
силно урбанизирани територии – фамилни къщи с дворни места, само дворни места с 
прилежащи постройки и инфраструктура. Коренната растителност почти напълно липсва, 
на нейно място са настанени предимно рудерални растителни видове. Животинските 
видове са предимно от групата на синантропните. 
Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз (Sambucus 
ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); американски 
ясен (Fraxinus americana); полска поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); 
слива (Prunus domestica); орех (Juglans regia); джанка  (Prunus cerasifera) и бяла черница 
(Morus alba). 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), сивия плъх (Rattus norvegicus), 
къртицата (Talpa europea), черният пор (Mustela putorius). От прилепите са установени 
ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 

От направения анализ на местоположението и предвижданията на ОУПО в зона Ов, 
спрямо защитените територии, по смисъла на Закона за защитените територии се установи, 
че предвижданията не засягат тези катогории обекти, но съществуват контактни зони, както 
следва: 

1.ПЗ „Естествено находище на бодливо сграбиче“ – имоти 000051 (55,48 дка) и 000842 
(2691,6 дка), стопанисвани от ДГС „Айтос“. 

Съществуват гранични зони при Ов-6 (имот от КВС - 000725), но не се засягат площи 
от защитената територия. 
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 Фиг. VI. 7.5. Местоположение на зони Ов-6 (имот от КВС - 000725), спрямо 
границите на ПЗ „Естествено находище на бодливо сграбиче“. 
 

Повишено внимание е необходимо да се обърне на контакната зона при имот 000051 
от ПЗ с Ов-6, тъй като тази популация е останала изолирана от основната и към нея трябва 
да се подхожда внимателно, като се предприемат с мерки насочени към поддържане на 
популацията, предвид малката площ на територията, но наситеността с екземпляри на 
айтоския клин на единица площ. Плътността на популацията е с моного добра 
представителност.  

Съществуващи проблеми и заплахи: Замърсяването на териториите и инвазията на 
рудерални видове е непосредствена заплаха за местообитанията. Предвид горещия и сух 
климат в летните месеци, сериозна опасност представляват пожарите, които могат да 
унищожат популациите на вида. Слабите възобновителни способности на вида и 
тенденцията да оцелява в силно ерозираните, скалисти участъци предопределя перспектива 
за ограничаване на популацията в случай, че се предприемат дейности по нарушаване на 
пасищните територии. В близкото минало са провеждани залесителни дейности и са 
изградени култури от черен бор. Техните местообитания са неподходящи за айтоското 
сграбиче. Особено осезаем е и проблема с пашуването на домашни животни, което е 
интензивно в границите на защитената територия, което е изрично забранено от Заповедта 
за обявяване. Това от една страна поддържа територията да не обраства територията с 
видове, като драката, които да са конкуренти на айтоския клин, но от друга водят до 
утъпкване на растения и почвата, което води до навлизане на рудерални видове. Близко 
стоящите постройки в зона Ов, са предпоставка и крие риск от възникване на пожари 
особено през летните сухи месеци. 
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Почти целогодишно в района се практикува управление на АТВ, кросови мотори и 
оффроуд, които са също причина за изпотъпкване на субстрата и туфите на аийтоския клин. 
Налични са единични места за бивакуване с огнища, което може да е причина за 
опожаряване на територия и загуба на екзземпляри от айтоски клин, промяна на хабитуса и 
други ценни съпътстващи консервационно значими видове, като Poa aitosensis. 

 Режимът на дейностите в защитената територия не отговаря на съвременните нужди, 
като въведените рестрикции по отношение на сечите реално пречат за поетапното 
възстановяване на загубени площи, които да бъдат ефективно заети от A. aitosensis. 

 А. aitosensis предвид, неговата уязвимост и чувствително към промяна условията на 
среда е затрашен от влиянието на инвазивни растителни и животински видове. 
Предвид съществуващите заплахи в VІІ. МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО КОМПЕНСИРАНЕ 
НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА 
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА Таблица VІІ.1. Мерки за предотвратяване, намаляване и 
възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на 
плана са предложени конкретни мерки за опазване. 
2. ПЗ „Трите братя“ 
- Съществува контактна зона при Ов-6 (имот от КВС - 000725), но не се засягат площи 
от защитената територия. 

 
Фиг. VI. 7.6. Местоположение на зони Ов-6 (имот от КВС - 000725), спрямо границите на 
ПЗ „Трите братя“. 
 

Съществуващи проблеми и заплахи: проблемите са почти напълно идентични, както в 
ПЗ „Естествено находище на бодливо сграбиче“, но тъй като е скално образование, тук 
възникват и други. Освен налични места за палене на огън са наблюдавани и стари 
посегателства върху образованията, както и иманярски набези.  
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Предвид съществуващите заплахи в VІІ. МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО КОМПЕНСИРАНЕ 
НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА 
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДАТаблица VІІ.1. Мерки за предотвратяване, намаляване и 
възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на 
плана са предложени конкретни мерки за опазване. 

Препоръчва се на определените за зони – Ов-6 и Ов-7 територии да не бъдат 
отглеждани и използвани растителни и животински видове, които могат да бъдат инвазивни 
по отношение на местната флора и фауна, като тези включени в инвазивните чужди видове 
за Европа (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe - DAISIE), ALARM и 
NOBANIS, във връзка с Глобална стратегия за опазване на растенията и Национална 
Стратегия за Опазване на Биологичното Разнообразие. 

Въздействие: описаните видове извън контактните зони между Ов-6 и Ов-7 с ПЗ 
„Естествено находище на бодливо сграбиче“ и ПЗ „Трите братя“ (виж. VII) не са строго 
привързани към конкретни местообитания, като вероятно при реализация на 
предвижданията на тeзи терени, ще се запазят. Въздействието може да се определи като 
пряко, но краткотрайно и дори положително, без засягане на елементи от консервационно 
значение за опазване по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на 
нови постройки всъщност може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да 
са място за живот на други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
 Горски територии с допустима промяна  на предназначението – няма 

предвиждания. 
 
 Терени за гробищни паркове 
Обособени са площи към момента представляват силно фрагментирани обработваеми 

ниви. Териториите частично са обрасли с различни видове дървета и храсти и са с променен 
хабитус в непосредствена близост до съществуващите стари гробища.  
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Фиг. VІ. 7.7. Местоположение на Зона – гробищни паркове в землището на гр. Айтос. 
 

Флора: Акация (Robinia pseudoacacia); Американски ясен (Fraxinus americana); 
коприва (Urtica dioica); репей (Arctium lappa); лопен (Verbascum densiflorum); синя жлъчка 
(Cichorium intybus); тревист бъз (Sambucus ebulus); широколистен живовляк (Plantago 
mayor); теснолистен живовляк (Plantago lanceolata); шипка (Rosa canina); полска поветица 
(Convolvulus arvensis); друг 

Описаните видове са доминиращи в периферията на описаните терени. 
Фауна: таралеж (Erinaceus concolor); черен пор (Mustela putorius); скорец (Sturnus 

vulgaris); голям синигер (Parus major); южен славей (Luscinia megarhynchos); гугутка 
(Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); домашното и полското 
врабче (Passer domestica; P. montanus); качулата чучулига (Galerida cristata); големият 
синигер (Parus major) и обикновена кукувица (Cuculis canorus) 

Въздействие: От животинските видове всичките са такива, които не са постоянно 
обитаващи територията. Вероятно при реализация на предвижданията на този терен, 
видовете, няма бъдат прогонени, тъй като териториите няма да се изменят съществено и ще 
се запазят. Въздействието може да се определи като непряко, но дълготрайно и 
положително, тъй като изпълнените дейности могат да създадат допълнителни екологични 
ниши и биотопи за описаните видове. 

 
 Терени за инженерно-техническа инфраструктура – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 
 Терени за обществено-обслужващи дейности 
Терени със самостоятелен устройствен режим за обекти на общественото обслужване. 

Конкретните параметри се определят с ПУП. 
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Фиг. VІ. 7.8. Местоположение на Зона – обществено-обслужващи дейности извън 
регулацията в землището на гр. Айтос. 

 
Обособени са площи, които към момента представляват силно фрагментирани 

обработваеми ниви, наличие на стопанства за отглеждане на животни и изоставени такива 
около и в тях. Териториите частично са обрасли с различни видове дървета и храсти и са с 
променен хабитус. 

Флора: Акация (Robinia pseudoacacia); Американски ясен (Fraxinus americana); 
коприва (Urtica dioica); репей (Arctium lappa); лопен (Verbascum densiflorum); синя жлъчка 
(Cichorium intybus); тревист бъз (Sambucus ebulus); широколистен живовляк (Plantago 
mayor); теснолистен живовляк (Plantago lanceolata) и шипка (Rosa canina).  

Описаните видове са доминиращи в периферията на описаните терени. 
Фауна: таралеж (Erinaceus concolor); черен пор (Mustela putorius); скорец (Sturnus 

vulgaris); голям синигер (Parus major); южен славей (Luscinia megarhynchos); гугутка 
(Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); домашното и полското 
врабче (Paser domestica; P. montanus); качулата чучулига (Galerida cristata); големият 
синигер (Parus major); обикновена кукувица (Cuculis canorus) и фазан (Ph. colchcus). 

Въздействие: От животинските видове всичките са такива, които не са постоянно 
обитаващи територията. Вероятно при реализация на предвижданията на този терен, 
видовете, няма бъдат прогонени, тъй като териториите няма да се изменят съществено и ще 
се запазят. Въздействието може да се определи като непряко, но дълготрайно и 
положително, тъй като изпълнените дейности могат да създадат допълнителни екологични 
ниши и биотопи за описаните видове. 
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 Терени с обекти на културно наследство (Ткин)  
Това са обособени терени, с разположена недвижима културна ценност (НКЦ) в тях и 

обхващат 11,83 ха (вж. ТОМ II на ОУПО). Те са със самостоятелен устройствен режим и 
специфични особености и изисквания по смисъла на чл. 79 от ЗКН. Конкретните 
устройствени параметри се определят с ПУП. 

При теренните огледи да обследвани два обекта от зона Ткин, като единия попада в 
земеделския фонд, а другия попада в имот 000390 с НТП – пасище и площ от около 22,87 
дка и е част от площа на защитена местност „Хисаря“. В него са налични туфи от A. 
aitosensis, които са разположени в субстрата около основите на антична, късноантична и 
средновековна крепост "Аетос". В непосредствена близост до крепостта и в границите на 
защитената територия е изградена телевизионната кула. 

Защитената местност “Хисаря” е със скална основа от андезити. Денивелацията н 
възвишението е от 125 до 317 м. надморска височина. Почвената покривка е оскъдна. Над 
50% от територията е лишена от почвен слой и представлява изветрели андезитни скали. 
Растителността е представена от сухоустойчиви и топлолюбиви тревни съобщества, в които 
участва и айтоската ливадина (Роа itosensis) и храстови събщества на айтоски клин 
(Astracantha aitosensis). Защитената територия е основно находище на: 

Айтоски клин (Astracantha aitosensis) - български ендемит, защитен от Закона за  
биологичното разнообразие, включен в Червената Книга на Р. България. Почти 60% от 
находището на вида е включено в защитената територия. 

Айтоска ливадина (Роа itosensis) - български ендемит, защитен от Закона за 
биологичното разнообразие, включен в Червената Книга на Р.България. 

Хоризонталната структура на ценозите е туфесто-петниста, като Astracantha 
aitosensis образува специфични чадърести туфи с почти равномерно разпределение, между 
които са разположени субдоминантите и останалите компоненти на съобществата. 
Проективното им покритие варира в границите 35–80%, в зависимост от еколого-
биологичните характеристики на изграждащите ги видове. Съставът на тези фитоценози е 
твърде разнообразен. В тях като съдоминанти на места участват: Agropyron 
cristatum, Alyssum tortuosum,Bothriochloa ischaemum(= Dichanthium ischaemum),Festuca 
dalmatica, Melica ciliata и Poa bulbosa.Често се срещат и Achillea depressa, Asperula 
cynanchica, Chrysopogon gryllus, Cleistogenes bulgarica, Euphorbia myrsinites, Koeleria 
splendens,Minuartia setacea, Stipa capillata, Trifolium leucanthum, Trigonella 
monspeliaca, Velezia rigida, Мedicago minima и др. 

В участъците с по-слаба ерозия съобществата на айтоския клин образуват комплекси с 
храсталаци от Carpinus orientalis, Colutea arborescens, Fraxinus ornus, Jasminum 
fruticans, Paliurus spina-christi,Prunus spinosa, Quercus pubescens и др. 

Характеризиращи таксони. 
Висши растения: Achillea depressa, Agropyron cristatum, Alyssum tortuosum, Asperula 

cynanchica, Astracantha aitosensis (=Astragalus aitosensis), Centaurea diffusa, Chrysopogon 
gryllus, Cleistogenes bulgarica, Crupina vulgaris,Bothriochloa ischaemum, Euphorbia 
myrsinites,Festuca dalmatica, Koeleria splendens, Мedicago minima, Melica ciliata, Poa 
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bulbosa, Scleranthus perennis, Stipa capillata, Teucrium polium, Thymus striatus, Tragopogon 
balcanicus, Trifolium leucanthum, Trigonella monspeliaca, Velezia rigida, Xeranthemum annuum. 

Гъби: Макромицети – Brevicellicium olivascens, Disciseda calva, Geastrum 
minimum, Hyphoderma radula, Inocybe brunneoatra, I. fastigiata, Polyporus rhizophillus; 
Микромицети –  Puccinia graminis (по Chrysopogon gryllus), Uromyces 
anthyllidis (по Medicago minima). 

Животни: Calandrella brachydactyla, Burhinus oedicnemus. 
 

Фиг. VІ. 7.9. Местоположение на Зона – Ткин извън регулацията в землището на гр. Айтос. 
 

Съществуващи проблеми и заплахи: Замърсяването на териториите и инвазията на 
рудерални видове е непосредствена заплаха за местообитанията. Предвид горещия и сух 
климат в летните месеци, сериозна опасност представляват пожарите, които могат да 
унищожат популациите на вида. Слабите възобновителни способности на вида и 
тенденцията да оцелява в силно ерозираните, скалисти участъци предопределя перспектива 
за ограничаване на популацията в случай, че се предприемат дейности по нарушаване на 
пасищните територии. Особено осезаем е и проблема с пашуването на домашни животни, 
което е интензивно в границите на защитената територия, което е изрично забранено от 
Заповедта за обявяване. Това от една страна поддържа територията да не обраства 
територията с видове, които да са конкуренти на айтоския клин, но от друга водят до 
утъпкване на растения и почвата, което води до навлизане на рудерални видове.  

Почти целогодишно в района се практикува управление на АТВ, кросови мотори и 
оффроуд, които са също причина за изпотъпкване на субстрата и туфите на айтоския клин. 
Налични са единични места за бивакуване с огнища, което може да е причина за 
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опожаряване на територия и загуба на екзземпляри от айтоски клин, промяна на хабитуса и 
други ценни съпътстващи консервационно значими видове, като Poa aitosensis. 

 Режимът на дейностите в защитената територия не отговаря на съвременните нужди, 
ограниченията и нормите трябва да се ревизират в посока опазване и поддържане на 
находищата на видовете предмет на опазване, а чрез разработване на План за управление, 
ще се създаде възможност за регулация на човешките дейности и администриране и 
управление на заплахите. Защитената територия може да разшири границите си, като се 
увеличи площа й, тъй като не малък процент от популацията на айтоския лин и други 
съпътстващи видове, попадат извън площите на защитената местност. В подкрепа на това, 
териториите не попадат под защитата на Натура 2000 места, като възможностите са за 
развитие на територията, както в землището на гр. Айтос, така и в с. Карагеоргиево и с. 
Зетьово. 

 А. aitosensis предвид, неговата уязвимост и чувствително към промяна условията на 
среда е затрашен от влиянието на инвазивни растителни и животински видове. 

Предвид съществуващите заплахи в VІІ. МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО КОМПЕНСИРАНЕ 
НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА 
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДАТаблица VІІ.1. Мерки за предотвратяване, намаляване и 
възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на 
плана са предложени конкретни мерки за опазване. 

Въздействие: обособяването на зона Ткин в ЗМ „Хисаря“, не може да има значително 
отрицателно въздействие върху описаните видове, тъй като в миналото въздействията вече 
са възникнали, но видовете предмет на опазване и съпътстващите такива в околните терени 
са се запазили. 

Препоръчва се да се приложи чл. 13 на Закона за защитените територии, в случай, че 
се планират дейности в тази територия в периода на действие на ОУПО, като конкретните 
устройствени параметри се определят с ПУП и се съобразят с режима на дейности в 
защитена местност „Хисаря“. 

 Терени със специално предназначение – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 

 
Землище с. Черна Могила 

 
Част от землището попада в границите на защитена зона BG0000151 „Айтоска 

планина“, но предвижданията на ОУП в окончателния вариант не засягат пряко или 
косвено тази територия. Без въздействие. 

 Жилищни устройствени зони. 
Съгласно окончателиния вариант на предвижданията на ОУП в зона Жм в землището 

на с. Черна могила са вклщчени следните имоти. 
 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ

[м²]  
Трайно предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 
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парцел, 
квартал

80813.0.35   Поземлен имот 772 Земеделска територия Пасище 

80813.82.1   Поземлен имот 9325 Земеделска територия Нива 

80813.82.2   Поземлен имот 355 Земеделска територия Нива 

 
Включените имот отразяват съществуващи жилищни зони, които до този момент не са 

отразени, в тях са налични жилищни постройки с прилежащи площи от дворни места. 
 

Фиг. VІ. 7.10. Местоположение на Зона Жм в землището на с. Черна могила. 
 
В теренните работи са посетени всички имоти, които към момента представляват 

жилищни зони и се намират в жилищни зони, които към момента са незаети от 
строителство имоти и те са със следните характеристики на биоразнообразие: 

Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Доминиращи видове предимно в периферията по имотните граници са паламида 
(Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus arvensis), луковична ливадина (Poa 
bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска торбичка (Capsella bursа-pastoris), полска 
детелина (Trifolium arvense), както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
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поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera), сребролистна липа (Tilia tomentosa) и други. 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius), ръждивия вечерник (Nyctalus 
noctula).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да 
доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 
синантропни животински и рудерални растителни видове. 
 
 

 Смесена устройствена зона (Соп) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 
 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Вилна зона (Ов) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Ваканционно селище (Ос) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Територии с допустима промяна на предназначението– няма 

предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Горски територии с допустима промяна  на предназначението – няма 
предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени за инженерно-техническа инфраструктура – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за обществено-обслужващи дейности – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени с обекти на културно наследство (Ткин)– няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени със специално предназначение – няма предвиждания. 
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Въздействие: без въздействие. 
 
 

Землище с. Дрянковец 
 

 Жилищни устройствени зони – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 

 
 Смесена устройствена зона (Соп) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 
 Производствени зони (Пп) 

 
В окончателния вариант на ОУП предвижданията за Пп в землището на с. Дярнковец, 

обхващат предимно обработваеми земи, както и отделни малки по площ пасища или 
изоставени земи. 

Зона Пп включва производства свързани с ВЕИ – съоръжения за производство на 
електрическа енергия посредством силата на вятъра – ветрогенератори и фотоволтаични 
централи. 

Всички предложение имоти по-долу да били обект на процедури по реда на Глава VI 
от ЗООС и ЗБР, за което да издадени съответните администативни актове.  

Съществуващ и изграден е 1 бр. ВЕИ в землището на с. Дрянковец. 

Населено 
място 

Наименование 
на строежа 

имот 
Разрешение за 

строеж 

Удостоверение 
за въвеждане в 
експлоатация 

площ 

Преминали 
процедури 
по ЗООС и 

ЗБР 

Дрянковец 

Вятърни 
генератори за 

производст-во на 
ел.енергия и 
кабели НН 

М.73 
упи ІІ-

47 
154/29.12.2010г. 

ДК-07-
Б/60804.04. 

11г 
10.856 

БС-422-
ПР/2008 г 

 
Въздействията да били разгледани и оценени и не са обект на настоящата разработка. 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно ползванеНов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал

23889.0.110   Поземлен имот 24962 Земеделска територия Пасище 
БС-339-ПР/2009 
Отпада поради 

давност 
23889.0.293   Поземлен имот 328 Земеделска територия Насип, насипище – 

част от стопански 
двор 

23889.0.296   Поземлен имот 150 Земеделска територия Насип, насипище 
– част от 
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стопански двор 

23889.0.297   Поземлен имот 133 Земеделска територия Насип, насипище 
– част от 

стопански двор 
23889.13.7   Поземлен имот 12480 Земеделска територия Нива 

Решениe по ОВОС 
БС № 25-11/2010 г.

Отпада поради 
давност 

23889.13.20   Поземлен имот 5820 Земеделска територия Нива 
БС-16-ПР/ 

10.02.2011 г. 
Отпада поради 

давност 
23889.18.4   Поземлен имот 17202 Земеделска територия Нива 

Решениe по ОВОС 
БС № 25-11/2010 г.

Отпада поради 
давност 

23889.18.9   Поземлен имот 16281 Земеделска територия Нива 
Решениe по ОВОС 
БС № 25-11/2010 г.

Отпада поради 
давност 

23889.24.5   Поземлен имот 19900 Земеделска територия Нива 
Решениe по ОВОС 
БС № 25-11/2010 г.

Отпада поради 
давност 

23889.25.3   Поземлен имот 9800 Земеделска територия Нива 
БС-60-ПР/ 

18.07.2012 г. 
Отпада поради 

давност 
23889.25.12   Поземлен имот 11500 Земеделска територия Нива 

Решениe по ОВОС 
БС № 25-11/2010 г.

Отпада поради 
давност 

23889.25.24   Поземлен имот 5793 Земеделска територия Пасище 
БС-60-ПР/ 

18.07.2012 г. 
Отпада поради 

давност 
23889.28.12   Поземлен имот 3001 Земеделска територия Нива 

БС-60-ПР/ 
18.07.2012 г. 
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Отпада поради 
давност 

23889.29.39   Поземлен имот 11666 Земеделска територия Нива  
БС-289-ПР/2008 
Отпада поради 

давност 
23889.30.1   Поземлен имот 29200 Земеделска територия Нива 

БС-16-ПР/ 
10.02.2011 г. 

Отпада поради 
давност 

23889.31.16   Поземлен имот 5800 Земеделска територия Нива 
БС-60-ПР/ 

18.07.2012 г. 
Отпада поради 

давност 
23889.31.22   Поземлен имот 4111 Земеделска територия Нива 

БС-60-ПР/ 
18.07.2012 г. 

Отпада поради 
давност 

23889.31.23   Поземлен имот 7710 Земеделска територия Нива  
БС-288-ПР/2008 
Отпада поради 

давност 
23889.32.2   Поземлен имот 15300 Земеделска територия Нива  

БС-73-
ПР/27.03.2009 
Отпада поради 

давност 
23889.32.21   Поземлен имот 5000 Земеделска територия Нива 

БС-60-ПР/ 
18.07.2012 г. 

Отпада поради 
давност 

23889.33.10   Поземлен имот 12801 Земеделска територия Нива 
Решениe по ОВОС 
БС № 25-11/2010 г.

Отпада поради 
давност 

23889.33.40   Поземлен имот 8501 Земеделска територия Нива  
БС-204-ПР/13.08 
Отпада поради 
давност.2009 

23889.33.41   Поземлен имот 10699 Земеделска територия Нива  
БС-204-

ПР/13.08.2009 
Отпада поради 
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давност 

23889.33.53   Поземлен имот 6000 Земеделска територия Нива 
БС-60-ПР/ 

18.07.2012 г. 
Отпада поради 

давност 
23889.33.54   Поземлен имот 10300 Земеделска територия Нива  

БС-335-ПР/2008 
Отпада поради 

давност 
23889.33.82   Поземлен имот 4159 Земеделска територия Нива 

БС-60-ПР/ 
18.07.2012 г. 

Отпада поради 
давност 

23889.35.14   Поземлен имот 17501 Земеделска територия Нива 
Решениe по ОВОС 
БС № 25-11/2010 г.

Отпада поради 
давност 

23889.35.17   Поземлен имот 6400 Земеделска територия Нива  
БС-83-ПР/2009 
Отпада поради 

давност 
23889.35.18   Поземлен имот 6400 Земеделска територия Нива 

 БС-83-ПР/2009 
Отпада поради 

давност 
23889.36.39   Поземлен имот 9800 Земеделска територия Нива 

БС-60-ПР/ 
18.07.2012 г. 

Отпада поради 
давност 

23889.38.19   Поземлен имот 3599 Земеделска територия Нива 
БС-60-ПР/ 

18.07.2012 г. 
Отпада поради 

давност 
23889.39.3   Поземлен имот 20999 Земеделска територия Нива 

Решениe по ОВОС 
БС № 25-11/2010 г.

Отпада поради 
давност 

23889.41.24   Поземлен имот 31398 Земеделска територия Нива 
Решениe по ОВОС 
БС № 25-11/2010 г.

Отпада поради 
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давност 

23889.42.12   Поземлен имот 8700 Земеделска територия Нива 
Решениe по ОВОС 
БС № 25-11/2010 г.

Отпада поради 
давност 

23889.42.29   Поземлен имот 12000 Земеделска територия Нива БС-406- 
ПР/2008 

Отпада поради 
давност 

23889.42.66   Поземлен имот 6333 Земеделска територия Нива 
БС-60-ПР/ 

18.07.2012 г. 
Отпада поради 

давност 
23889.42.67   Поземлен имот 6335 Земеделска територия Нива  

БС-94-ПР/2009 
Отпада поради 

давност 
23889.42.69   Поземлен имот 7001 Земеделска територия Нива 

БС-60-ПР/ 
18.07.2012 г. 

Отпада поради 
давност 

23889.42.70   Поземлен имот 6999 Земеделска територия Нива  
БС-334-ПР/2008 
Отпада поради 

давност 
23889.45.19   Поземлен имот 7300 Земеделска територия Нива  

БС-182-
ПР/24.07.2009 
Отпада поради 

давност 
23889.49.2   Поземлен имот 3999 Земеделска територия Нива 

БС-16-ПР/ 
10.02.2011 г. 

Отпада поради 
давност 

23889.52.12   Поземлен имот 27799 Земеделска територия Нива  
БС-93-ПР/2009 
Отпада поради 

давност 
23889.55.14   Поземлен имот 4000 Земеделска територия Нива 

БС-60-ПР/ 
18.07.2012 г. 

Отпада поради 
давност 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

211 
 

 
 

23889.56.16   Поземлен имот 8600 Земеделска територия Нива 
БС-60-ПР/ 

18.07.2012 г. 
Отпада поради 

давност 
23889.60.11   Поземлен имот 15029 Земеделска територия Нива 

БС-16-ПР/ 
10.02.2011 г. 

Отпада поради 
давност 

23889.66.3   Поземлен имот 19998 Земеделска територия Изоставена орна 
земя  

БС-188-
ПР/28.07.2009 
Отпада поради 

давност 
23889.67.8   Поземлен имот 12600 Земеделска територия Нива БС-182-

ПР/24.07.2009 
Отпада поради 

давност 
23889.69.25   Поземлен имот 9650 Земеделска територия Пасище 

БС-60-ПР/ 
18.07.2012 г. 

Отпада поради 
давност 

23889.73.19   Поземлен имот 22101 Земеделска територия Пасище  
БС-189-

ПР/28.07.2009 
Отпада поради 

давност 
23889.76.58   Поземлен имот 12720 Земеделска територия Пасище 

БС-29-ПР/12.02. 
2010 

Отпада поради 
давност 

23889.87.1   Поземлен имот 5500 Земеделска територия Пасище 
БС-60-ПР/ 

18.07.2012 г. 
Отпада поради 

давност 
23889.87.10   Поземлен имот 3499 Земеделска територия Пасище 

БС-60-ПР/ 
18.07.2012 г. 

Отпада поради 
давност 

23889.102.1
3 

  Поземлен имот 8950 Земеделска територия Нива БС-287-
ПР/2008 

Отпада поради 
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давност 

23889.105.2   Поземлен имот 3000 Земеделска територия Нива 
БС-60-ПР/ 

18.07.2012 г. 
Отпада поради 

давност 
23889.112.9   Поземлен имот 7500 Земеделска територия Пасище 

БС-16-ПР/ 
10.02.2011 г. 

Отпада поради 
давност 

23889.113.3
2 

  Поземлен имот 3000 Земеделска територия Изоставена орна 
земя 

– част от 
стопански двор 

23889.113.3
2.1 

  Сграда 146 Селскостопанска 
сграда 

 съществуваща– 
част от стопански 

двор 
23889.114.8   Поземлен имот 4001 Земеделска територия Пасище 

БС-60-ПР/ 
18.07.2012 г. 

Отпада поради 
давност 

23889.120.1   Поземлен имот 2228 Земеделска територия Нива 
– част от 

стопански двор 
23889.120.4   Поземлен имот 1100 Земеделска територия Друг вид 

земеделска земя 
– част от 

стопански двор 
 
* Имотите от списъка оцветени в оранжево са съществуващи, а тези оцветено в 

жълто, са отпадналите имоти по силата на прилагане на мерките заложни в 
Становище по Екологична оценка №1-2/2012 г. на МОСВ за Национален план за 
действие за енергията от възобновяеми източници 2011 – 2020. 

 
 Вилна зона (Ов) – няма предвиждания. 
 Въздействие: без въздействие. 
 Ваканционно селище (Ос) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Територии с допустима промяна на предназначението– няма 

предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Горски територии с допустима промяна  на предназначението – няма 
предвиждания. 
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Въздействие: без въздействие 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени за инженерно-техническа инфраструктура – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за обществено-обслужващи дейности – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени с обекти на културно наследство (Ткин)– няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени със специално предназначение – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 
 

Землище с. Лясково 
 
 Жилищни устройствени зони 
 
Предвижданията за землището на с. Лясково да се усвоят 12,484 дка в рамките на  

описаните по-долу имоти с НТП – ниви. Имотите се намират непосредствено го 
регулационните граници на селото и в момента представляват дворни места заети от 
сезонна стопанска продукция, трайни насъджения и стопански постройки. 

За имотите са проведени процедури по Глава VI на ЗООС и да оценени 
въздействията върху защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“. 

 
 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ 
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно ползванеНов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал 

44817.83.3   Поземлен имот 4502 Земеделска територия Нива 

44817.83.4   Поземлен имот 3001 Земеделска територия Нива 
БС-42-ПР/ 
19.08.2014г 

44817.83.5   Поземлен имот 4981 Земеделска територия Нива 
БС-42-ПР/ 
19.08.2014г 

*С жълт цвят са указани териториите, които се включват в зона Жм в 
рамките на ОУП, а в оранжев са тези, които са процедирани по силата на 
ЗООС и реализирани, съществуващи на терен. 
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Фиг. VІ. 7.12  Местоложение на Жм в землището на с. Лясково 

 
При теренните работи, обследвания са извършени на имотите, които се намират извън 

регулацията и строителните граници на с. Лясково. Счита се, че съгласно новия ОУПО, 
всички жилищни устройствени зони заемат площи, които до този момента били част от 
старите устройствени зони, в които са реализирани по-голямата част от въздействията и 
териториите са силно урбанизирани. 

В теренните работи са посетени всички имоти, които към момента представляват 
обработваеми земи, но се намират в непосредствена близост до жилищни зони, които към 
момента са незаети от строителство имоти и те са със следните характеристики на 
биоразнообразие: 

Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Доминиращи видове предимно в периферията по имотните граници са паламида 
(Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus arvensis), луковична ливадина (Poa 
bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска торбичка (Capsella bursа-pastoris), полска 
детелина (Trifolium arvense), както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera) 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
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Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 
домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да 
доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 
синантропни животински и рудерални растителни видове. 

Ландшафта е силно ангропогенизиран и фрагментиран, като коренната растителност 
липсва и заменена с рудерални видове, а фауната е от групата на синантропните. 

Засегната площ от ЗЗ BG0000151 „Айтоска планина“ е в размер на 12,484 дка. 
В имоти, които попадат в ЗЗ BG0000151 „Айтоска планина“ съгласно данните от 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I“ не попадат природни местообитания, не засягат потенциални или 
ефективно заети местообитания на видовете предмет на опазване, техни находища и не 
водят до фрагментация и барирен ефект. 

 Смесена устройствена зона (Соп) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 
 Производствени зони (Пп) 
Предвижданията за землището на с. Лясково да се усвоят 39,646 дка в рамките на  

описаните по-долу имоти с НТП – ниви. Имотите се намират непосредствено го 
регулационните граници на селото и в момента представляват дворни места заети от 
сезонна стопанска продукция, трайни насъджения и стопански постройки и съществуваща 
овцеферма. 

За имотите са проведени процедури по Глава VI на ЗООС и да оценени 
въздействията върху защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ и BG0000119 „Трите 
братя“. 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал

44817.83.1   Поземлен имот 5015 Земеделска територия Нива 

44817.92.15   Поземлен имот 23994 Земеделска територия Изоставена орна 
земя 

44817.92.16   Поземлен имот 10637 Земеделска територия Изоставена орна 
земя 
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Фиг. VІ. 7.13 Местоположение на Пп в землището на с. Лясково. 
 

При теренните работи, обследвания са извършени на имотите, които се намират извън 
регулацията и строителните граници на с. Лясково. Счита се, че съгласно новия ОУПО, 
всички жилищни устройствени зони заемат площи, които до този момента били част от 
старите устройствени зони, в които са реализирани по-голямата част от въздействията и 
териториите са силно урбанизирани. 

В теренните работи са посетени всички имоти, които към момента представляват 
обработваеми земи и съществуващи производства - овцеферма, но се намират в 
непосредствена близост до жилищни зони, които към момента са незаети от строителство 
имоти и те са със следните характеристики на биоразнообразие: 

Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Доминиращи видове предимно в периферията по имотните граници са паламида 
(Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus arvensis), луковична ливадина (Poa 
bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска торбичка (Capsella bursа-pastoris), полска 
детелина (Trifolium arvense), див овес (Avena fatua) както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera) 
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Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 
домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

 4090 Ендемични оро-средиземноморски съобщества от ниски бодливи храстчета.  
Това са туфести съобщества от бодливи храсти, разпространени по хълмовете и планините 
на Мизийската зона. Съществуват два подтипа: 
- 31.782 – Мизийски съобщества от Astragalus angustifolius. Съобщества на Astragalus 
angustifolius, най-често вторични, разпространени от пояса на ксеротермните дъбови гори 
до 
субалпийския пояс (от 180 до 2090 м н в) по сухи скалисти и варовити терени върху 
хумусно-карбонатни почви, силно ерозирани с голямо съдържание на скелетен материал и 
излази на основната скала. Отнасят се към съюза Astragalo angustifolii-Seslerion coerulantis. 
- 31.7J1 – Севернотракийски трагакантни бодливи храстчета - Astragalus aitosensis. 
Ендемични за България съобщества на Astracantha aitosensis - syn.: Astragalus aitosensis, 
приспособени към вулканични скали - андезити, вулканични туфи и др. и отчасти на 
варовити терени, върху силно ерозирани бедни почви с ниско овлажнение.  
Растения: 
31.782 - Astragalus angustifolius, Bromus riparius, B. scoparius, Agropyron pectiniforme, 
Festuca dalmatica, F. stojanovii, F. thracica, Dichantium ischaemum, Peridictyon sanctum (syn.: 
Festucopsis sancta), Teucrium montanum, Hyacintella leucophaea, Satureja montana ssp. 
kitaibelii, Artemisia alba, Centaurea chrysolepis, Thymus striatus, Rhodax canus, Fumana 
procumbens, Hypericum rumeliacum, Asperula cynanchica, Euphorbia myrsinites. 
31.7J1 - Astracantha aitosensis (syn.: Astragalus aitosensis), Festuca dalmatica, Dichantium 
ischaemum, Agropyron cristatum, Melica ciliata, Alyssum tortuosum, Poa bulbosa, Koeleria 
splendens, Medicago minima, Euphorbia myrsinites, Stipa capillata, Velezia rigida, Achillea 
depressa, Chrysopogon gryllus, Trigonella monspeliaca, Asperula cynanchica, Trifolium 
leucanthum, Cleistogenes serotina ssp. bulgarica. 

Съобразно данните от проведеното картиране, площта на верифицираната територия 
на природно местообитание 4090 в защитена зона „Трите братя“ е 225,60 ха. Тази площ е 
значително по-малка от посочената в стандартния формуляр за зоната. При направените 
сравнения с литературни данни от 1975 и 2001 година става ясно, че площтта на 
популацията на формиращия вид Astracantha arnacantha ssp. aitosensis системно е 
намалявала през годините и продължава да намалява. Това дава основание да се постави 
неблагоприятна оценка по този параметър. Фрагментацията на местообитание 4090 е по-
скоро естествена, тъй като то обхваща периферните части на зоната на места с по-голям 
наклон и значителна ерозия на почвата. На тези места се развиват популациите на водещия 
вид. Наблюдавани са черни пътища и далекопровод, които пресичат местообитанието, но 
като цяло оценката е благоприятна. В картираните полигони на местообитанието е 
регистриран водещият вид Astracantha arnacantha ssp. aitosensis, което е достатъчно 
условие за определяне типичността му. Освен това, са установени и други типични за него 
видове като Agropyron cristatum, Botriochloa ischaemum, Festuca dalmatica, Poa bulbosa, 
Melica ciliata представени навсякъде достатъчно убедително.  

Основни заключения - местообитание 4090 е представено в зона BG0000119 „Трите 
братя” със своя подтип „31.7J1 – Севернотракийски трагакантни бодливи храстчета от 
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Astracantha aitosensis”. Този подтип е ендемичен за България и се развива единствено по 
хълмовете около гр. Айтос. Местообитанието се характеризира със сухи, ерозирани почви 
развити върху вулканични скали. Характерно е наличието на редица редки видове в него, 
което го прави с подчертана консервационна значимост. Локализирани по неподходящи за 
земеделие местообитания, Astracantha arnacantha ssp. aitosensis и асоциираните с този вид 
растения са ограничени в разпространението си по каменливите места, билните райони на 
хълмовете край гр. Айтос и с. Лясково в рамките на зоната. Основните фактори, които 
ограничават популациите на този вид е разрастването на селищата и залесяването с 
изкуствени култури, които заемат подходящи за него места. В пониженията на терена, в 
които се акумулира по-мощен почвен субстрат и които понастоящем са окупирани от 
плътна тревиста растителност, Astracantha arnacantha  напълно липсва. 

Застрашаващ фактор е опасността от пожари, тъй като храстчетата са лесно 
запалими особено в летните месеци, тъй като районът е силно засушлив. Повишаването на 
информираността на местното население е също важен фактор за опазването на 
местообитание 4090.  

Разпространение на природно местообитание 4090 Ендемични оро-средиземноморски 
съобщества от ниски бодливи храстчета в землището на с. Лясково, общ. Айтос. (с 
оранжев контур са оградени площите на местообитанието) 
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Засегната площ природно местообитание 4090 Ендемични оро-средиземноморски 
съобщества от ниски бодливи храстчета от зона Пп в землището на с. Лясково, общ. 
Айтос. (с оранжев контур са оградени площите на местообитанието) 
 

Териториалнo устройствена зона Пп в землището на с. Лясково съгласно 
направеното моделиране предвижда да отнеме около 34,631 дка от общата площ на 
защитена зона BG0000119 „Трите братя“ или 0,33%. Съгласно предвижданията на ОУП 
устройствена зона Пп в тази част на землището на с. Лясково се определя от два имота в 
КВС - 44817.92.15  и 44817.92.16 с НТП – Изоставена орна земя. 

При съпоставка на модела на Пп и цифровите данни за местоположението на 
природно местообитание 4090, спрямо границите на имотите се установи, че вероятната 
зесегната площ е около 5,396 дка. 

Това наложи извършването на теренна проверка на място, която установи следното: 
1. В имоти 44817.92.15  и 44817.92.16 с НТП – Изоставена орна земя са налични 

сграден фонд, който към момента се използва като овцеферма, т.е. около 8-9 дка, 
която съществува от времето на ТКЗС от началото на 50-те години на XX в.; 

2. В двата имота около 50% (т.е. около 14-17 дка) от площта им се използват като 
обработваеми ниви; 

3. Площта от 5,396 дка в момента представлява рудерализирано пасище и не може 
да бъде отнесено към природно местообитание 4090 Ендемични оро-
средиземноморски съобщества от ниски бодливи храстчета, тъй като в него 
липсват доминантните видове и липсват вулканичните скали на субстрата, които 
определят мозаечния му характер; 

4. Площта, която по модел засяга 5,396 дка от природно местообитание 4090, по-
скоро може да се отнесе към клас земно покритие „Сухи тревни съобщества, 
степи“ на защитена зона BG0000119 „Трите братя“. 

Устройствена зона Пп в землището на с. Лясково отнема 0,33% от общата площ на 
защитена зона BG0000119 „Трите братя“ без да въздейства върху природно местообитание 
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4090 Ендемични оро-средиземноморски съобщества от ниски бодливи храстчета, предвид и 
това, че имотите 44817.92.15 и 44817.92.16 фактически представляват съществуваща 
производствена територия – овцеферма. Към момента тече процедура по преценяване с вх. 
№ ПД-921/29.03.2017 г. в РИОСВ – Бургас, относно модернизация на съществуващата 
овцеферма в имот 092025 (образуван от 092015).  

 
Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 

местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да 
доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 
синантропни животински и рудерални растителни видове. 

Ландшафта е силно ангропогенизиран и фрагментиран, като коренната растителност 
липсва и заменена с рудерални видове, а фауната е от групата на синантропните. 

Засегната площ от ЗЗ BG0000151 „Айтоска планина“ е в размер на 5,015, а от ЗЗ 
BG0000119 “Трите братя” 34,631 дка. 
 

 Вилна зона (Ов)  
Към момента на изготвяне на ОУПО в землището на Айтос не са обособени 

самостоятелни вилни зони с определени за това статут (решение на общински съвет, 
промяна на предназначение на земята и др.). Земите с т.н. вилно застрояване попадат в 
обхвата на параграф 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗТ). С предложението на ОУПО Айтос тези територии се предлага създаването на 
статут за „вилна зона“ със съответните параметри на застрояване по Наредба 7 
ПНУОВТУЗ, чл.29. 

Предвижданията на ОУПО Айтос за вилни зони са териториите с начин на трайно 
ползване по КВС „за вилна сграда“. Вилните зони се устройват и застрояват спрямо 
разпоредбите на чл.29 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. 

 

Наименование 
На зоната 

Макс. Плътност 
на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Ов 40 0,8 50 7м (2 ет.) 

 
Предвидени имоти за вклчване в зона Ов в землището на с. Лясково 
 

Идентификатор 

Вид на 
имота 

Площ 
[м²]  

Трайно 
предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване 

Статус в Натура 
2000 мрежата 

Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал

44817.2.1  Поземлен 
имот 

151521 Земеделска 
територия 

Нива 
Процедурани 

ЗЗ BG0000151 
“Айтоска 
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от общината планина” 

44817.3.1  Поземлен 
имот 

26482 Земеделска 
територия 

Нива 
Процедурани 
от общината 

Не попада 

44817.4.5  Поземлен 
имот 

3701 Земеделска 
територия 

Нива 
Процедурани 
от общината 

Не попада 

44817.4.6  Поземлен 
имот 

160379 Земеделска 
територия 

Нива 
Процедурани 
от общината 

Не попада 

44817.5.1  Поземлен 
имот 

1780 Земеделска 
територия 

Нива 
Процедурани 
от общината 

ЗЗ BG0000151 
“Айтоска 
планина” 

44817.7.1  Поземлен 
имот 

92776 Земеделска 
територия 

Нива 
Процедурани 
от общината 

ЗЗ BG0000151 
“Айтоска 
планина” 

44817.8.1  Поземлен 
имот 

1910 Земеделска 
територия 

Нива 
Процедурани 
от общината 

ЗЗ BG0000151 
“Айтоска 
планина” 

44817.18.1  Поземлен 
имот 

5556 Земеделска 
територия 

Нива 
Процедурани 
от общината 

ЗЗ BG0000151 
“Айтоска 
планина” 

44817.50.12  Поземлен 
имот 

5528 Земеделска 
територия 

Пасище 
БС-354-
ПР/2008 

ЗЗ BG0000151 
“Айтоска 
планина” 

 
*Всички територии са процедирани по реда на ЗООС, като в имот 44817.50.12, 

ИП е реализирано. 
От предложените имоти за включване в Ов всички са параграф 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗТ) и към момента в площите 
заети от тях има множетсов на брой жилищни, стопански сгради и обработваеми земи, 
които представляват дворни места към постройките. 

Ландшафта е силно ангропогенизиран и фрагментиран, като коренната растителност 
липсва и заменена с рудерални видове, а фауната е от групата на синантропните. 

 
Засегната площ от ЗЗ BG0000151 „Айтоска планина“ е в размер на 259,071 дка. 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

222 
 

 
 

Фиг. VІ. 7.14  Местоположение на Ов в землището на с. Лясково 
 

В имоти, които попадат в ЗЗ BG0000151 „Айтоска планина“ съгласно данните от 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I“ не попадат природни местообитания, не засягат потенциални или 
ефективно заети местообитания на видовете предмет на опазване, техни находища и не 
водят до фрагментация и барирен ефект. 

Въздействие: без въздействие. 
 

 Ваканционно селище (Ос) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Територии с допустима промяна на предназначението– няма 

предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Горски територии с допустима промяна  на предназначението – няма 
предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени за инженерно-техническа инфраструктура – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за обществено-обслужващи дейности – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени с обекти на културно наследство (Ткин)– няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени със специално предназначение – няма предвиждания. 
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Въздействие: без въздействие. 
 
 

Землище с. Мъглен 
 
 Жилищни устройствени зони 
Предвижданията за землището на с. Мъглен да се усвоят 9,111 дка в рамките на  

описаните по-долу имоти с НТП – ниви. Имотите се намират непосредствено го 
регулационните граници на селото и в момента представляват дворни места заети от 
сезонна стопанска продукция, трайни насъджения, жилищни и стопански постройки. 

Имоти предложени за включване в зона Жм в землището на с. Мъглен. 
 

Идентификатор 

Вид на 
имота 

Площ
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал 

49477.79.1   Поземлен 
имот 

6555 Земеделска територия Нива 

49477.79.2   Поземлен 
имот 

2400 Земеделска територия Нива 

49477.79.3   Поземлен 
имот 

156 Земеделска територия Нива 

 
* Във всички имоти има съществуващи постройки. 
 

 
Фиг. VІ. 7.15  Местоложение на Жм в землището на с. Мъглен 
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При теренните работи, обследвания са извършени на имотите, които се намират извън 
регулацията и строителните граници на с. Мъглен. Счита се, че съгласно новия ОУПО, 
всички жилищни устройствени зони заемат площи, които до този момента били част от 
старите устройствени зони, в които са реализирани по-голямата част от въздействията и 
териториите са силно урбанизирани. 

В теренните работи са посетени всички имоти, които към момента представляват 
обработваеми земи, но и съществуващи жилищни постройки, които се намират в 
непосредствена близост до жилищни зони, които към момента са незаети от строителство 
имоти и те са със следните характеристики на биоразнообразие: 

Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Доминиращи видове предимно в периферията по имотните граници са паламида 
(Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus arvensis), луковична ливадина (Poa 
bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска торбичка (Capsella bursа-pastoris), полска 
детелина (Trifolium arvense), както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera) 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да 
доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 
синантропни животински и рудерални растителни видове. 

Ландшафта е силно ангропогенизиран и фрагментиран, като коренната растителност 
липсва и заменена с рудерални видове, а фауната е от групата на синантропните. 

Засегната площ от ЗЗ BG0000151 „Айтоска планина“ е в размер на 9,111 дка. 
В имоти, които попадат в ЗЗ BG0000151 „Айтоска планина“ съгласно данните от 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I“ не попадат природни местообитания, не засягат потенциални или 
ефективно заети местообитания на видовете предмет на опазване, техни находища и не 
водят до фрагментация и барирен ефект. 
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 Смесена устройствена зона (Соп) – не са настъпили промени спрямо 
предварителния проект на ОУП. 

Описаните по-долу имоти представляват и отразяват бившите стопански дворове и са 
съществуващи обекти, планирани да се обособят като зона Соп. 
 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал 

49477.0.122   Поземлен имот 202 Земеделска територия За друг вид 
застрояване 

49477.44.1   Поземлен имот 1462 Земеделска територия Нива 

49477.44.2   Поземлен имот 248 Земеделска територия Нива 

49477.45.2   Поземлен имот 1478 Земеделска територия Нива 

49477.46.1   Поземлен имот 1711 Земеделска територия Нива 

49477.46.2   Поземлен имот 1279 Земеделска територия Нива 

49477.46.3   Поземлен имот 1008 Земеделска територия Нива 

49477.46.4   Поземлен имот 1365 Земеделска територия Нива 

49477.150.1   Поземлен имот 660 Земеделска територия Изоставена орна 
земя 

49477.152.4   Поземлен имот 1211 Урбанизирана 
територия 

За друг вид 
застрояване 

49477.152.7   Поземлен имот 930 Земеделска територия За друг вид 
застрояване 

49477.152.16   Поземлен имот 9245 Земеделска територия Изоставена орна 
земя 

49477.152.23   Поземлен имот 512 Земеделска територия За друг вид 
застрояване 

49477.152.24   Поземлен имот 831 Земеделска територия За друг вид 
застрояване 

49477.152.25   Поземлен имот 463 Земеделска територия За друг вид 
застрояване 

49477.152.26   Поземлен имот 2078 Земеделска територия За друг вид 
застрояване 

 
*Това са имоти, които тепърва ще бъдат процедурани по реда на ЗООС, но в 

тях съществуват стопански дворове със сгради и съоръжения, които са от времето 
на ТКЗС. 

В имоти, които попадат в ЗЗ BG0000151 „Айтоска планина“ съгласно данните от 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
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видове - фаза I“ не попадат природни местообитания, не засягат потенциални или 
ефективно заети местообитания на видовете предмет на опазване, техни находища и не 
водят до фрагментация и барирен ефект. 

Въздействие: без въздействие 
 
 Производствени зони (Пп) 
Предвижданията за землището на с. Мъглен да се усвоят 4,678 дка в рамките на  

описаните по-долу имоти с НТП – ниви. Имотите се намират непосредствено го 
регулационните граници на селото и в момента представляват дворни места заети от 
сезонна стопанска продукция, трайни насъджения и стопански постройки и съществуваща 
овцеферма. 

За имотите са проведени процедури по Глава VI на ЗООС и да оценени 
въздействията върху защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“. 
 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ

[м²]  
Трайно предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 

парцел, 
квартал 

49477.0.143   Поземлен имот 4678 Земеделска територия Мочурище 
 

Съществуваща 
овцеферма 

49477.0.143.1   Сграда 180 Селскостопанска 
сграда 

  

49477.0.143.2   Сграда 152 Селскостопанска 
сграда 

  

 

 
 

Фиг. VІ. 7.16 Местоположение на Пп в землището на с. Мъглен. 
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При теренните работи, обследвания са извършени на имотите, които се намират извън 
регулацията и строителните граници на с. Мъглен.  

Имот 000143 по НТП – мочурище, реално представлява съществуваща овцеферма с 
две прилежащи сгради до регулацията на с. Мъглен. В имота са реализирани по-голямата 
част от въздействията и териториите са силно урбанизирани. 

Съществено въздействие върху територията е оказало близко разположената жилищна 
зона на с. Мъглен. 

Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Доминиращи видове предимно в периферията по имотните граници са паламида 
(Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus arvensis), луковична ливадина (Poa 
bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска торбичка (Capsella bursа-pastoris), полска 
детелина (Trifolium arvense), див овес (Avena fatua) както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera) 

Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 
домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да 
доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 
синантропни животински и рудерални растителни видове. 

В имоти, които попадат в ЗЗ BG0000151 „Айтоска планина“ съгласно данните от 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I“ не попадат природни местообитания, не засягат потенциални или 
ефективно заети местообитания на видовете предмет на опазване, техни находища и не 
водят до фрагментация и барирен ефект. 

Въздействие: без въздействие. 
 

 Вилна зона (Ов) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Ваканционно селище (Ос) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

228 
 

 
 

 Територии с допустима промяна на предназначението– няма 
предвиждания. 

Въздействие: без въздействие 
 Горски територии с допустима промяна  на предназначението – няма 
предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени за инженерно-техническа инфраструктура – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за обществено-обслужващи дейности – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени с обекти на културно наследство (Ткин)– няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени със специално предназначение – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 
 

Землище с. Пещерско 
 
 Жилищни устройствени зони 
Предвижданията за землището на с. Пещерско да се усвоят 3,715 дка в рамките на  

описаните по-долу имоти с НТП – овощни градини. Имотите се намират непосредствено 
го регулационните граници на селото и в момента представляват дворни места заети от 
сезонна стопанска продукция, трайни насъджения, жилищни и стопански постройки. 

Имоти предложени за включване в зона Жм в землището на с. Пещерско. 
 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал 

56321.75.1   Поземлен имот 3715 Земеделска територия Овощна градина 

*Съществува овощна градина и има изградена жилищна постройка, но няма 
данни да е процедирана по реда на ЗООС. 
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Фиг. VІ. 7.17 Местоложение на Жм в землището на с. Пещерско 
 

При теренните работи, обследвания са извършени на имотите, които се намират извън 
регулацията и строителните граници на с. Пещерско. Счита се, че съгласно новия ОУПО, 
всички жилищни устройствени зони заемат площи, които до този момента били част от 
старите устройствени зони, в които са реализирани по-голямата част от въздействията и 
териториите са силно урбанизирани. 

При теренните работи са посетени всички имоти, които към момента представляват 
обработваеми земи – овощни градини, но и съществуващи жилищни постройки, които се 
намират в непосредствена близост до жилищни зони, които към момента има и жилищни 
сгради и те са със следните характеристики на биоразнообразие: 

Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Доминиращи видове предимно в периферията по имотните граници са паламида 
(Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus arvensis), луковична ливадина (Poa 
bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска торбичка (Capsella bursа-pastoris), полска 
детелина (Trifolium arvense), както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera) 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
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положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да 
доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 
синантропни животински и рудерални растителни видове. 

Ландшафта е силно ангропогенизиран и фрагментиран, като коренната растителност 
липсва и заменена с рудерални видове, а фауната е от групата на синантропните. 

Засегната площ от ЗЗ BG0000151 „Айтоска планина“ е в размер на 3,715 дка. 
В имоти, които попадат в ЗЗ BG0000151 „Айтоска планина“ съгласно данните от 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I“ не попадат природни местообитания, не засягат потенциални или 
ефективно заети местообитания на видовете предмет на опазване, техни находища и не 
водят до фрагментация и барирен ефект. 
 

 Смесена устройствена зона (Соп) – не са настъпили промени спрямо 
предварителния проект на ОУП. 

Описаните по-долу имоти представляват и отразяват бившите стопански дворове и са 
съществуващи обекти, планирани да се обособят като зона Соп. 
 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ 
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал 

56321.70.1   Поземлен имот 873 Земеделска територия Нива 

56321.70.2   Поземлен имот 2800 Земеделска територия Нива 

56321.70.3   Поземлен имот 2642 Земеделска територия Нива 

56321.70.4   Поземлен имот 1000 Земеделска територия Нива 

56321.70.5   Поземлен имот 3815 Земеделска територия Нива 

56321.70.6   Поземлен имот 1000 Земеделска територия Нива 

*Не са провеждани процедури по реда на Глава 6 от ЗООС. 
В имоти, които попадат в ЗЗ BG0000151 „Айтоска планина“ съгласно данните от 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I“ не попадат природни местообитания, не засягат потенциални или 
ефективно заети местообитания на видовете предмет на опазване, техни находища и не 
водят до фрагментация и барирен ефект. Оценка на въздействията върху предмета и целите 
на зоната са извършени в ДОСВ. 

Въздействие: без въздействие 
 
 Производствени зони (Пп) 
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Предвижданията за землището на с. Пещерско да се усвоят 50,378 дка в рамките на  
описаните по-долу имоти с НТП – ниви. Имотите се намират извън регулационните 
граници на селото и в момента представляват обработваеми ниви заети от сезонна 
стопанска продукция, трайни насъджения. 

За имотите са проведени процедури по Глава VI на ЗООС и да оценени 
въздействията върху защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“. 

 
Идентификатор 

Вид на имота 
Площ 
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал 

56321.119.7   Поземлен имот 7589 Земеделска територия Изоставена орна 
земя 

Включен в 
предварителния 

проект  
изграден един 

брой 
ветрогенератор 
по силата на 
разрешение за 
строеж № 

82/16.11.2007 г. 
на Община 

Айтос за фирма 
„ХЕЛИОС 

МИЛК“ ЕООД, 
съгласувано с 
писмо на 

РИОСВ – Бургас 
с изх. № 

4255/26.10.2006 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. VІ. 7.18 Местоположение на Пп в землището на с. Пещерско. 
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При теренните работи, обследвания са извършени на имотите, които се намират извън 

регулацията и строителните граници на с. Пещерско.  
Всички имоти са с НТП-нива, като растителните и животински комплекси са от 

рудералните и синантропните групи. 
Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 

растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 
Доминиращи видове предимно в периферията по имотните граници са паламида 

(Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus arvensis), луковична ливадина (Poa 
bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска торбичка (Capsella bursа-pastoris), полска 
детелина (Trifolium arvense), див овес (Avena fatua) както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera) 

Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 
домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да 
доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 
синантропни животински и рудерални растителни видове. 

В теренните работи са посетени всички имоти, които към момента представляват 
обработваеми земи. Нивите се използват  интензивно за отглеждане на земеделски култури 
и там преобладават рудерланите  

Ландшафта е силно ангропогенизиран и фрагментиран, като коренната растителност 
липсва и заменена с рудерални видове и инвазивни видове, а фауната е от групата на 
синантропните и без значим консервационен статус. 

В имоти, които попадат в ЗЗ BG0000151 „Айтоска планина“ съгласно данните от 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I“ не попадат природни местообитания, не засягат потенциални или 
ефективно заети местообитания на видовете предмет на опазване, техни находища и не 
водят до фрагментация и барирен ефект. 
 

 Вилна зона (Ов) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
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 Ваканционно селище (Ос) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Територии с допустима промяна на предназначението– няма 

предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Горски територии с допустима промяна  на предназначението – няма 
предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени за инженерно-техническа инфраструктура – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за обществено-обслужващи дейности – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени с обекти на културно наследство (Ткин)– няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени със специално предназначение – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 

Землище с. Съдиево 
 
 Жилищни устройствени зони 
Предвижданията за землището на с. Съдиево да се усвоят 3,816 дка в рамките на  

описаните по-долу имоти с НТП – ниви. Имотите се намират непосредствено до 
регулационните граници на селото и в момента представляват дворни места заети от 
сезонна стопанска продукция, трайни насъджения, жилищни и стопански постройки. 

Имоти предложени за включване в зона Жм в землището на с. Съдиево. 
 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал 

70473.9.156   Поземлен имот 434 Земеделска територия Нива 

70473.9.999   Поземлен имот 329 Земеделска територия Нива 

70473.122.1   Поземлен имот 471 Земеделска територия Нива 

70473.122.2   Поземлен имот 587 Земеделска територия Нива 

70473.122.3   Поземлен имот 587 Земеделска територия Нива 

70473.122.25   Поземлен имот 1408 Земеделска територия Нива 
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Фиг. VІ. 7.19  Местоложение на Жм в землището на с. Съдиево 
 

При теренните работи, обследвания са извършени на имотите, които се намират извън 
регулацията и строителните граници на с. Съдиево. Счита се, че съгласно новия ОУПО, 
всички жилищни устройствени зони заемат площи, които до този момента били част от 
старите устройствени зони, в които са реализирани по-голямата част от въздействията и 
териториите са силно урбанизирани. 

В теренните работи са посетени всички имоти, които към момента представляват 
обработваеми земи – дворни места и трайни насаждения, но и съществуващи жилищни 
постройки, които се намират в непосредствена близост до жилищни зони, които към 
момента има и жилищни сгради и те са със следните характеристики на биоразнообразие: 

Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Доминиращи видове предимно в периферията по имотните граници са паламида 
(Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus arvensis), луковична ливадина (Poa 
bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска торбичка (Capsella bursа-pastoris), полска 
детелина (Trifolium arvense), както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera) 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
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Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 
домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да 
доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 
синантропни животински и рудерални растителни видове. 
 

 Смесена устройствена зона (Соп) – не са настъпили промени спрямо 
предварителния проект на ОУП. 

Описаните по-долу имоти представляват и отразяват бившите стопански дворове и са 
съществуващи обекти, планирани да се обособят като зона Соп. 
 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ 
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал

70473.0.126   Поземлен имот 3441 Земеделска територия Пасище 

70473.0.128   Поземлен имот 3000 Земеделска територия Пасище 

70473.0.139   Поземлен имот 4167 Земеделска територия Пасище 

70473.0.146   Поземлен имот 3000 Земеделска територия Пасище 

70473.0.154   Поземлен имот 1056 Земеделска територия Овощна 
градина 

70473.0.193   Поземлен имот 891 Земеделска територия Пасище 

70473.0.194   Поземлен имот 2944 Земеделска територия Овощна 
градина 

70473.0.490   Поземлен имот 1296 Земеделска територия Пасище 

70473.0.492   Поземлен имот 911 Земеделска територия Пасище 

70473.0.493   Поземлен имот 911 Земеделска територия Пасище 

70473.0.494   Поземлен имот 911 Урбанизирана 
територия 

За друг 
обществен 

обект, 
комплекс 

70473.0.495   Поземлен имот 911 Земеделска територия Пасище 
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70473.19.1   Поземлен имот 10801 Земеделска територия Пасище 

70473.488.3   Поземлен имот 3703 Земеделска територия Пасище 

70473.488.4   Поземлен имот 2169 Земеделска територия Пасище 

70473.488.5   Поземлен имот 24891 Земеделска територия Пасище 

 

Фиг. VІ. 7.20 Местоположение на Соп в землището на с. Съдиево 
  

Въздействие: без въздействие 
 
 Производствени зони (Пп) 
Предвижданията за землището на с. Съдиево да се усвоят 293,330 дка в рамките на  

описаните по-долу имоти с НТП. Имотите се намират извън регулационните граници на 
селото или в близост до тях  и в момента представляват обработваеми ниви или 
изоставени земи заети от сезонна стопанска продукция, трайни насъджения, а също и 
пасища. 

За имотите попадащи в защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ са проведени 
процедури по Глава VI на ЗООС и да оценени въздействията върху предмета и целите в 
рамките на ДОСВ. 

 
Имоти попадащи в зона Пп в землището на с. Съдиево. 

Идентификатор 

Вид на 
имота 

Площ
[м²] 

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване 

Имоти в 
границите на 

ЗЗ 
BG0000151 
„Айтоска 

Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал
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планина“ 

70473.0.112   Поземлен 
имот 

32404 Земеделска територия За вилна 
сграда 

- 

70473.0.116   Поземлен 
имот 

6487 Земеделска територия Дере - 

70473.95.5   Поземлен 
имот 

2361 Земеделска територия Нива - 

 
Имот 095005 е процедиран в рамките на Глава VI на ЗООС, за което е издедено БС-

102-ПР/20.12.2012 г. за "Изграждане на цех за сглобяване на контейнери за смет и офиси, и 
изграждане на собствен водоизточник„ и въздействията да били разгледани в рамките на 
процедурата.  

Фиг. VІ. 7.21 Местоположение на Пп в землището на с. Съдиево. 
 

При теренните работи, обследвания са извършени на имотите 000112 – НТП – за 
вилна сграда и 000116 – НТП – дере с обща площ от 38,891 дка, които се намират извън 
регулацията и строителните граници на с. Съдиево, но в съседство на жилищните 
територии. В имотите има изградени производствени сгради, използват се като 
производствени терени. Няма данни за процедиране по реда на Глава 6 от ЗООС. 

Реално двата имота представляват стопански дворове за отлеждане на животни. 
В имотите растителните и животински комплекси са от рудералните и синантропните 

групи. 
Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 

растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 
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Доминиращи видове предимно в периферията по имотните граници са паламида 
(Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus arvensis), луковична ливадина (Poa 
bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска торбичка (Capsella bursа-pastoris), полска 
детелина (Trifolium arvense), див овес (Avena fatua) както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera), акация (Robinia pseudoacacia), гледичия (Gleditsia triacanthos), 
американски ясен (Fraxinus americana). 

Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 
домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius), ръждив вечерник (Nyctalus noctula). 

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да 
доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 
синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
 Вилна зона (Ов) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Ваканционно селище (Ос). 
Предвижда се един имот 000110, с обща площ от 1,244 дка с НТП-пасище, който се 

намира в непосредствена близост до регулацията на с. Съдиево, но в него личат основите на 
стара постройка. 
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В имотите растителните и животински комплекси са от рудералните и синантропните 
групи. 

Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

 
Към момента няма данни за имота да са провеждани процедури по реда на Глава 6 от 

ЗООС. 
 
Въздействие: без въздействие. 
 
 Територии с допустима промяна на предназначението– няма 

предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Горски територии с допустима промяна  на предназначението – няма 
предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени за инженерно-техническа инфраструктура – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за обществено-обслужващи дейности – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени с обекти на културно наследство (Ткин)– няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени със специално предназначение – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 
 

Землище с. Зетьово 
 
 Жилищни устройствени зони – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 

 
 Смесена устройствена зона (Соп) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 
 Производствени зони (Пп) 
Предимно производствените зони - Пп са разположени основно извън населените 

места, като част от тях влизат в проектните строителни граници на населените места.  
Производствената зона се устройва преобладаващо върху съществуващи територии със 
сходно предназначение, в.т.ч. терени на бившите селскостопански дворове. 

При теренните обходи са посетени терените, които са извън промишлените територии 
и се намират в Селскостопанския фонд, като в землището на с. Зетьово са предвидени само 
3 дка – НТП – нива. Имот с номер 022027 е процедиран по реда на Глава 6 от ЗООС за ИП 
„Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на 
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вятъра“, за което е издадено Решение БС-534-ПР/2008 на фирма „Виста Агро“ ЕООД, за 
което е оценено въздействието и дори съоръжението е изградено - Разрешение за строеж 
22/23.03.2012г. 

Имот 022034 – отпада от Окончателния вариант на ОУП. 
Теренът представляват силно антропогенно повлияни,  в резултат на интензивното 

земеделие. Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно 
рудерални растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Фиг. VІ. 7.22. Местоположение на Пп в земеделския фонд в землището на с. Зетьово. 
Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 

(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera) 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

241 
 

 
 

доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 
синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
 Ваканционно селище (Ос) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Вилна зона (Ов) 
Предвиждания на ОУП за Ов в землището на с. Зетьово са с обща площ от 78,743 дка 

и включват следните имоти: 
 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар пл. 
№, 

парцел, 
квартал 

30805.0.46   Поземлен имот 101862 
– част 
73885

Земеделска територия Друг вид 
земеделска 

земя 
30805.24.4   Поземлен имот 1583 Земеделска територия Нива 

30805.24.5   Поземлен имот 3275 Земеделска територия Нива 

 
При имот 30805.0.46 с обща площ от 101,826 дка, в границите на Ов са планирани 

73, 885 дка, видно от картния материал посочен по-долу. 
 

 
Фиг. VІ. 7.23. Местоположение на Ов в землището на с. Зетьово 
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Това са земи по Параграф 4 от ЗСПЗЗ, в който дс ситуирани временни и постоянни 

постройки, дворни места, лозови и овощни масиви. 
Имотите са силно антропогенно повлияни, като структурата на коренните растителни 

асоциация и естествените фаунистични комплекси са значително изменени, като могат да 
се наблюдват единичи типични елементи на ксеротермните асоциация и фауната на Тракия 
с характерните средиземноморски и по-малко евросибирски елементи. 

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); коноп (Cannabis sp.); 
тревист бъз (Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); 
широколистен живовляк (Plantago mayor); айлант (Ailanthus altissima); американски ясен 
(Fraxinus americana); полска поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); къпина 
(Rubus chamaemorus); бяла черница (Morus alba); Акация (Robinia pseudoacacia); лопен 
(Verbascum densiflorum); теснолистен живовляк (Plantago lanceolata); слива (Prunus 
domestica), джанка  (Prunus cerasifera) и орех (Juglans regia). 

Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 
домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica); градска лястовица (Delihon urbicum); бял щъркел 
(Ciconia ciconia); черноглава овесарка (Em. melanocephala) и качулата чучулига (G. cristata), 
червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

Освен тях тук могат да се наблюдават като прелитащи над терена - авлигата (Oriolus 
oriolus), обикновена кукувица (Cuculis canorus), червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), къртицата (Talpa europea), черният пор 
(Mustela putorius). От прилепите са установени ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и 
кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 
Въздействие: описаните видове в Ов не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще намеря 
околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като пряко, но 
краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Обоспбяването на Ов реално е чисто 
административно, тъй като до този момента не е била обособена такава зона, а цитираните 
площи се използват с това предназначение.  
 

 Територии с допустима промяна на предназначението– няма 
предвиждания. 

Въздействие: без въздействие 
  Горски територии с допустима промяна  на предназначението – няма 

предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени за инженерно-техническа инфраструктура – няма предвиждания. 
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Въздействие: без въздействие 
 Терени за обществено-обслужващи дейности – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени с обекти на културно наследство (Ткин)– няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени със специално предназначение – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 

 
 

Землище с. Караново 
 

 Жилищни устройствени зони 
Предвижданията за землището на с. Караново да се усвоят 20,927 дка в рамките на  

описаните по-долу имоти с НТП – ниви. Имотите се намират непосредствено го 
регулационните граници на селото и в момента представляват дворни места заети от 
сезонна стопанска продукция, трайни насъджения и стопански постройки. 

Фиг. VI. 7.24 Местоположение на зона Жм извън регулация на с. Караново 
 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ

[м²]  
Трайно предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 

парцел, 
квартал 

36381.13.19  Поземлен имот 3727 Земеделска територия Изоставена 
орна земя 

36381.28.1   Поземлен имот 1200 Земеделска територия Нива 
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36381.28.2   Поземлен имот 1000 Земеделска територия Нива 

36381.28.19   Поземлен имот 3500 Земеделска територия Нива 

36381.28.20   Поземлен имот 1501 Земеделска територия Нива 

36381.28.38   Поземлен имот 3333 Земеделска територия Нива 

36381.38.39   Поземлен имот 3334 Земеделска територия Нива 

36381.38.40   Поземлен имот 3332 Земеделска територия Нива 

*За посочените имоти няма данни за проведени процедури по реда на Глава 6 от 
ЗООС. 

При теренните работи, обследвания са извършени на имотите, които се намират извън 
регулацията и строителните граници на с. Караново. Счита се, че съгласно новия ОУПО, 
всички жилищни устройствени зони заемат площи, които до този момента били част от 
старите устройствени зони, в които са реализирани по-голямата част от въздействията и 
териториите са силно урбанизирани. 

В теренните работи са посетени всички имоти, които към момента представляват 
обработваеми земи, но се намират в непосредствена близост до жилищни зони, които към 
момента са незаети от строителство имоти и те са със следните характеристики на 
биоразнообразие: 

Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Доминиращи видове предимно в периферията по имотните граници са паламида 
(Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus arvensis), луковична ливадина (Poa 
bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска торбичка (Capsella bursа-pastoris), полска 
детелина (Trifolium arvense), както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera) 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да 
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доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 
синантропни животински и рудерални растителни видове. 
 

 Смесена устройствена зона (Соп) 
Предвижданията за землището на с. Караново да се усвоят 4,101 дка в рамките на  

описаните по-долу имоти с НТП – пасище.  
 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ

[м²]  
Трайно предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар пл. 
№, 

парцел, 
квартал 

36381.13.37   Поземлен имот 2101 Земеделска територия Пасище 

36381.13.38   Поземлен имот 2000 Земеделска територия Пасище 

*За посочените имоти няма данни за проведени процедури по реда на Глава 6 
от ЗООС. 

В имот 013038 има изградени стопански и произовдствени постройки. 
Имотите се намират непосредствено го регулационните граници на селото и 

стопанския двор на населеното място. 

Фиг. VI. 7.25 Местоположение на зона нови Соп в зелището  на с. Караново 
 

Полевите проучвания в имоти 36381.13.37 и 36381.13.38  с НТП – пасище, 
представлява територия, която е запазила в полуествено състояние своя хабитус, тъй като в 
миналото тази територия се е използвала като място за отглеждане на селскотопански 
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животни. В имотите и в съседство са налични основите и стопанските сгради за отглеждане 
на животни.  

Флората и фауната в имота са изключително бедни и видовото разнообразие е 
незначително, тъй като основен едификатор е бучиниша (Conium maculatum), чиито 
формации заемат над 50% от площта на имота. Наличието на тези формации е сигурен 
индикатор за антропогенно въздействие в миналото, което е довело до промената в 
растителните асоциации. В останалата площ се срещат следните видове. 

Флора:  
 Драка (Paliurus spina-christi) 
 коприва (Urtica dioica) 
 камшик (Agrimonia eupatoria) 
 репей (Arctium lappa) 
 лопен (Verbascum densiflorum) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 широколистен живовляк (Plantago 

mayor) 
 теснолистен живовляк (Plantago 

lanceolata) 
 балур (Sorghum halepense) 
 шипка (Rosa canina) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 

 други 
Фауна:  

 лисица (Vulpes vulpes) 
 язовец  (Meles meles) 
 таралеж (Erinaceus concolor) 
 черен пор (Mustela putorius) 
 гургулица (Streptopelia turtur) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 обикновена кукувица (Cuculis 

canorus) 
 ивичест гущер (Lacerta trilineata) 
 зелен гущер (Lacerta viridis) 
 голям стрелец (Coluber caspius) 

 

Въздействие: Описаните растителни видове не са обект на защита по ЗБР – 
Приложение 1 и 2. От животинските видове единствено идефикатори за територията са 
зелен гущер (Lacerta viridis), ивичест гущер (Lacerta trilineata) и голям стрелец (Coluber 
caspius), които осъществяват размножаването си тук, а останалата част са такива, които не 
са постоянно обитаващи територията. Вероятно при реализация на предвижданията на този 
терен, видовете идефикатори, ще бъдат прогонени, в съседните имоти. Те също са пасища  
и мери, но в по-добро състояние и при наличие на други едификатори (белизмата). 
Въздействието може да се определи като пряко, но дълготрайно само за видовете зелен 
гущер (Lacerta viridis), ивичест гущер (Lacerta trilineata) и голям стрелец (Coluber caspius), 
като се очаква при изпълнение, същите да бъдат прогонени, но в съседни територии, без да 
има реална загуба на индивиди. Видовете са включени в Приложение 3 на ЗБР. 
Предвиденото озеленяване, в територията, ще компенсира загубата на някои местообитания 
на видове, но такива като:  таралеж (Erinaceus concolor), скорец (Sturnus vulgaris), големият 
синигер (Parus major) и обикновена кукувица (Cuculis canorus) ще се запазят. 

 
 Производствени зони (Пп) 
Предимно производствените зони - Пп са разположени основно извън населените 

места и обхващат земи с НТП – ниви 
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По информация от общината за всички посочени имоти са стартирали или завършили 
процедури по ЗУТ и ЗООС. 

От предоставена от РИОСВ – Бургас информация е налична само за имот 015008 с 
площ от 8,899 дка за ИП  Фотоволтаична електроцентрала с Р=100 кW и трафопост 1х800 
кWа на фирма Тонев и Тиролски ООД  одобрено с Решение БС-135-ПР/27.05.2009 г., 
Резрешение за строеж 60/24.06.2010г. 

Описание на имоти, включени в зона Пп в землището на с. Караново, съгласно ОУП. 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ

[м²]  
Трайно предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар пл. 
№, 

парцел, 
квартал 

36381.10.10   Поземлен имот 19281 Земеделска територия Нива 

36381.10.12   Поземлен имот 15006 Земеделска територия Нива 

36381.10.121   Поземлен имот 9018 Земеделска територия Нива 

36381.10.122   Поземлен имот 9018 Земеделска територия Нива 

36381.15.8   Поземлен имот 8900 Земеделска територия Нива 

При теренните обходи са посетени терените, които са извън промишлените територии 
и се намират в земеделския фонд, като в землището на с. Караново са предвидени около 
61,223 дка. 

За останалите имоти не са установени процедури по реда на Глава 6 от ЗООС, но на 
терен са изградени фотоволтаици. 

 
 
 
 
 

Фиг. VІ. 7.26. Местоположение на Пп в земеделския фонд в землището на с. Караново. 
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Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 

растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 
Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 

(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera). 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие.  

 
 
Кариери 
Предвидена е територия в размер на 103,261 дка, която обхваща целия имот 000075 и 

част от имот 013004, а именно – 56,824 дка. 
 

 
ИП касае „Добив на строителни материали - трахити и псамитови туфи от находище 

Караново“ на Фирма „ЛАТИТ“ ООД, за което има издадено Решение БС-35-ПР/ 16.05.2011 
г., да се извърши ОВОС. 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ 
[м²]  

Трайно 
предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар пл. 
№, 

парцел, 
квартал 

36381.0.75   Поземлен имот 46437 Горска 
територия 

Друг вид 
земеделска земя

36381.13.4   Поземлен имот 60417 – 
част в 

кариерата 
- 56824

Земеделска 
територия 

Изоставена орна 
земя 
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Фиг. VІ. 7.27. Местоположение на кариера в землището на с. Караново. 
По данни на Министерството на енергетиката на територията на община Айтос, с 

Решение за определяне на концесионер №778 от 05.10.2009 г. - е предоставена концесия за 
добив на подземни богатства, по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - 
строителни материали - трахити и псамитови туфи, представляващи изключителна 
държавна собственост от находище "Караново", разположено в землището на с. Караново, 
община Айтос, област Бургас, на "Латит" ООД - гр. Банкя. Определената концесионна 
площ е в размер на 103 261 кв. м, и включва площта на утвърдените запаси от находище 
"Караново" и необходимите площи за осъществяване на дейността по концесията. 
Определеният срок на концесията 25 години. 

Към настоящия момент не са проведени последващи постъпки за изготвяне на Доклад 
по ОВОС. 

Необходимо е да се извършат целенасочени полеви проучвания относно 
консервационната стойност на двата терена обект на предложението за разработване на 
кариера, предвид, това че обхващата изоставена орна земя и горски фонд. 

Изоставената орна земя се е превърнала в местообитание от типа 6210 
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-
Brometalia)(*важни местообитания на орхидеи), но заемат много малки площи от имот 
013004, най-често доминират Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum. Но тъй като 
формациите на Драка (Paliurus spina-christi) са силно инвазивни и заемат над 80% от площта 
на имота, площта на местообитанието е твърде ограничена до около 10-12 дка в изолирани 
едно от други находища. 

В имот 000075 се отчетени елементи на местообитание 91М0 Балкано-панонски 
церово-горунови гори с доминанти Quercus cerris и Q. frainetto. Представителността на 
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територията не е от значение от консервационна гледна точка, тъй като е силно повляно от 
инвазивни видове като айлант и американски ясен, като е силно фрагментирана 
територията. 

Необходимо е да се проведат допълнителни проучвания относно животинските 
видове обитаващи територията предвидена за разработване на кариерата, тъй като 
включването на площта в рамките на ОУП е извън размножителния период и не може да се 
направят полеви проучвания, които категорично да определят животинския компелкс в тази 
територия, както и да се направят анализи за степента и естеството на въздействие върху 
този компонент на биологичното разнообразие. 
 

 Ваканционно селище (Ос) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Вилна зона (Ов) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Територии с допустима промяна на предназначението– няма 

предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Горски територии с допустима промяна  на предназначението– няма 
предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за инженерно-техническа инфраструктура– няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за обществено-обслужващи дейности– няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени с обекти на културно наследство (Ткин)– няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени със специално предназначение – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 

 
Землище с. Пирне 

 
 Жилищни устройствени зони 
Предвижданията за землището на с. Пирне да се усвоят 59,240 дка в рамките на  

имоти описани в долупосочетаната таблица, като всички имоти са с НТП-дерета или 
пасища, като са части от по-големи имоти в границите на землището. Във всички имоти 
са разположени дворни места със изградени жилищни постройки, обработваеми земи и 
трайни насаждения.  
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Имоти включени в зона Жм в землището на с. Пирне 
Идентификатор 

Вид на 
имота 

Площ 
[м²] 

Трайно 
предназна-

чение 

Начин  
на трайно 
ползване 

Площ на 
части от 
имоти в 

обхвата на 
зона Жм от 

ОУП, м² 

Нов 

Стар 
пл. №, 

парцел, 
квартал 

56438.0.149   Поземлен 
имот 

69473 Земеделска 
територия 

Дере 342.69 
 

56438.0.163   Поземлен 
имот 

173870 Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

45112.83 

 
56438.0.164   Поземлен 

имот 
51194 Земеделска 

територия 
Дере 1367.99 

 
56438.0.201   Поземлен 

имот 
7776 Земеделска 

територия 
Дере 3212.59 

 
56438.0.266   Поземлен 

имот 
9204 Земеделска 

територия 
Пасище - 

Фиг. VI. 7.28 Местоположение на зона нови Жм в землището на с. Пирне 
 
Всички имоти вече са застроени и са част от регулацията на селото. 
При теренните работи, обследвания са извършени на имотите, които се намират 

извън регулацията и строителните граници на с. Пирне. Счита се, че съгласно новия 
ОУПО, всички жилищни устройствени зони заемат площи, които до този момента са били 
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част от старите устройствени зони, в които са реализирани по-голямата част от 
въздействията и териториите са силно урбанизирани. 

В теренните работи са посетени всички имоти, които към момента представляват 
дворни места с налични жилищни постройки, обработваеми земи, но се намират в 
непосредствена близост до и в жилищни зони, които към момента са заети от 
строителство имоти и те са със следните характеристики на биоразнообразие: 

Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Доминиращи видове са паламида (Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus 
arvensis), луковична ливадина (Poa bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска 
торбичка (Capsella bursа-pastoris), полска детелина (Trifolium arvense), както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera) 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност 
може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на 
други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
 Смесена устройствена зона (Соп) 
Устройствената зона обхваща територии в и до бившите стопански дворове, 

производствено-складовите терени, които са  необработваеми и обработваеми земи. Като 
цяло устройствените зони Соп са с производствено-обслужваща функция,  предимно с 
безвредни промишлени производства, животновъдни комплекси спазващи санитарно-
хигиенните изисквания, обществено обслужване, жилища, спорт, търговия, предприятия 
на хранително-вкусовата промишленост и др. 

Предвижданията за Соп в землището на с. Пирне обхваща три имота и части от тях, в 
които попадат бивши стопански дворове и произовдствени помещения с обща площ от 
82,335 дка. В миналото в КВС тези имоти са били определени с НТП – пасище, но реално 
преди повече от 40 години са реализирани стопанства, които съществуват като сграден 
фонд и в момента и те заемат повече от 40 % от общата им площ, а околните терени са 
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бетонирани или асфалтирани, като част от съпътстващата инфраструктура на 
стопанствата. 

 
Идентификатор 

Вид на 
имота 

Площ
[м²]  

Част от имот 
в Соп, 

м² 

Трайно 
предназна- 

чение 
НТП 

Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал

56438.0.163   Поземлен 
имот 

173870   
80387.26  

 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

56438.0.169   Поземлен 
имот 

1948   Земеделска 
територия 

Пасище 

56438.0.265   Поземлен 
имот 

204288 73839  Земеделска 
територия 

Пасище 

 
 

 
Фиг. VІ. 7.29. Местоположение на Соп в землището на с. Пирне. 

 
Обследвани са територии, извън регулацията на с. Пирне, като са посетени трите 

имота с НТП – пасище и За друг вид производствен, складов обект с обща площ от 82,335 
дка. Силно урбанизирана територии, в които са налични множетсво стопански сгради и 
съществуващи крафеверни и складови помещения (бившето ТКЗС) и е в непосредствена 
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близост до регулацията на населеното място. Коренната растителност липсва, на нейно 
място са настанени предимно рудерални растителни видове. Животинските видове са от 
групата на синантропните. 

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); коноп (Cannabis sp.); 
тревист бъз (Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); 
широколистен живовляк (Plantago mayor); айлант (Ailanthus altissima); американски ясен 
(Fraxinus americana); полска поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); къпина 
(Rubus chamaemorus); бяла черница (Morus alba); Акация (Robinia pseudoacacia); лопен 
(Verbascum densiflorum); теснолистен живовляк (Plantago lanceolata); слива (Prunus 
domestica) и джанка  (Prunus cerasifera) 

Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 
домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica); градска лястовица (Delihon urbicum); бял щъркел 
(Ciconia ciconia); черноглава овесарка (Em. melanocephala) и качулата чучулига (G. cristata) 

Освен тях тук могат да се наблюдават като прелитащи над терена - авлигата (Oriolus 
oriolus), обикновена кукувица (Cuculis canorus), червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), къртицата (Talpa europea), черният пор 
(Mustela putorius). От прилепите са установени ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и 
кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 
Въздействие: описаните видове в Соп не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще намеря 
околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като пряко, но 
краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност 
може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на 
други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
 Производствени зони (Пп)  
При теренните обходи са посетени терените, които са извън промишлените територии 

и се намират в земеделския фонд, като в землището на с. Пирне са предвидени около 6.931 
дка – НТП – ниви. 

Въздействието в тези територии е вече оценено, тъй като са преминали процедурите 
по реда на ЗООС, посочени в Таблица VI.1.7.3. 

№ по 
ред 

Идентификатор 
на имот 

Площ 
обект, 
дка 

Начин на трайно 
ползване 

Тип на ИП 
Процедура по 
ЗООС/ЗБР 

 
 
1. 

052060 - 
съществуващ 

6.931 нива 
Монтиране на 
фотоклетки за 
преобразуване на 

Решение БС-352-
ПР/2009 –  ЕТ 
Галин Христов 
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слънчева енергия в 
елекрическа 

Разрешение  за 
строеж 
64/14.09.2011г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. VІ. 7.30. Местоположение на Пп в земеделския фонд в землището на с. Пирне. 
 
Въздействие: без въздействие. 

 
 Ваканционно селище (Ос) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Вилна зона (Ов) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Територии с допустима промяна на предназначението – няма 

предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Горски територии с допустима промяна  на предназначението – няма 

предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за инженерно-техническа инфраструктура – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за обществено-обслужващи дейности – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
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 Терени с обекти на културно наследство (Ткин)– няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени със специално предназначение – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 
Територии за озеленяване, паркове и градини 
 
Предвижданията за землището на с. Пирне да се усвоят 19,0232 дка в рамките на  три 

имота с НТП – дере. Имотите се намират непосредствено го регулационните граници на 
селото и в момента представляват рудерализирани тревни асоциации, в които 
преобладават  дворни места заети от сезонна стопанска продукция и трайни насъджения. 
 Имоти попадащи в зона за Озеленяване според ОУП. 
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Идентификатор 

Вид на 
имота 

Площ
[м²]  

Част от имот 
попадаща в 

Зона 
Озеленяване, м²

Трайно 
предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 

парцел, 
квартал 

56438.0.149   Поземлен 
имот 

69473  6704.55 Земеделска 
територия 

Дере 

56438.0.164   Поземлен 
имот 

51194 19023.87  Земеделска 
територия 

Дере 

56438.0.201   Поземлен 
имот 

7776  5703.917  Земеделска 
територия 

Дере 

 

Фиг. VI. 7.32 Местоположение на зона Озеленяване извън регулация на с. Пирне 
 
При теренните работи, обследвания са извършени на имотите, които се намират извън 

регулацията, но до тях и до строителните граници на с. Пирне.  
В теренните работи са посетени 3 имота, които към момента представляват силно 

убранизирани територии, замърсени с отпадъци, преизпасани от домашни животни площи. 
Имотите се намират в непосредствена близост до жилищни зони, които към момента са 
незаети от строителство имоти и те са със следните характеристики на биоразнообразие: 

Коренната растителност почти липсва, като типичния вид за откритите площи 
срещащи се в пасищата и ливадите е белизмата, но тя заема много ограничени площи, на 
нейно място са настанени предимно рудерални растителни видове. Животинските видове са 
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от групата на синантропните, което се обяснява с присъствието на човека и промената в 
местооботанията. 

Доминиращи видове са паламида (Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus 
arvensis), луковична ливадина (Poa bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска торбичка 
(Capsella bursа-pastoris), полска детелина (Trifolium arvense), както и 

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera) 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius), ръждив вечерник (Nyctalus noctula).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Озеленяването с местни растителни видове може 
да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 
синантропни животински и рудерални растителни видове, а дори и на типично диви, като 
Голямото белогушо коприварче (Sylvia communis), авлига (Oriolus oriolus), домашна 
червеноопашка (Phoenicurus ochruros) и южен славей (Luscinia megarhynchos). 

 
Землище с. Раклиново 

 Жилищни устройствени зони 
Жилищната устройствена зона с преобладаваща малка височина на застрояване, 

означена с Жм, се прилага за устройство на жилищните територии във всички населени 
места в общината, като в по-голямата си част терените, попадащи в жилищната зона са 
функциониращи и съществуващи. За проектни жилищни терени са предвидени части от 
неусвоените територии в границите на населените места (бели петна), терени които по 
КВС са определени като и територии, които влизат в строителната граница на населеното 
място, застъпващи се с имоти от КВС -контактна зона.  

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина, 
означена с Жс, се прилага за устройство на кварталите с № 5, 5а, 8б, 27, 64, 65, 75, 81, 87, 
88, 103, 107, 110, 111, 114, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 129, 133, 134, 137, 138, 139, 141, 
143, 144, 145, 148, 150, 153, 160, 165, 166, 167, 170, 183 и 185. 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

259 
 

 
 

 Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с голяма височина, 
означена с Жг, се прилага за устройство на кварталите с №49, 61, 124, 154, 181 и 182. 

Показателите за устройствена зона Жм са следните: 
Наименование 
На зоната 

Макс. Плътност 
на застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Жм 60 1,2 40 10м (3 ет.) 
Жс 70 2,0 30 До 15м(до 5 ет.) 
Жг 80 3,0 20 Над  15 м 

 
Спрямо чл.17, ал.1 и 2 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ се позволява в партерните етажи 

на жилищните сгради да се изграждат търговски и други обслужващи обекти, гаражи, 
работилници с функции, съвместими с обитаването.  

Площта на новите териториите с режим на устройствена  зона Жм е 36,01 ха в 
рамките на целия ОУП. 

Предвижданията за землището на с. Раклиново да се усвоят 6,008 дка в рамките на  
имоти 62013.22.159 и 62013.22.160 с НТП – изоставена орна земя. Имотите се намират 
непосредствено го регулационните граници на селото и в момента представляват дворни 
места заети от сезонна стопанска продукция и трайни насъджения. 

Фиг. VI.7.33 Местоположение на зона Жм извън регулация на с. Раклиново 
*В имотите има изградени жилищни постройки и обособени дворни места. 
При теренните работи, обследвания са извършени на имотите, които се намират извън 

регулацията и строителните граници на с. Раклиново. Счита се, че съгласно новия ОУПО, 
всички жилищни устройствени зони заемат площи, които до този момента били част от 
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старите устройствени зони, в които са реализирани по-голямата част от въздействията и 
териториите са силно урбанизирани. 

В теренните работи са посетени 2 имота, които към момента представляват 
обработваеми земи, но се намират в непосредствена близост до жилищни зони, които към 
момента са незаети от строителство имоти и те са със следните характеристики на 
биоразнообразие: 

Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Доминиращи видове са паламида (Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus 
arvensis), луковична ливадина (Poa bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска торбичка 
(Capsella bursа-pastoris), полска детелина (Trifolium arvense), както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera) 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да 
доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 
синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
 Смесена обслужваща и производствено-складова зона (Соп) 

Устройствената зона обхваща  територии в непосредствена близост до бившите 
стопански дворове, производствено-складовите терени, които са  необработваеми и 
обработваеми земи. Като цяло устройствените зони Соп са с производствено-обслужваща 
функция,  предимно с безвредни промишлени производства, животновъдни комплекси 
спазващи санитарно-хигиенните изисквания, обществено обслужване, жилища, спорт, 
търговия, предприятия на хранително-вкусовата промишленост и др. 

Обследвани са територии, извън регулацията на с. Раклиново, като са посетени четири 
имота -  62013.32.6, 62013.32.20, 62013.32.21 и 62013.32.22 с НТП – ниви с обща площ 
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от 22,798 дка. Силно урбанизирана територия в обхвата на агроценозите в непосдетсвена 
близост до стопанския двор на с. Раклиново (бившето ТКЗС) и е в непосредствена близост 
до регулацията на населеното място. Коренната растителност липсва, на нейно място са 
настанени предимно рудерални растителни видове. Животинските видове са от групата на 
синантропните. 
 

Фиг. VІ. 7.34. Местоположение на Соп в землището на с. Раклиново. 
 
Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); коноп (Cannabis sp.); 

тревист бъз (Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); 
широколистен живовляк (Plantago mayor); айлант (Ailanthus altissima); американски ясен 
(Fraxinus americana); полска поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); къпина 
(Rubus chamaemorus); бяла черница (Morus alba); Акация (Robinia pseudoacacia); лопен 
(Verbascum densiflorum); теснолистен живовляк (Plantago lanceolata); слива (Prunus 
domestica) и джанка  (Prunus cerasifera) 

Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 
домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica); градска лястовица (Delihon urbicum); бял щъркел 
(Ciconia ciconia); черноглава овесарка (Em. melanocephala) и качулата чучулига (G. cristata) 

Освен тях тук могат да се наблюдават като прелитащи над терена - авлигата (Oriolus 
oriolus), обикновена кукувица (Cuculis canorus), червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), къртицата (Talpa europea), черният пор 
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(Mustela putorius). От прилепите са установени ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и 
кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 
Въздействие: описаните видове в Соп не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще намеря 
околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като пряко, но 
краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност 
може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на 
други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
 Устройствена зона и територии за предимно производствени и складови 

дейности (Пп) – няма предвиждания. 
 Въздействие: без въздействие 
 Ваканционно селище (Ос) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Вилна зона (Ов) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Територии за чисто производствени дейности – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Територии за спорт и атракции – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за озеленяване, паркове и градини – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за инженерно-техническа инфраструктура – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за обществено обслужващи дейности – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени със специално предназначение – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 

Землище Тополица 
 

 Жилищни устройствени зони – Жм 
 
Предвижданията за землището на с. Тополица да се усвоят 59,997 дка в рамките на  

имоти описани в долупосочетаната таблица, като всички имоти са с НТП-Ниви и са част 
от дворни места със изградени жилищни постройки, като само имот 72727.0.296 с 53,512 
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дка е с НТП-пасище. Имотите се намират непосредствено го регулационните граници на 
селото и в момента представляват дворни места заети от сезонна стопанска продукция и 
трайни насъджения.  

Имоти включени в зона Жм в землището на с. Тополица: 
 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ 
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване 

Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал

72727.0.7   Поземлен имот 645 Земеделска територия Нива 

72727.0.8   Поземлен имот 1075 Земеделска територия Нива 

72727.0.231   Поземлен имот 132 Земеделска територия Нива 

72727.0.239   Поземлен имот 779 Земеделска територия Нива 

72727.0.241   Поземлен имот 426 Земеделска територия Нива 

72727.0.296   Поземлен имот 53512 Земеделска територия Пасище 

72727.0.318   Поземлен имот 762 Земеделска територия Нива 

72727.0.366   Поземлен имот 1672 Земеделска територия Нива 

72727.0.367   Поземлен имот 994 Земеделска територия Нива 

 
При теренните работи, обследвания са извършени на имотите, които се намират 

извън регулацията и строителните граници на с. Тополица. Счита се, че съгласно новия 
ОУПО, всички жилищни устройствени зони заемат площи, които до този момента били 
част от старите устройствени зони, в които са реализирани по-голямата част от 
въздействията и териториите са силно урбанизирани. 

В теренните работи са посетени всички имоти, които към момента представляват 
обработваеми земи, но се намират в непосредствена близост до жилищни зони, които към 
момента са незаети от строителство имоти и те са със следните характеристики на 
биоразнообразие: 

Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Доминиращи видове са паламида (Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus 
arvensis), луковична ливадина (Poa bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска 
торбичка (Capsella bursа-pastoris), полска детелина (Trifolium arvense), както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
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поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera) 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност 
може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на 
други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 

Фиг. VI. 7.36  Местоположение на зона Жм извън регулация на с. Тополица 
 
Имот 72727.0.296 е силно рудерализиран терен, заради непосредствената си 

контактна зона с регулацията на населеното място. Представлява пасище с характерна 
растителна покривка  
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   Флора:  
 Драка (Paliurus spina-christi) 
 Цер  (Quercus cerris) 
 Благун (Quercus frainetto) 
 Акация (Robinia pseudoacacia) 
 Американски ясен (Fraxinus americana) 
 коприва (Urtica dioica) 
 камшик (Agrimonia eupatoria) 
 репей (Arctium lappa) 
 лопен (Verbascum densiflorum) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 

 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 теснолистен живовляк (Plantago 

lanceolata) 
 балур (Sorghum halepense) 
 шипка (Rosa canina) 
 дрян  (Cornus mas) 
 белизма (Dichanthium ischaemum) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 други 

Описаните видове са доминиращи в описаната площ. 
 
Фауна:  

 чакал  (Canis aureus) 
 лисица (Vulpes vulpes) 
 язовец  (Meles meles) 
 таралеж (Erinaceus concolor) 
 дива свиня (Sus scrofa) 
 черен пор (Mustela putorius) 

 гургулица (Streptopelia turtur) 
 авлига (Oriolus oriolus) 
 червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 големият синигер (Parus major) 

 южен славей (Luscinia megarhynchos)  
 обикновена кукувица (Cuculis 

canorus) 

 ивичест гущер (Lacerta trilineata) 
 голям стрелец (Coluber caspius)

Въздействие: Описаните растителни видове не са обект на защита по ЗБР – Приложение 
1 и 2. От животинските видове единствено идефикатори за територията са червеногърба 
сврачка (Lanius collurio), ивичест гущер (Lacerta trilineata) и голям стрелец (Coluber caspius), 
които осъществяват размножаването си тук, а останалата част са такива, коитоне са не са 
постоянно обитаващи територията. Вероятно при реализация на предвижданията на този 
терен, видовете идефикатори, ще бъдат прогонени, в съседните имоти. Те също са пасища  
и мери и горски фонд, но в по-добро състояние. Въздействието може да се определи като 
пряко, но дълготрайно само за видовете червеногърба сврачка (Lanius collurio), ивичест 
гущер (Lacerta trilineata) и голям стрелец (Coluber caspius), като се очаква при изпълнение, 
същите да бъдат прогонени, но в съседни територии, без да има реална загуба на индивиди. 
Видовете са включени в Приложение 3 на ЗБР. Предвиденото озеленяване, в територията, 
ще компенсира загубата на някои местообитания на видове, но такива като:  таралеж 
(Erinaceus concolor), авлига (Oriolus oriolus), скорец (Sturnus vulgaris), големият синигер 
(Parus major), южен славей (Luscinia megarhynchos) и обикновена кукувица (Cuculis canorus) 
ще се запазят, тъй като попадат в групата на синантропните и типичните за анттропогенно 
повлияни територии. 

 Смесена централна устройствена зона (Ц) – без предвиждания 
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Въздействие: без въздействие 
 
 Смесена обслужваща и производствено-складова зона (Соп) 

Устройствената зона обхваща  територии в непосредствена близост до бившите 
стопански дворове, производствено-складовите терени, които са  необработваеми и 
обработваеми земи. Като цяло устройствените зони Соп са с производствено-обслужваща 
функция,  предимно с безвредни промишлени производства, животновъдни комплекси 
спазващи санитарно-хигиенните изисквания, обществено обслужване, жилища, спорт, 
търговия, предприятия на хранително-вкусовата промишленост и др. 

 
Обследвани са територии, извън регулацията на с. Тополица, като са посетени в 

таблицата по-долу. Предвидени са имоти с обща площ от около 7,350 дка. 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал 

72727.0.110  Поземлен имот 2594 Земеделска територия 
За стопански 

двор 

72727.0.111 Поземлен имот 416 Земеделска територия пасище 

72727.0.314 
 

Поземлен имот 2041 Земеделска територия пасище 

72727.14.65 
 

Поземлен имот 298 Земеделска територия 

За селско-
стопански, 
горски, ве-

домствен път 

72727.14.68 Поземлен имот 2001 Земеделска територия Нива 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. VІ. 
7.37. 
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Местоположение на Соп в землището на с. Тополица. 
Силно урбанизирани територии в обхвата на агроценозите в непосдетсвена близост до 

регулацията - стопанския двор на с. Тополица (бившето ТКЗС) и дворни места. Коренната 
растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални растителни видове. 
Животинските видове са от групата на синантропните. 

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); коноп (Cannabis sp.); 
тревист бъз (Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); 
широколистен живовляк (Plantago mayor); айлант (Ailanthus altissima); американски ясен 
(Fraxinus americana); полска поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); къпина 
(Rubus chamaemorus); бяла черница (Morus alba); Акация (Robinia pseudoacacia); лопен 
(Verbascum densiflorum); теснолистен живовляк (Plantago lanceolata); слива (Prunus 
domestica) и джанка  (Prunus cerasifera) 

Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 
домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica); градска лястовица (Delihon urbicum); бял щъркел 
(Ciconia ciconia); черноглава овесарка (Em. melanocephala) и качулата чучулига (G. cristata) 

Освен тях тук могат да се наблюдават като прелитащи над терена - авлигата (Oriolus 
oriolus), обикновена кукувица (Cuculis canorus), червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), къртицата (Talpa europea), черният пор 
(Mustela putorius). От прилепите са установени ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и 
кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 

Въздействие: описаните видове в Соп не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще намеря 
околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като пряко, но 
краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност 
може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на 
други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
Допустим СОП 
 
Устройствената зона обхваща  територии в непосредствена близост до бившите 

стопански дворове, производствено-складовите терени, които са  необработваеми и 
обработваеми земи. Като цяло устройствените зони Соп са с производствено-обслужваща 
функция,  предимно с безвредни промишлени производства, животновъдни комплекси 
спазващи санитарно-хигиенните изисквания, обществено обслужване, жилища, спорт, 
търговия, предприятия на хранително-вкусовата промишленост и др. 
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Обследвани са територии, извън регулацията на с. Тополица, като са посетени в 
таблицата по-долу. Предвидени са имоти с обща площ от около 41,795 дка. 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ
[м²]  

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал 

72727.0.37   Поземлен имот 600 Земеделска територия Нива 

72727.0.177   Поземлен имот 1027 Земеделска територия Овощна 
градина 

72727.0.183   Поземлен имот 55 Земеделска територия За друг вид 
застрояване 

72727.0.186   Поземлен имот 158 Земеделска територия Дере 

72727.0.248   Поземлен имот 1032 Земеделска територия Овощна 
градина 

72727.0.249   Поземлен имот 1401 Земеделска територия Нива 

72727.0.259   Поземлен имот 6540 Земеделска територия Нива 

72727.0.260   Поземлен имот 1089 Земеделска територия Нива 

72727.0.261   Поземлен имот 1418 Земеделска територия Нива 

72727.0.311   Поземлен имот 411 Земеделска територия За друг вид 
застрояване 

72727.0.317   Поземлен имот 4706 Земеделска територия Овощна 
градина 

72727.0.342   Поземлен имот 1031 Земеделска територия Нива 

72727.0.361   Поземлен имот 437 Земеделска територия Нива 

72727.0.363   Поземлен имот 723 Земеделска територия Нива 

72727.0.364   Поземлен имот 175 Земеделска територия Нива 

72727.0.370   Поземлен имот 3000 Земеделска територия Нива 

72727.0.387   Поземлен имот 1517 Земеделска територия Нива 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

269 
 

 
 

72727.0.388   Поземлен имот 1544 Земеделска територия Нива 

72727.0.389   Поземлен имот 505 Земеделска територия Нива 

72727.0.398   Поземлен имот 2303 Земеделска територия Нива; 
Зеленчукова 

култура и 
Др.селскостоп 

територия 
72727.0.961   Поземлен имот 311 Земеделска територия Нива 

72727.9.231   Поземлен имот 142 Земеделска територия Нива 

72727.13.34   Поземлен имот 2840 Земеделска територия Нива 

72727.13.35   Поземлен имот 1761 Земеделска територия Нива 

72727.13.36   Поземлен имот 1400 Земеделска територия Нива 

72727.13.46   Поземлен имот 700 Земеделска територия Нива 

72727.13.48   Поземлен имот 4969 Земеделска територия Нива 

Фиг. VІ. 7.37. Местоположение на допустим Соп в землището на с. Тополица. 
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Силно урбанизирани територии в обхвата на агроценозите в непосдетсвена близост до 
регулацията - стопанския двор на с. Тополица (бившето ТКЗС) и дворни места. Коренната 
растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални растителни видове. 
Животинските видове са от групата на синантропните. 

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); коноп (Cannabis sp.); 
тревист бъз (Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); 
широколистен живовляк (Plantago mayor); айлант (Ailanthus altissima); американски ясен 
(Fraxinus americana); полска поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); къпина 
(Rubus chamaemorus); бяла черница (Morus alba); Акация (Robinia pseudoacacia); лопен 
(Verbascum densiflorum); теснолистен живовляк (Plantago lanceolata); слива (Prunus 
domestica) и джанка  (Prunus cerasifera) 

Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 
домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica); градска лястовица (Delihon urbicum); бял щъркел 
(Ciconia ciconia); черноглава овесарка (Em. melanocephala) и качулата чучулига (G. cristata) 

Освен тях тук могат да се наблюдават като прелитащи над терена - авлигата (Oriolus 
oriolus), обикновена кукувица (Cuculis canorus), червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), къртицата (Talpa europea), черният пор 
(Mustela putorius). От прилепите са установени ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и 
кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 

Въздействие: описаните видове в Соп не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще намеря 
околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като пряко, но 
краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност 
може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на 
други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
 
 Устройствена зона и територии за предимно производствени и складови 

дейности (Пп) 
Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС планове, програми и проекти (ППП) 

на територията на РИОСВ – Бургас. (сгласно регистъра публикуван на интернет страницата 
- 
http://www.riosvbs.eu/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE/100/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D1%81-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE-%D0%95%D0%9E) 
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Въздействието в два от предвидени имоти за Пп в землището на с. Тополица е вече 
оценено, тъй като са преминали процедурите по реда на ЗООС, посочени в Таблица 
VI.1.7.3. 

№ 
по 
ред 

Идентифика
тор на имот 

Площ 
обект, 

дка 

Начин на 
трайно 

ползване 
Тип на ИП Възложител 

Процедура по 
ЗООС/ЗБР 

 
72727.10.134 
72727.10.136 

48.754 

За 
електроене
ргийното 
производс

тво 

Изграждане на 
фотоволтаична 

централа 

Елпром 
Енерджи 

ООД 

БС-374-ПР/2008 
Строителни 
разрешения 

15/22.02.2010г. 
14/22.02.2010г. 

 
Предвиждания на ОУП за Пп в землището на с. Тополица са с обща площ от 75,470 

дка и включват следните имоти: 
 

Идентификатор 

Вид на 
имота 

Площ
[м²] 

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно ползване Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал 

72727.10.118   Поземлен 
имот 

2005 Земеделска територия Изоставена орна 
земя 

72727.10.123   Поземлен 
имот 

5922 Земеделска територия Изоставена орна 
земя 

72727.10.124   Поземлен 
имот 

2738 Земеделска територия Изоставена орна 
земя 

72727.10.125   Поземлен 
имот 

2664 Земеделска територия Изоставена орна 
земя 

72727.17.25   Поземлен 
имот 

3330 Земеделска територия Нива 

72727.0.298   Поземлен 
имот 

1292 Земеделска територия Пасище 

*Във всички имоти има изградени ветрогенератори или съответно фотоволтаични 
инсталации. 
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Фиг. VІ. 7.38. Местоположение на Пп в землището на с. Тополица. 
 

Съоръженията вече са изградени, като в рамките на процедурите по ЗООС, 
въздействията са били оценени - 72727.10.134, 72727.10.136, 72727.10.118, 72727.10.124, 
72727.10.125, 72727.17.25, 72727.10.123 и 72727.10.126. 

При теренните обходи в 000298 (НТП-пасище) се установи, че общата експозиция на 
флората и фауната може да се определи към групата на антропогенните ландшафти, в които 
доминиращи са видовете типични на агроценозите и синантропни фаунистични компекси. 

Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Особено доминантни видове в имот 000298 са драката (Paliurus spina-christi), айлант 
(Ailanthus altissima) и американски ясен (Fraxinus americana), като заемат около 60% от 
площта, а около 20% от имота представлява асвалтов път към хижите във високата част над 
селото. 

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera). 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum). 
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От бозайниците сравнително често срещани видове са полска мишка (Apodemus 
agrarius) и европейска къртица (Talpa europaea).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие.  

 
 Ваканционно селище (Ос) 
Предвижданията на ОУП в землището на с. Тополица засягат вече реализирани ИП, 

като съществуващи хижи, почивни домове и инфраструктура към тях. Общата площ, която 
засяга Ос е в размер на 69,952 дка. 

Идентификатор 

Вид на 
имота 

Площ
[м²] 

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал 

72727.0.357   Поземлен 
имот 

1975 Горска територия Друг вид 
недървопроизводи
телна горска площ

72727.0.357.1   Сграда 277 Курортна  туристическа 
сграда 

  

72727.0.357.2   Сграда 13 Складова база склад   

72727.0.390   Поземлен 
имот 

2299 Горска територия Друг вид горски 
имот 

72727.0.390.1   Сграда 117 Курортна  туристическа 
сграда 

  

72727.0.390.2   Сграда 29 Курортна  туристическа 
сграда 

  

72727.12.17   Поземлен 
имот 

4801 Урбанизирана 
територия 

Комплексно 
застрояване 

72727.12.19   Поземлен 
имот 

5558 Земеделска територия Нива 

72727.12.20   Поземлен 
имот 

11754 Земеделска територия Нива 

72727.12.21   Поземлен 
имот 

8360 Земеделска територия Нива 

72727.12.27   Поземлен 
имот 

5001 Земеделска територия Нива 

72727.12.28   Поземлен 
имот 

5001 Земеделска територия Нива 
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1. Изграждане на вилно селище от ЕТ Арарат Николай Николов в имот 012029, 

одобрено с Решение БС-13-ПР/2007г. 
2. Изграждане на вилно селище от Ивелина Николова в 012030, одобрен с Решение 

БС-44-ПР/2007 г. 
3. Изграждане на вилно селище от ЕТ Арарат Николай Николов в имот 012017, 

одобрен с Решение БС-163-ПР/2007 г. 
4. Изграждане на вилно селище от Ивелина Николова в 012031, одобрен с Решение 

БС-45-ПР/2007 г. 
Въздействията са отчетени в рамките на процедурите по ЗООС и ЗБР, а останалите са 

имоти от масив 12 са присъединени към съседните с цел компактност на територията. Те 
всички са с НТП – нива и са в непосредствена близост до Стопанския двор (бивше ТКЗС) 
на селото, а именно: 

- 72727.12.19   Поземлен имот 5,558 

- 72727.12.20   Поземлен имот 11,754 

- 72727.12.21   Поземлен имот 8,360 

- 72727.12.27   Поземлен имот 5,001 

- 72727.12.28   Поземлен имот 5,001 
За останалите имоти, същите механично се включват в зона Ос, тъй като това отразява 

съществуващи обекти от повече от 30 години.  
 

72727.12.29   Поземлен 
имот 

8254 Урбанизирана 
територия 

Комплексно 
застрояване 

72727.12.30   Поземлен 
имот 

8254 Урбанизирана 
територия 

Комплексно 
застрояване 

72727.12.31   Поземлен 
имот 

8259 Урбанизирана 
територия 

Комплексно 
застрояване 
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Фиг. VІ. 7.39. Местоположение на Ос в землището на с. Тополица. 
 
Направените полеви проучвания за тях, показват, че момента имотите се използват 

като ниви, които представляват типични агроценози. Общата картина флората и фауната 
може да се определи към групата на антропогенните ландшафти, в които доминиращи са 
видовете типични на агроценозите и синантропни фаунистични компекси. 

Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera). 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
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положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие.  

 
 Вилна зона (Ов) 
Предвиждания на ОУП за Ов в землището на с. Тополица са с обща площ от 322,093 

дка и включват следните имоти: 
 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ

[м²] 

Трайно 
предназна-

чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 

парцел, 
квартал 

72727.0.44   Поземлен имот 1688 Земеделска 
територия 

Пасище 

72727.0.58   Поземлен имот 3611 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.59   Поземлен имот 7367 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.63   Поземлен имот 13884 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.65   Поземлен имот 8257 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.66   Поземлен имот 16749 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.67   Поземлен имот 9313 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.68   Поземлен имот 7546 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.69   Поземлен имот 5716 Земеделска 
територия 

Дере 

72727.0.70   Поземлен имот 33290 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.72   Поземлен имот 5009 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.75   Поземлен имот 9524 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.76   Поземлен имот 11208 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.77   Поземлен имот 758 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.78   Поземлен имот 6473 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.79   Поземлен имот 7205 Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен 
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път 

72727.0.80   Поземлен имот 7692 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.81   Поземлен имот 24845 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.83   Поземлен имот 3087 Земеделска 
територия 

Дере 

72727.0.85   Поземлен имот 43079 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.90   Поземлен имот 387 Земеделска 
територия 

Пасище 

72727.0.313   Поземлен имот 4375 Земеделска 
територия 

Дере 

72727.0.324   Поземлен имот 5000 Земеделска 
територия 

Друг вид трайно 
насаждение 

72727.0.325   Поземлен имот 4261 Земеделска 
територия 

Лозе 

72727.0.335   Поземлен имот 3823 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.371   Поземлен имот 2564 Земеделска 
територия 

Лозе 

72727.0.372   Поземлен имот 8376 Земеделска 
територия 

Лозе 

72727.0.379   Поземлен имот 11855 Земеделска 
територия 

Нива 

72727.0.383   Поземлен имот 10305 Земеделска 
територия 

Нива 

72727.0.384   Поземлен имот 1401 Земеделска 
територия 

Нива 

72727.0.36   Поземлен имот 18295 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.39   Поземлен имот 14652 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.73   Поземлен имот 4665 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

72727.0.74   Поземлен имот 5833 Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

278 
 

 
 

Фиг. VІ.7.40. Местоположение на Ов в землището на с. Тополица 
 
Това са земи по Параграф 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ), в които са налични и постройки за постоянно или временно обитаване, 
като са някои от тях представляват и преместваеми обекти. Това са въздействия 
реализирани преди повече от 40 години и в момента чисто административно е 
необходимо устройването на тези имоти в тази част на ОУП. 

От теренните дейности се установи, че гореописаните площи към момента са заети от 
трайни насаджения – овошни градини и лозя. Имотите са силно антропогенно повлияни, 
като структурата на коренните растителни асоциация и естествените фаунистични 
комплекси са значително изменени, като могат да се наблюдват единичи типични елементи 
на ксеротермните асоциация и фауната на Тракия с характерните средиземноморски и по-
малко евросибирски елементи. 

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); коноп (Cannabis sp.); 
тревист бъз (Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); 
широколистен живовляк (Plantago mayor); айлант (Ailanthus altissima); американски ясен 
(Fraxinus americana); полска поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); къпина 
(Rubus chamaemorus); бяла черница (Morus alba); Акация (Robinia pseudoacacia); лопен 
(Verbascum densiflorum); теснолистен живовляк (Plantago lanceolata); слива (Prunus 
domestica), джанка  (Prunus cerasifera) и орех (Juglans regia). 

Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 
домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica); градска лястовица (Delihon urbicum); бял щъркел 
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(Ciconia ciconia); черноглава овесарка (Em. melanocephala) и качулата чучулига (G. cristata), 
червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

Освен тях тук могат да се наблюдават като прелитащи над терена - авлигата (Oriolus 
oriolus), обикновена кукувица (Cuculis canorus), червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), степна домашна мишка (Mus spicilegus), къртицата (Talpa europea), черният пор 
(Mustela putorius). От прилепите са установени ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и 
кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). 

Въздействие: описаните видове в Ов не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще намеря 
околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като пряко, но 
краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност 
може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на 
други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 Територии за чисто производствени дейности – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Територии за спорт и атракции. 

Част от имот 000290 – 10,180 дка, с НТП-пасище, но на терен представлява, 
половината площ на селския стадион в с. Тополица. Предвижданията отразяват 
съществуваща инфраструктура за спорт. 

Въздействие: без въздействие 
 Терени за озеленяване, паркове и градини – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за инженерно-техническа инфраструктура – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за обществено обслужващи дейности – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени със специално предназначение – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 
 Терени за гробищни паркове 
Теренните обследвания на имот 000290 дка с НТП-пасище, с площ 86,19 дка, като 

реално този имот в момента е превърнат в гробищен парк, който е ограден и добре 
поддържан, като не са налични елементи на пасище, а по-скоро на обработваема нива. 
Територията в момента се използва по предназначение и са налични тленни останки на 
покойници поставени с гробове, тъй като тези площи и в миналото са използвани със 
същите цели и предназначение, но са били с друго НТП – пасище 
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. 

Фиг. VІ. 7.41. Местоположение на гробищен парк в земеделския фонд в землището на 
с. Тополица. 
 

Землище с. Черноград 
 

 Жилищни устройствени зони  
 
Имоти включени в зона Жм в землището на с. Черноград: 
Идентификатор 

Вид на имота 
Площ
[м²] 

Трайно предназна- 
чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 
парцел, 
квартал 

81102.0.159   Поземлен имот 584 Земеделска територия Пасище 

81102.0.162   Поземлен имот 594 Земеделска територия Пасище 

 
При теренните работи, обследвания са извършени на имотите, които се намират 

непосредствено до регулацията и строителните граници на с. Черноград. Счита се, че 
съгласно новия ОУПО, всички жилищни устройствени зони заемат площи, които до този 
момента били част от старите устройствени зони, в които са реализирани по-голямата 
част от въздействията и териториите са силно урбанизирани. 
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В теренните работи са посетени всички имоти, които към момента представляват 
рудерализирани пасища, но се намират в непосредствена близост до жилищни зони, които 
към момента са незаети от строителство имоти и те са със следните характеристики на 
биоразнообразие: 

Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Доминиращи видове са паламида (Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus 
arvensis), луковична ливадина (Poa bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска 
торбичка (Capsella bursа-pastoris), полска детелина (Trifolium arvense), както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera) 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност 
може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на 
други синантропни животински и рудерални растителни видове. 
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Фиг. VI. 7.42 Местоположение на зона Жм извън регулация на с. Черноград 
 

 Смесена устройствена зона (Соп) 
 
Обособена е площ от около 51,957 дка с НТП – пасище и нива (11,000 дка). Към 

момента представляват силно фрагментирани пасища, които са обрасли с различни видове 
дървета и храсти и е с променен хабитус поради близостта на строителните граници на 
селото. В тях има съществуващи постройки и това са част от стари стопански дворове, в 
които има съществуващи кравеферми и овцеферми и обслужващи помещения. 
Въздействието е реализирано още преди повече от 40 години, като само НТП в КВС са 
запазили статуса си още при механичното му пределяне при земеразделянето в 90-те 
години на XX век. 

 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ

[м²]  
Трайно предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 

парцел, 
кварта

л 
81102.51.35   Поземлен имот 11000 Земеделска територия Нива 

81102.0.164   Поземлен имот 8308 Земеделска територия Пасище 
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81102.0.172   Поземлен имот 14796 Земеделска територия Пасище 

81102.64.12   Поземлен имот 3000 Земеделска територия Пасище 

81102.64.13   Поземлен имот 13865 Земеделска територия Пасище 

81102.64.19   Поземлен имот 520 Земеделска територия Пасище 

81102.64.19.1   Сграда 468 Селскостопанска 
сграда 

  

 

Фиг. VI. 7.43 Местоположение на Зона  - Соп  в землището на с. Черноград. 
 

Флора:  
 Драка (Paliurus spina-christi) 
 Акация (Robinia pseudoacacia) 
 Американски ясен (Fraxinus americana) 
 коприва (Urtica dioica) 
 камшик (Agrimonia eupatoria) 
 репей (Arctium lappa) 
 Лопен (Verbascum densiflorum) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 

 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 теснолистен живовляк (Plantago 

lanceolata) 
 балур (Sorghum halepense) 
 шипка (Rosa canina) 
 белизма (Dichanthium ischaemum) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 други 
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Описаните видове са доминиращи в описаната площ. 
Фауна:  

 лисица (Vulpes vulpes) 
 язовец  (Meles meles) 
 таралеж (Erinaceus concolor) 
 черен пор (Mustela putorius) 
 гургулица (Streptopelia turtur) 
 авлига (Oriolus oriolus) 

 червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 обикновена кукувица (Cuculis 

canorus) 
 ивичест гущер (Lacerta trilineata) 
 голям стрелец (Coluber caspius) 

Въздействие: Описаните растителни видове не са обект на защита по ЗБР – 
Приложение 1 и 2. От животинските видове единствено идефикатори за територията са 
червеногърба сврачка (Lanius collurio), ивичест гущер (Lacerta trilineata) и голям стрелец 
(Coluber caspius), които осъществяват размножаването си тук, а останалата част са такива, 
които не са постоянно обитаващи територията. Вероятно при реализация на 
предвижданията на този терен, видовете идефикатори, ще бъдат прогонени, в съседните 
имоти. Те също са пасища  и мери, но в по-добро състояние и дори при теренните дейности 
в тези съседни имоти е установена, малка по плътност популация на лалугер (Spermophilus 
citellus). Въздействието може да се определи като пряко, но дълготрайно само за 
видовете червеногърба сврачка (Lanius collurio), ивичест гущер (Lacerta trilineata) и голям 
стрелец (Coluber caspius), като се очаква при изпълнение, същите да бъдат прогонени, но в 
съседни територии, без да има реална загуба на индивиди. Видовете са включени в 
Приложение 3 на ЗБР. Предвиденото озеленяване, в територията, ще компенсира загубата 
на някои местообитания на видове, но такива като:  таралеж (Erinaceus concolor), авлига 
(Oriolus oriolus), скорец (Sturnus vulgaris), големият синигер (Parus major) и обикновена 
кукувица (Cuculis canorus) ще се запазят. 

 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Ваканционно селище (Ос) – няма предвиждания. 

Въздействие: без въздействие 
 Вилна зона (Ов) – няма предвиждания. 

Въздействие: без въздействие 
 Територии с допустима промяна на предназначението – няма 

предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Горски територии с допустима промяна  на предназначението – няма 

предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 

Въздействие: без въздействие. 
 Терени за инженерно-техническа инфраструктура – няма предвиждания. 
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Въздействие: без въздействие 
 Терени за обществено-обслужващи дейности – няма предвиждания. 

Въздействие: без въздействие 
 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) – няма предвиждания. 

Въздействие: без въздействие. 
 Терени със специално предназначение – няма предвиждания. 

Въздействие: без въздействие. 
 

Землище с. Чукарка 
 

 Жилищни устройствени зони  
Имоти включени в зона Жм в землището на с. Чукарка: 
 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ

[м²]  
Трайно предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар пл. 
№, 

парцел, 
квартал 

81640.0.100   Поземлен имот 10830 Земеделска територия Пасище 

81640.0.117   Поземлен имот 9284 Урбанизирана 
територия 

За друг об-
ществен обект, 

комплекс 
81640.0.171   Поземлен имот 100314 Земеделска територия Пасище 

81640.0.235   Поземлен имот 807 Земеделска територия Пасище 

81640.29.12   Поземлен имот 7000 Земеделска територия Нива 

81640.29.13   Поземлен имот 7000 Земеделска територия Нива 

 
Общата засегната площ включена в Жм възлиза на 40,357 дка, като в тях са включени 

част от 11,201 дка от имот 81640.0.171 и част от 5,065 дка от имот 81640.0.100 с НТП-
пасище, тъй като в същите попадат жилищни сгради, стопански постройки и дворни места. 
В имотите с НТП-нива, са съществуващи ниви и дворни места в регулацията. 
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Фиг. VI.7.44  Местоположение на зона Жм в регулация на с. Чукарка 
 
При теренните работи, обследвания са извършени на имотите, които се намират в 

регулацията и строителните граници на с. Чукарка. Счита се, че съгласно новия ОУПО, 
всички жилищни устройствени зони заемат площи, които до този момента били част от 
старите устройствени зони, в които са реализирани по-голямата част от въздействията и 
териториите са силно урбанизирани. 

В теренните работи са посетени всички имоти, които към момента представляват 
ниви, дворни места със ситурирани жилини и стопански сгради.  

Имотите са със следните характеристики на биоразнообразие: 
Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 

растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 
Доминиращи видове са паламида (Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus 

arvensis), луковична ливадина (Poa bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска 
торбичка (Capsella bursа-pastoris), полска детелина (Trifolium arvense), както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera), орех (Juglans regia). 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
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Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 
домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност 
може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на 
други синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
 Смесена устройствена зона (Соп) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 
 Производствени зони (Пп) 
Общата площ предвидена за реализация в зона Пп възлиза на 39,580 дка, като попадат 

в НТП – пасище. Частта на пасището е в размер на 39,580 дка. Има изграден  
ФЕЦ. 

Идентифик
атор 

Вид на 
имота 

Площ 
[м²]  

Трайно 
предназна-

чение 

Начин  
на трайно 
ползване 

Тип ИП 
Възло-
жител 

Процедура 
за 

ЗООС/ЗБР
   

81640.0.106 Поземлен 
имот 

39580 Земеделска 
територия 

Пасище ФЕЦ   
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Фиг. VІ. 7.45. Местоположение на Пп в земеделския фонд в землището на с. Чукарка. 
 
Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 

растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 
Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 

(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera). 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum). 
От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus musculus), 
полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия плъх (Rattus 
norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие.  
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Полевите проучвания в имот 81640.0.106 с НТП – пасище, представлява територия, 
която е запазила в полуествено състояние своя хабитус, но вече са изградени ФЕЦ, тъй като 
в миналото тази територия се е използвала като място за отглеждане на селскотопански 
животни. Все още личат основите на две сгради и са налични корита за водопой на 
животните.  

Флората и фауната в имота са изключително бедни и видовото разнообразие е 
незначително, тъй като основен едификатор е бучиниша (Conium maculatum), чиито 
формации заемат над 70% от площта на имота (обща площ 39,580 дка.). В останалата площ 
се срещат следните видове. 

Флора:  
 Драка (Paliurus spina-christi) 
 коприва (Urtica dioica) 
 камшик (Agrimonia eupatoria) 
 репей (Arctium lappa) 
 лопен (Verbascum densiflorum) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 

 теснолистен живовляк (Plantago 
lanceolata) 

 балур (Sorghum halepense) 
 шипка (Rosa canina) 
 белизма (Dichanthium ischaemum) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 други 

Описаните видове са доминиращи в 30% от описаната площ. 
Фауна:  

 лисица (Vulpes vulpes) 
 язовец  (Meles meles) 
 таралеж (Erinaceus concolor) 
 черен пор (Mustela putorius) 
 гургулица (Streptopelia turtur) 
 червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

 скорец (Sturnus vulgaris) 
 обикновена кукувица (Cuculis 

canorus) 
 ивичест гущер (Lacerta trilineata) 
 голям стрелец (Coluber caspius) 

Въздействие: Описаните растителни видове не са обект на защита по ЗБР – 
Приложение 1 и 2. От животинските видове единствено идефикатори за територията са 
червеногърба сврачка (Lanius collurio), ивичест гущер (Lacerta trilineata) и голям стрелец 
(Coluber caspius), които осъществяват размножаването си тук, а останалата част са такива, 
които не са постоянно обитаващи територията. Вероятно при реализация на 
предвижданията на този терен, видовете идефикатори, ще бъдат прогонени, в съседните 
имоти. Те също са пасища  и мери, но в по-добро състояние и при наличие на други 
едификатори (белизмата). Въздействието може да се определи като пряко, но дълготрайно 
само за видовете червеногърба сврачка (Lanius collurio), ивичест гущер (Lacerta trilineata) и 
голям стрелец (Coluber caspius), като се очаква при изпълнение, същите да бъдат прогонени, 
но в съседни територии, без да има реална загуба на индивиди. Видовете са включени в 
Приложение 3 на ЗБР. Предвиденото озеленяване, в територията, ще компенсира загубата 
на някои местообитания на видове, но такива като:  таралеж (Erinaceus concolor), скорец 
(Sturnus vulgaris), големият синигер (Parus major) и обикновена кукувица (Cuculis canorus) 
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ще се запазят. 

 Ваканционно селище (Ос) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Вилна зона (Ов) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Територии с допустима промяна на предназначението – няма 

предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
  Горски територии с допустима промяна  на предназначението – няма 

предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени за инженерно-техническа инфраструктура – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени за обществено-обслужващи дейности – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 
 Терени със специално предназначение – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 

 
 

Землище с. Карагеоргиево 
 

 Жилищни устройствени зони 
Предвижданията за землището на с. Карагеоргиево да се усвоят 54,825 дка в рамките 

на  имоти посочени по-долу. Имотите се намират непосредствено го регулационните 
граници на селото и в момента представляват парцели, в който има изградени постройки – 
къщи и стопански помещения, дворни места заети от сезонна стопанска продукция и 
трайни насъджения. 

 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ

[м²]  
Трайно предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване 

Нов 
Стар пл. 

№, парцел, 
квартал 

36227.0.25   Поземлен имот 133 Земеделска територия Дере 

36227.0.193   Поземлен имот 752 Земеделска територия Дере 
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36227.99.198   Поземлен имот 4200 Земеделска територия Нива 

36227.99.199   Поземлен имот 2236 Земеделска територия Нива 

36227.260.4   Поземлен имот 47504 
– част 

3938 
м² в 
нов 

имот 
101.44

Земеделска територия Друг вид 
трайно 

насаждение 

 

Фиг. VI. 7.46  Местоположение на зона Жм в регулация на с. Карагеоргиево 
 
При теренните работи, обследвания са извършени на имотите, които се намират в и 

извън регулацията и строителните граници на с. Карагеоргиево. Счита се, че съгласно 
новия ОУПО, всички жилищни устройствени зони заемат площи, които до този момента 
били част от старите устройствени зони, в които са реализирани по-голямата част от 
въздействията и териториите са силно урбанизирани. 

В теренните работи са посетени имотите, които към момента представляват изградени 
жилищни и стопански постройки, обработваеми земи и трайни насаждения, но се намират в 
непосредствена близост до жилищни зони, които към момента са незаети от строителство 
имоти и те са със следните характеристики на биоразнообразие: 
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Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Доминиращи видове са паламида (Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus 
arvensis), луковична ливадина (Poa bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска торбичка 
(Capsella bursа-pastoris), полска детелина (Trifolium arvense), както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera) 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 

домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да 
доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 
синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
 Смесена устройствена зона (Соп) 

Соп в землището на с. Карагеоргиево включва имоти с обща площ от около 55,973 дка 
с НТП – ниви, пасища и дерета, урбанизирани територии. Към момента имотите се 
използват като дворни места към жилищни постройки, както и като използването им за 
отглеждане на трайни насаждения. 
 

Идентификатор 

Вид на имота
Площ

[м²]  
Трайно предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 

парцел, 
квартал 

36227.0.82   Поземлен 
имот 

4890 Земеделска територия Пасище 

36227.0.84   Поземлен 
имот 

6871 Земеделска територия Дере 
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36227.0.185   Поземлен 
имот 

276 Земеделска територия Пасище 

36227.48.1   Поземлен 
имот 

20317 Земеделска територия Нива 

36227.48.2   Поземлен 
имот 

2001 Земеделска територия Нива 

36227.48.3   Поземлен 
имот 

5000 Земеделска територия Нива 

36227.48.4   Поземлен 
имот 

1999 Земеделска територия Нива 

36227.48.5   Поземлен 
имот 

2000 Земеделска територия Нива 

36227.48.6   Поземлен 
имот 

2500 Земеделска територия Нива 

36227.48.7   Поземлен 
имот 

1500 Земеделска територия Нива 

36227.48.8   Поземлен 
имот 

1000 Земеделска територия Овощна градина

36227.49.11   Поземлен 
имот 

2552 Земеделска територия За 
бензиностанция, 

газостанция 
36227.49.20   Поземлен 

имот 
1306 Земеделска територия Нива 

36227.49.34   Поземлен 
имот 

1224 Земеделска територия Нива 

36227.99.2   Поземлен 
имот 

756 Земеделска територия Нива 

36227.99.3   Поземлен 
имот 

420 Земеделска територия Нива 

36227.99.4   Поземлен 
имот 

234 Земеделска територия Нива 

36227.260.1   Поземлен 
имот 

1127 Земеделска територия Друг вид трайно 
насаждение 

 
Терените са заети от различни селскостопански култури и трайни надаждения, като 

по периферията на имотите и полските пътища водеши към тях за заети от предимно 
рудерална растителност, която е резултат от антропогенно повлияване и оформянето на 
терените като агроценози. Наличини са различни видове дървета и храсти, но като цяло 
териториите са с променен хабитус поради близостта на строителните граници на селото. 
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Фиг. VI. 7.47 Местоположение на Зона  - Соп  в землището на с. Карагеоргиево. 
 

Флора:  
 Акация (Robinia pseudoacacia) 
 Американски ясен (Fraxinus americana) 
 коприва (Urtica dioica) 
 камшик (Agrimonia eupatoria) 
 репей (Arctium lappa) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 

 теснолистен живовляк (Plantago 
lanceolata) 

 балур (Sorghum halepense) 
 шипка (Rosa canina) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 джанка (Prunus cerasifera) 
 орех (Juglans regia) 
 други 

Описаните видове са доминиращи в периферията на описаната площ. 
Фауна:  

 лисица (Vulpes vulpes) 
 язовец  (Meles meles) 
 таралеж (Erinaceus concolor) 
 черен пор (Mustela putorius) 
 гургулица (Streptopelia turtur) 
 авлига (Oriolus oriolus) 

 червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 обикновена кукувица (Cuculis 

canorus) 
 голям стрелец (Coluber caspius) 

Въздействие: Описаните растителни видове не са обект на защита по ЗБР – 
Приложение 1 и 2. От животинските видове единствено идефикатори за територията са 
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червеногърба сврачка (Lanius collurio) и голям стрелец (Coluber caspius), които 
осъществяват размножаването си тук, а останалата част са такива, които не са постоянно 
обитаващи територията. Вероятно при реализация на предвижданията на този терен, 
видовете идефикатори, ще бъдат прогонени, в съседните имоти. Въздействието може да се 
определи като пряко, но дълготрайно само за видовете червеногърба сврачка (Lanius 
collurio), ивичест гущер (Lacerta trilineata) и голям стрелец (Coluber caspius), като се очаква 
при изпълнение, същите да бъдат прогонени, но в съседни територии, без да има реална 
загуба на индивиди. Видовете са включени в Приложение 3 на ЗБР. Предвиденото 
озеленяване, в територията, ще компенсира загубата на някои местообитания на видове, но 
такива като:  таралеж (Erinaceus concolor), авлига (Oriolus oriolus), скорец (Sturnus vulgaris), 
големият синигер (Parus major) и обикновена кукувица (Cuculis canorus) ще се запазят. 

 
 Територии за озеленяване, паркове и градини – няма предвиждания. 

Въздействие: без въздействие. 
 
 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания. 
 
 Ваканционно селище (Ос) – няма предвиждания. 

Въздействие: без въздействие 
 
 Вилна зона (Ов) 

Ов в землището на с. Карагеоргиево включва имоти с обща площ от около 272,897 
дка с НТП – предимно ниви. Към момента имотите се използват като места за отглеждане 
на сезонна продукция, има изградени и малки вили, дворни места към жилищни постройки, 
както и като използването им за отглеждане на трайни насаждения. 

Идентификатор 

Вид на имота
Площ

[м²]  
Трайно предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар пл. 
№, 

парцел, 
квартал 

36227.0.195 
 

Поземлен имот 128499 Земеделска територия 
Друг вид 

нива 

36227.0.200 
 

Поземлен имот 27523 Земеделска територия 
Друг вид 

нива 

36227.0.245 
 

Поземлен имот 22224 Земеделска територия 
Друг вид 

нива 

36227.0.249 
 

Поземлен имот 1836 Земеделска територия 

Гори и 
храсти в 

земеделска 
земя 
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36227.0.301 
 

Поземлен имот 20622 Земеделска територия 
Друг вид 

нива 

36227.0.302 
 

Поземлен имот 1284 Земеделска територия 

Гори и 
храсти в 

земеделска 
земя 

36227.0.306   Поземлен имот 70909 Земеделска територия Друг вид 
нива 

 

Местоположение на зона Ов в землището на с. Карагеоргиево 
 
Флора:  

 Акация (Robinia pseudoacacia) 
 Американски ясен (Fraxinus americana) 
 коприва (Urtica dioica) 
 камшик (Agrimonia eupatoria) 
 репей (Arctium lappa) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 

 теснолистен живовляк (Plantago 
lanceolata) 

 балур (Sorghum halepense) 
 шипка (Rosa canina) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 джанка (Prunus cerasifera) 
 орех (Juglans regia) 
 други 

Описаните видове са доминиращи в периферията на описаната площ. 
Фауна:  

 лисица (Vulpes vulpes)  язовец  (Meles meles) 
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 таралеж (Erinaceus concolor) 
 черен пор (Mustela putorius) 
 гургулица (Streptopelia turtur) 
 авлига (Oriolus oriolus) 
 червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

 скорец (Sturnus vulgaris) 
 обикновена кукувица (Cuculis 

canorus) 
 голям стрелец (Coluber caspius) 

Въздействие: Описаните растителни видове не са обект на защита по ЗБР – Приложение 1 
и 2. От животинските видове единствено идефикатори за територията са червеногърба 
сврачка (Lanius collurio) и голям стрелец (Coluber caspius), които осъществяват 
размножаването си тук, а останалата част са такива, които не са постоянно обитаващи 
територията. Вероятно при реализация на предвижданията на този терен, видовете 
идефикатори, ще бъдат прогонени, в съседните имоти. Въздействието може да се определи 
като пряко, но дълготрайно само за видовете червеногърба сврачка (Lanius collurio), 
ивичест гущер (Lacerta trilineata) и голям стрелец (Coluber caspius), като се очаква при 
изпълнение, същите да бъдат прогонени, но в съседни територии, без да има реална загуба 
на индивиди. Видовете са включени в Приложение 3 на ЗБР. Предвиденото озеленяване, в 
територията, ще компенсира загубата на някои местообитания на видове, но такива като:  
таралеж (Erinaceus concolor), авлига (Oriolus oriolus), скорец (Sturnus vulgaris), големият 
синигер (Parus major) и обикновена кукувица (Cuculis canorus) ще се запазят. 
 

 Територии с допустима промяна на предназначението. 
Соп в землището на с. Карагеоргиево включва 76 имота с обща площ от около 80,489 

дка с НТП – ниви. Към момента имотите се използват като дворни места към жилищни 
постройки, както и като използването им за отглеждане на трайни насаждения. 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ

[м²]  
Трайно предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 

парцел, 
квартал 

36227.0.187   Поземлен имот 499 Земеделска територия Дере 

36227.44.22   Поземлен имот 8629 Земеделска територия Нива 

36227.44.23   Поземлен имот 6205 Земеделска територия Нива 

36227.99.1   Поземлен имот 475 Земеделска територия Нива 

36227.99.90   Поземлен имот 413 Земеделска територия Нива 

36227.99.92   Поземлен имот 152 Земеделска територия Нива 

36227.99.93   Поземлен имот 293 Земеделска територия Нива 
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36227.99.94   Поземлен имот 330 Земеделска територия Нива 

36227.99.96   Поземлен имот 2150 Земеделска територия Нива 

36227.99.97   Поземлен имот 361 Земеделска територия Нива 

36227.99.98   Поземлен имот 381 Земеделска територия Нива 

36227.99.99   Поземлен имот 325 Земеделска територия Нива 

36227.99.100   Поземлен имот 187 Земеделска територия Нива 

36227.99.101   Поземлен имот 424 Земеделска територия Нива 

36227.99.102   Поземлен имот 247 Земеделска територия Нива 

36227.99.103   Поземлен имот 503 Земеделска територия Нива 

36227.99.104   Поземлен имот 669 Земеделска територия Нива 

36227.99.105   Поземлен имот 1132 Земеделска територия Нива 

36227.99.106   Поземлен имот 3156 Земеделска територия Нива 

36227.99.107   Поземлен имот 1203 Земеделска територия Нива 

36227.99.108   Поземлен имот 434 Земеделска територия Нива 

36227.99.109   Поземлен имот 427 Земеделска територия Нива 

36227.99.110   Поземлен имот 432 Земеделска територия Нива 

36227.99.111   Поземлен имот 1189 Земеделска територия Нива 

36227.99.112   Поземлен имот 842 Земеделска територия Нива 

36227.99.113   Поземлен имот 517 Земеделска територия Нива 

36227.99.114   Поземлен имот 377 Земеделска територия Нива 

36227.99.115   Поземлен имот 316 Земеделска територия Нива 

36227.99.116   Поземлен имот 380 Земеделска територия Нива 

36227.99.117   Поземлен имот 431 Земеделска територия Нива 
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36227.99.118   Поземлен имот 787 Земеделска територия Нива 

36227.99.119   Поземлен имот 465 Земеделска територия Нива 

36227.99.120   Поземлен имот 377 Земеделска територия Нива 

36227.99.121   Поземлен имот 1339 Земеделска територия Нива 

36227.99.122   Поземлен имот 594 Земеделска територия Нива 

36227.99.123   Поземлен имот 509 Земеделска територия Нива 

36227.99.124   Поземлен имот 1265 Земеделска територия Нива 

36227.99.125   Поземлен имот 368 Земеделска територия Нива 

36227.99.126   Поземлен имот 135 Земеделска територия Нива 

36227.99.127   Поземлен имот 801 Земеделска територия Нива 

36227.99.128   Поземлен имот 481 Земеделска територия Нива 

36227.99.129   Поземлен имот 679 Земеделска територия Нива 

36227.99.130   Поземлен имот 681 Земеделска територия Нива 

36227.99.131   Поземлен имот 567 Земеделска територия Нива 

36227.99.132   Поземлен имот 568 Земеделска територия Нива 

36227.99.133   Поземлен имот 484 Земеделска територия Нива 

36227.99.134   Поземлен имот 528 Земеделска територия Нива 

36227.99.135   Поземлен имот 1235 Земеделска територия Нива 

36227.99.136   Поземлен имот 478 Земеделска територия Нива 

36227.99.137   Поземлен имот 482 Земеделска територия Нива 

36227.99.138   Поземлен имот 426 Земеделска територия Нива 

36227.99.139   Поземлен имот 763 Земеделска територия Нива 

36227.99.140   Поземлен имот 814 Земеделска територия Нива 
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36227.99.141   Поземлен имот 976 Земеделска територия Нива 

36227.99.142   Поземлен имот 949 Земеделска територия Нива 

36227.99.143   Поземлен имот 399 Земеделска територия Нива 

36227.99.144   Поземлен имот 240 Земеделска територия Нива 

36227.99.145   Поземлен имот 174 Земеделска територия Нива 

36227.99.146   Поземлен имот 289 Земеделска територия Нива 

36227.99.147   Поземлен имот 447 Земеделска територия Нива 

36227.99.148   Поземлен имот 401 Земеделска територия Нива 

36227.99.149   Поземлен имот 434 Земеделска територия Нива 

36227.99.150   Поземлен имот 476 Земеделска територия Нива 

36227.99.151   Поземлен имот 1000 Земеделска територия Нива 

36227.99.152   Поземлен имот 912 Земеделска територия Нива 

36227.99.153   Поземлен имот 1014 Земеделска територия Нива 

36227.99.154   Поземлен имот 674 Земеделска територия Нива 

36227.99.155   Поземлен имот 621 Земеделска територия Нива 

36227.99.156   Поземлен имот 1767 Земеделска територия Нива 

36227.99.157   Поземлен имот 2342 Земеделска територия Нива 

36227.99.158   Поземлен имот 398 Земеделска територия Нива 

36227.99.160   Поземлен имот 5122 Земеделска територия Нива 

36227.99.161   Поземлен имот 8744 Земеделска територия Нива 

36227.99.229   Поземлен имот 2611 Земеделска територия Нива 

36227.99.232   Поземлен имот 2594 Земеделска територия Нива 

*Не са налични данни за процедиране на ИП/ППП за гореописаните имоти по реда на 
Глава 6 от ЗООС. 
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Терените са зети от различни селскостопански култури и трайни надаждения, като 
по периферията на имотите и полските пътища водеши към тях за заети от предимно 
рудерална растителност, която е резултат от антропогенно повлияване и оформянето на 
терените като агроценози. Наличини са различни видове дървета и храсти, но като цяло 
териториите са с променен хабитус поради близостта на строителните граници на селото.  

 

Фиг. VI. 7.49  Местоположение на Зона  - Соп  в землището на с. Карагеоргиево. 
 
Флора:  

 Акация (Robinia pseudoacacia) 
 Американски ясен (Fraxinus americana) 
 коприва (Urtica dioica) 
 камшик (Agrimonia eupatoria) 
 репей (Arctium lappa) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 

 теснолистен живовляк (Plantago 
lanceolata) 

 балур (Sorghum halepense) 
 шипка (Rosa canina) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 джанка (Prunus cerasifera) 
 орех (Juglans regia) 
 други 

Описаните видове са доминиращи в периферията на описаната площ. 
Фауна:  

 лисица (Vulpes vulpes) 
 язовец  (Meles meles) 
 таралеж (Erinaceus concolor) 

 черен пор (Mustela putorius) 
 гургулица (Streptopelia turtur) 
 авлига (Oriolus oriolus) 
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 червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 обикновена кукувица (Cuculis 

canorus) 
 голям стрелец (Coluber caspius) 

Въздействие: Описаните растителни видове не са обект на защита по ЗБР – Приложение 1 
и 2. От животинските видове единствено идефикатори за територията са червеногърба 
сврачка (Lanius collurio) и голям стрелец (Coluber caspius), които осъществяват 
размножаването си тук, а останалата част са такива, които не са постоянно обитаващи 
територията. Вероятно при реализация на предвижданията на този терен, видовете 
идефикатори, ще бъдат прогонени, в съседните имоти. Въздействието може да се определи 
като пряко, но дълготрайно само за видовете червеногърба сврачка (Lanius collurio), 
ивичест гущер (Lacerta trilineata) и голям стрелец (Coluber caspius), като се очаква при 
изпълнение, същите да бъдат прогонени, но в съседни територии, без да има реална загуба 
на индивиди. Видовете са включени в Приложение 3 на ЗБР. Предвиденото озеленяване, в 
територията, ще компенсира загубата на някои местообитания на видове, но такива като:  
таралеж (Erinaceus concolor), авлига (Oriolus oriolus), скорец (Sturnus vulgaris), големият 
синигер (Parus major) и обикновена кукувица (Cuculis canorus) ще се запазят. 

 
 Горски територии с допустима промяна  на предназначението – няма 

предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 

 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 

 Терени за инженерно-техническа инфраструктура – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 

 Терени за обществено-обслужващи дейности – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 

 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 

 Терени със специално предназначение – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 

 
Землище с. Малка поляна 

 Жилищни устройствени зони – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 
 
 Смесена устройствена зона (Соп) 

Обособена е площ от около 18,136 дка с НТП – пасище и нива. Към момента 
представляват силно фрагментирани пасища, които са обрасли с различни видове дървета и 
храсти и е с променен хабитус поради наличието на стопански сгради за отглеждане на 
жиовтни, торища, обслужващи тези обекти постройки и близостта на строителните граници 
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на селото.  
Опис на имототе в зона Соп в замлището на с. Малка Поляна. 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ

[м²]  
Трайно предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар 
пл. №, 

парцел, 
квартал 

46440.0.154   Поземлен имот 6888 Земеделска територия Пасище 

46440.0.155   Поземлен имот 980 Земеделска територия Пасище 

46440.0.156   Поземлен имот 2330 Земеделска територия Пасище 

46440.0.160   Поземлен имот 237 Земеделска територия Пасище 

46440.23.20   Поземлен имот 5000 Земеделска територия Нива 

46440.23.21   Поземлен имот 2701 Земеделска територия Нива 

 
 

Фиг. VІ. 7.50 .Местоположение на Зона  - Соп  в землището на с. Малка поляна. 
 
НТП на имотите на отговаря на реалната момента ситуация на терен – пасищата и 

нивите са превърнати в стопански двор, в които се отглеждат животни в специално 
построени сгради и обслужващи помещения, от повече от 50 години. 
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Силно антропогенизиран ландшафт, в който естествената растителност е отстъпила 
място на рудералните видове, а фауната е от групата на синантропните. 

 
Флора:  

 Драка (Paliurus spina-christi) 
 Акация (Robinia pseudoacacia) 
 Американски ясен (Fraxinus americana) 
 коприва (Urtica dioica) 
 камшик (Agrimonia eupatoria) 
 репей (Arctium lappa) 
 Лопен (Verbascum densiflorum) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 

 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 теснолистен живовляк (Plantago 

lanceolata) 
 балур (Sorghum halepense) 
 шипка (Rosa canina) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 други 

Описаните видове са доминиращи в описаната площ и в периферията, извън 
площите заети от сгради и обслужващи помещения. 
Фауна:  

 таралеж (Erinaceus concolor) 
 черен пор (Mustela putorius) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 обикновена кукувица (Cuculis 

canorus) 
 ивичест гущер (Lacerta trilineata) 

 голям стрелец (Coluber caspius) 
 голям синигер (Parus major) 
 селска лястовица (Hirundo rustica) 
 градска лястовица (Delichon urbica) 

 

Въздействие: Описаните растителни видове не са обект на защита по ЗБР – Приложение 1 
и 2. От животинските видове единствено идефикатори за територията са ивичест гущер 
(Lacerta trilineata) и голям стрелец (Coluber caspius), които осъществяват размножаването си 
тук, а останалата част са такива, които не са постоянно обитаващи територията. Вероятно 
при реализация на предвижданията на този терен, видовете идефикатори, ще бъдат 
прогонени, в съседните имоти. Въздействието може да се определи като пряко, но 
дълготрайно само за видовете ивичест гущер (Lacerta trilineata) и голям стрелец (Coluber 
caspius), като се очаква при изпълнение, същите да бъдат прогонени, но в съседни 
територии, без да има реална загуба на индивиди. Видовете са включени в Приложение 3 на 
ЗБР. Предвиденото озеленяване, в територията, ще компенсира загубата на някои 
местообитания на видове, но такива като:  таралеж (Erinaceus concolor), скорец (Sturnus 
vulgaris) и големият синигер (Parus major) ще се запазят. 
 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания. 

Въздействие: без въздействие 
 Ваканционно селище (Ос) – няма предвиждания. 

Въздействие: без въздействие 
 Вилна зона (Ов) – няма предвиждания. 

Въздействие: без въздействие 
 Територии с допустима промяна на предназначението – няма предвиждания. 
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Въздействие: без въздействие 
 Горски територии с допустима промяна  на предназначението – няма 

предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 

 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 

 Терени за инженерно-техническа инфраструктура – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 

 Терени за обществено-обслужващи дейности – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 

 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 

 Терени със специално предназначение – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 

 
Землище с. Поляново 

 Жилищни устройствени зони. 
 
Предвижданията за землището на с. Карагеоргиево да се усвоят 3,764 дка в рамките 

на  имот, в който има изградена жилищна сграда и дворно място. Имотът намира 
непосредствено го регулационните граници на селото, в който има изградени постройки – 
къщи и стопански помещения, дворни места заети от сезонна стопанска продукция и 
трайни насъджения. 

 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ

[м²]  
Трайно предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване 

Нов 
Стар пл. 

№, парцел, 
квартал 

57426.1.17   Поземлен имот 3764 Земеделска територия Изоставена 
орна земя 
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Фиг. VI. 7.46  Местоположение на зона Жм в регулация на с. Поляново 
 
При теренните работи, обследвания са извършени на имотите, които се намират в и 

извън регулацията и строителните граници на с. Карагеоргиево. Счита се, че съгласно 
новия ОУПО, всички жилищни устройствени зони заемат площи, които до този момента 
били част от старите устройствени зони, в които са реализирани по-голямата част от 
въздействията и териториите са силно урбанизирани. 

В теренните работи са посетени имотите, които към момента представляват изградени 
жилищни и стопански постройки, обработваеми земи и трайни насаждения, но се намират в 
непосредствена близост до жилищни зони, които към момента са незаети от строителство 
имоти и те са със следните характеристики на биоразнообразие: 

Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 
растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Доминиращи видове са паламида (Cirsium arvense), полска повитица (Convolvulus 
arvensis), луковична ливадина (Poa bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска торбичка 
(Capsella bursа-pastoris), полска детелина (Trifolium arvense), както и  

Флора: коприва (Urtica dioica); синя жлъчка (Cichorium intybus); тревист бъз 
(Sambucus ebulus); бучиниш (Conium maculatum); щир (Amaranthus blitum); широколистен 
живовляк (Plantago mayor); шипка (Rosa canina); айлант (Ailanthus altissima); полска 
поветица (Convolvulus arvensis); репей (Arctium lappa); слива (Prunus domestica) и джанка  
(Prunus cerasifera) 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 
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Фауна: гугутка (Streptopelia decaocto); скорец (Sturnus vulgaris); сврака (Pica pica); 
домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus); големият синигер (Parus 
major); селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus 
musculus), полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия 
плъх (Rattus norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 
местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се 
запазят. Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори 
положително, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да 
доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 
синантропни животински и рудерални растителни видове. 

 
 Смесена устройствена зона (Соп) 

 
Соп в землището на с. Поляново включва 11 имота с обща площ от около 22,595 дка 

предимно с НТП – пасище. Към момента имотите представляват стопански дворове и 
стопански постройки за отглеждане на животни, като част от сградите са налични, а други 
са под формата на руини и прилежащите площи към тях.  
Опис на имотите включени с Соп в землището на с. Поляново. 

 

Идентификатор 

Вид на имота 
Площ

[м²]  

Трайно 
предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар пл. 
№, парцел, 

квартал 
57426.0.25   Поземлен имот 3858 Земеделска 

територия 
Изоставена орна 

земя 
57426.0.134   Поземлен имот 2896 Земеделска 

територия 
Друг вид 

земеделска земя 
57426.27.13   Поземлен имот 2000 Земеделска 

територия 
Пасище 

57426.27.14   Поземлен имот 2000 Земеделска 
територия 

Пасище 

57426.27.15   Поземлен имот 2000 Земеделска 
територия 

Пасище 

57426.27.16   Поземлен имот 2000 Земеделска 
територия 

Пасище 

57426.27.17   Поземлен имот 2000 Земеделска 
територия 

Пасище 
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Терените са заети от различнипо обем и площ сгради на бившето ТКЗС, като са 

налични сгради за отглеждане на животни, сервизни помещения,а  другата част са само 
останки от тези сгради и прилежащите площи към тях. 

Реално НТП на гореописаните имоти не отговаря на фактическото състояние на 
имотите – те са заети от антропогенен ландшафт и рудерална растителност и синантропна 
фауна. 

Наличини са различни видове дървета и храсти, но като цяло териториите са с 
променен хабитус поради близостта на строителните граници на селото и въздействия, 
които са се случили преди повече от 50 години.  

 

Фиг. VI. 7.51 Местоположение на Зона  - Соп  в землището на с. Поляново. 
 

Доминиращ растителен вид е бучиниша (Conium maculatum), които заема 

57426.27.18   Поземлен имот 2000 Земеделска 
територия 

Пасище 

57426.27.19   Поземлен имот 2000 Земеделска 
територия 

Пасище 

57426.27.21   Поземлен имот 1302 Земеделска 
територия 

Пасище 

57426.101.43 
 

 57426.27.22 
с обща 
площ от 
34038  м² 

Поземлен имот 539,93 Земеделска 
територия 

Пасище 
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откритите площи около съществуващите сгради, а вида луковичната ливадина (Poa 
bulbosa) е доминат в периферията на имотите на границата със съседни растителни 
асоциации, които са близки до ливадите и пасищата в полуестествено състояние в 
едно с белизмата (Dichanthium ischaemum). 

Флора:  
 Акация (Robinia pseudoacacia) 
 Американски ясен (Fraxinus americana) 
 коприва (Urtica dioica) 
 камшик (Agrimonia eupatoria) 
 репей (Arctium lappa) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 теснолистен живовляк (Plantago 

lanceolata) 
 балур (Sorghum halepense) 
 шипка (Rosa canina) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 джанка (Prunus cerasifera) 
 орех (Juglans regia) 
 овчарска торбичка (Capsella bursa-

pastoris) 
 други 

Фауна:  
 лисица (Vulpes vulpes) 
 язовец  (Meles meles) 
 таралеж (Erinaceus concolor) 
 черен пор (Mustela putorius) 
 гургулица (Streptopelia turtur) 
 авлига (Oriolus oriolus) 

 червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 обикновена кукувица (Cuculis 

canorus) 
 голям стрелец (Coluber caspius) 

Въздействие: Описаните растителни видове не са обект на защита по ЗБР – Приложение 1 и 
2. От животинските видове единствено идефикатори за територията са червеногърба 
сврачка (Lanius collurio) и голям стрелец (Coluber caspius), които осъществяват 
размножаването си тук, а останалата част са такива, които не са постоянно обитаващи 
територията. Вероятно при реализация на предвижданията на този терен, видовете 
идефикатори, ще бъдат прогонени, в съседните имоти. Въздействието може да се определи 
като пряко, но дълготрайно само за видовете червеногърба сврачка (Lanius collurio) и 
голям стрелец (Coluber caspius), като се очаква при изпълнение, същите да бъдат прогонени, 
но в съседни територии, без да има реална загуба на индивиди. Видовете са включени в 
Приложение 3 на ЗБР. Предвиденото озеленяване, в територията, ще компенсира загубата 
на някои местообитания на видове, но такива като:  таралеж (Erinaceus concolor), авлига 
(Oriolus oriolus), скорец (Sturnus vulgaris) ще се запазят. 

 Производствени зони (Пп) – няма предвиждания. 
 Ваканционно селище (Ос) – няма предвиждания. 
 Вилна зона (Ов) – няма предвиждания. 
 Територии с допустима промяна на предназначението – няма 

предвиждания. 
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Доп Соп в землището на с. Поляново включва имот 57426.14.1 с обща площ от около 
3,025 дка предимно с НТП – ливада. Към момента имота представлява стопански двор и 
стопански постройки и прилежащи терени. НТП на имота не отговаря за ливада, а за 
стопански двор  

Опис на имотите включени с доп Соп в землището на с. Поляново. 
 

 
Реално НТП на гореописаните имоти не отговаря на фактическото състояние на 

имотите – те са заети от антропогенен ландшафт и рудерална растителност и синантропна 
фауна. 

Наличини са различни видове дървета и храсти, но като цяло териториите са с 
променен хабитус поради близостта на строителните граници на селото и въздействия, 
които са се случили преди повече от 50 години.  

Фиг. VI. 7.52 Местоположение на Зона  - допустима Соп  в землището на с. Поляново. 
Доминиращ растителен вид е бучиниша (Conium maculatum) и копривата (Urtica 

dioica), които заема откритите площи около съществуващите сгради. 

Флора:  

Идентификатор 
Вид на 
имота 

Площ 
[м²]  

Трайно 
предназна- 

чение 

Начин  
на трайно 
ползване Нов 

Стар пл. №, 
парцел, 
квартал 

57426.14.1   Поземлен 
имот 

3025 Земеделска 
територия 

Ливада 
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 Акация (Robinia pseudoacacia) 
 Американски ясен (Fraxinus americana) 
 коприва (Urtica dioica) 
 камшик (Agrimonia eupatoria) 
 репей (Arctium lappa) 
 синя жлъчка (Cichorium intybus) 
 тревист бъз (Sambucus ebulus) 
 широколистен живовляк (Plantago mayor) 
 теснолистен живовляк (Plantago 

lanceolata) 
 балур (Sorghum halepense) 
 шипка (Rosa canina) 
 полска поветица (Convolvulus arvensis) 
 джанка (Prunus cerasifera) 
 орех (Juglans regia) 
 овчарска торбичка (Capsella bursa-

pastoris) 
 други 
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Фауна:  

 таралеж (Erinaceus concolor) 
 черен пор (Mustela putorius) 
 голям синигер (Parus major) 
 южен славей (Lanius megarhynchos) 
 авлига (Oriolus oriolus) 
 червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
 скорец (Sturnus vulgaris) 
 обикновена кукувица (Cuculis canorus) 
 голям стрелец (Coluber caspius) 

 
Въздействие: Описаните растителни видове не са обект на защита по ЗБР – Приложение 1 и 
2. От животинските видове единствено идефикатори за територията са червеногърба 
сврачка (Lanius collurio), голям синигер (Parus major), южен славей (Lanius megarhynchos) и 
голям стрелец (Coluber caspius), които осъществяват размножаването си тук, а останалата 
част са такива, които не са постоянно обитаващи територията. Вероятно при реализация на 
предвижданията на този терен, видовете идефикатори, ще бъдат прогонени, в съседните 
имоти. Въздействието може да се определи като пряко, но дълготрайно само за видовете 
червеногърба сврачка (Lanius collurio) и голям стрелец (Coluber caspius), като се очаква при 
изпълнение, същите да бъдат прогонени, но в съседни територии, без да има реална загуба 
на индивиди. Видовете са включени в Приложение 3 на ЗБР. Предвиденото озеленяване, в 
територията, ще компенсира загубата на някои местообитания на видове, но такива като:  
таралеж (Erinaceus concolor), авлига (Oriolus oriolus), скорец (Sturnus vulgaris) голям 
синигер (Parus major), южен славей (Lanius megarhynchos) и авлига (Oriolus oriolus) ще се 
запазят. 

 Горски територии с допустима промяна  на предназначението – няма 
предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 

 Терени за гробищни паркове – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 

 Терени за инженерно-техническа инфраструктура – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 

 Терени за обществено-обслужващи дейности – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие 

 Терени с обекти на културно наследство (Ткин) – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 

 Терени със специално предназначение – няма предвиждания. 
Въздействие: без въздействие. 

 
ОУП не предлага устройствени решения, засягащи местата с висока концентрация на 

биологично разнообразие. 
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Не се засягат известни и описани находища на включени в приложенията на Закона за 
биологичното разнообразие защитени растителни видове, световно застрашени растителни 
видове, български и балкански ендемити, реликти, растения от Червената книга. 

Не се променя в негативен план установеният баланс на горския фонд на общината по 
вид гори. Запазва се характера и структурата на горските екосистеми, като горите на 
територията на общината ще продължат да се стопанисват съгласно предвижданията на 
Лесоустройствените проекти. Съхраняват се и залесените територии в земи от Поземления 
фонд. 

Увеличават се зелените площи за широко обществено ползване. Елементите на 
зелената система имат важно значение, свързано със социално-икономическото развитие и 
носят основни функции на отдиха, еколого-хигиенни и други специфични функции. Те са 
особено важни за архитектурно художествения силует на урбанизираната среда. ОУП 
съдава регулационната основа за устойчиво развитие и ползване на горите в общината, 
което увеличава възможностите за възстановяване и подобряване на тяхната биокоридорна 
функция. Цялостното развитие на зелената система ще благоприятства развитието на 
популациите на местната автохтонна флора и фауна. 

Не се засягат местообитания, включени в Приложение №1 на Закона за биологичното 
разнообразие и Приложение № 1 на Директива 92/43/ЕЕС. 

Новите устройствени зони, даващи възможности за смяна предназначението на земи и 
строителство, засягат терени с оскъдна или предимно рудерална растителност. В състава 
влизат широко и повсеместно разпространени в страната ни растителни видове, сред които 
няма включени в Приложения № 2 и 3 на ЗБР, както и такива от Червена книга на 
Република България, съвместно издание на Българска академия на науките и Министерство 
на околната среда и водите (2001). Не се засягат находища на лечебни растения, поставени 
под специален режим на опазване и ползване или на такива със стопанско значение. ОУП е 
благоприятен за опазването и осигуряването на нормалното развитие на популациите на 
животинските видове, в т.ч. световно застрашени в категориите Critically endangered, 
Endangered и Vulnerable (Red list IUCN.), на включените в Приложения 2 и 3 на Закона за 
биологичното разнообразие, в Конвенцията по международната търговия със застрашени 
видове от дивата фауна и флора (CITES), в Директиви 92/43ЕЕС и 2009/147/ЕЕС, 
Приложенията на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и 
природните местообитания (Бернска конвенция), на Конвенция за съхраняване на 
мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция), с консервационен статус от 
категории 1-4 на Species of European Conservation Concern (SPEC)... 

Не се очаква отрицателно въздействие върху други ресурсни видове растения и 
животни, включени в Приложение 4 на Закона за биологичното разнообразие. 

Изпълнението на дейностите в ОУП не засяга площи от защитени територии, а 
степента на въздействие върху защитените зони е подробно разгледана в ДОСВ. 
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VІ.8. Културно-историческо наследство, включително архитектурно и 
археологическо наследство 

ОУПО Айтос предлага мерки и насоки за устройствено развитие на територията на 
общината с внимание към опазването на природното многообразие, местообитанията и 
локациите на ценностите на културното наследство в устойчивата историческа среда, които 
да бъдат зачетени при изработването на ЛУП, ПУП, разработки за културни маршрути и пр. 

На обособените в ОУПОА зони за археологическо наблюдение се налага режим на 
превантивна устройствена защита, с който се запазва фактическото им ползване, без да се 
нарушава качеството на територията. 

За осигуряване опазването на останалите археологически обекти, без при това да 
бъдат спирани строителни, селско или горскостопански дейности на територии, незасягащи 
ценностите, е необходимо Община Айтос да инициира пред Министерство на културата 
следните действия: 

Обектите на недвижимото културно наследство подлежат на опазване в съответствие 
с определените по чл. 79 от ЗКН режими за опазване на НКЦ.  

Археологическите обекти извън населените места и селищните образувания се 
опазват и устройват съобразно режимни изисквания на чл. 35 от Наредба № 7/2003 г.за 
ПНУОВТУЗ на МРРБ. 

Неотложно провеждане на теренно обхождане, извършване на оценка на състоянието, 
определяне на точните граници на обектите. Същите да бъдат отразени в специализирана 
карта в цифров вид.  

По отношение на архитектурно-строителните културни ценности, - всякакви намеси 
по отношение на обемно-пространствените параметри на съответните НКЦ да се извършват 
на база виза за проектиране по чл.140, ал.3 от ЗУТ и инвестиционен проект, съгласувани с 
Министерство на културата.   

По отношение ценностите, обявени за паметници на културата в условията на ЗПКМ - 
по реда на чл. 159, ал. 2 от ЗКН да се организира междуведомствена комисия със задача 
окончателна класификация и категоризация на ценностите и определяне на конкретни 
режими за опазване. 

По отношение новоразкритите ценности и декларираните ценности, да се извършат 
съответно процедурите по чл. чл. 58 до 62 от ЗКН. 

До извършване на специалните проучвания и процедури, описани по-горе, 
археологическите ценности в населените места подлежат на опазване в обхват, определен в 
съответствие с разпоредбата на чл. 79, ал. 4 от ЗКН. За тях са приложими чл. 160 и 161 от 
ЗКН. 

 
Коментар-оценка за въздействие върху околната среда 

Цялостната концепция на ОУПО за опазване на недвижимото културно е в 
съответствие със Закона за културното наследство и не е свързано с рискове за околната 
среда. 
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Вероятните бъдещи въздействия върху културно-историческото наследство биха могли да 
бъдат от човешка дейност – бъдещи строително-монтажни дейности, както и при 
селскостопанска дейност. Очакваното въздействие би могло да се прояви в следните насоки: 

 Въздействие върху недвижими културни ценности – единични или групови 
паметници на културата от местно или национално значение при евентуални 
некомпетентни намеси при консервационно-реставрационни работи 

 Въздействие върху недвижимите и движими културни ценности чрез 
неконтролириуема нова строителна дейност без спазване на законовите 
ограничения за строителство в среда на паметници на културата 

 Въздействие върху недвижими културни ценности чрез неподходяща и 
безперспективна социализация и експлоатация на културния ресурс 

 Въздействие върху археологически паметници на културата при неконтролирани 
строителни  и селскостопански дейности 

Очакваните негативни въздействия върху културно-историческото наследство ще бъдат 
предотвратени чрез прилагане на ОУП на Община Айтос и осъществяване на концепцията за 
опазване на КИН, заложена в него. Общият устройствен план на общината оценява обектите 
на културно-историческото наследство, като елементи на цялостни териториални и 
функционални системи, поставящи изисквания и ограничения по отношение 
устройствената, строителна и друга човешка намеса в средата, към която принадлежат или 
която съставляват. ОУП осигурява условия за физическото опазване на паметниците и 
тяхната среда, за промотиране и социализация на познавателните, възпитателните, 
мемориалните, емоционално-естетическите им качества, за реализация на стопанския им 
потенциал, като обект на туристически интерес и посещения чрез заложените в плана 
Правила и Нормативи за прилагане на ОУП, изработени на основание чл.104 ал.2 от ЗУТ и 
са неразделна част от ОУП. 

 
 

VІ.9. Отпадъци и опасни вещества 
Предвижданията на ОУП на община Айтос не предвиждат съществени изменения по 

отношение управлението на отпадъците на територията на общината. ОУПО определя зони 
с производствено складови функции от разновидност „Смесена обществено-обслужваща 
производствено-складова зона“ Соп за застрояване с производствени, складови и 
обслужващи сгради и съоръжения. Те се устройват преобладаващо в периферията на 
населите места и извън нея. Обособяването на тези устройствени зони спомага за 
съсредоточване на малките производствени предпириятия, които се предполага, че 
генерират по-голямо количество отпадъци. Планирането на тези зони спомага за 
непопускане на хаотично разположения на обекти в други части на населените места и 
разпространението на други потоци отпадъци в тях. 

Неразделна част от подобряването на екологичната обстановка е ефективното 
управление на отпадъците, включващо подобряване на инфраструктурата и дейностите 
свързани с отпадъците. В ОУПО са предвидени зони в които има възможнаст да бъдат 
разположени терени за екологична инфраструктура и/или терени за третиране на отпадъци, 
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които кмета на общината има задължение да осигури по реда на чл. 19 от ЗУО, в това 
число: 

 Площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др.; 

 Площадки за разделното събиране, съхраняване и третиране на биоразградими и 
зелени отпадъци; 

 Площадки за събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 
общината. 

В тази връзка е необходимо да се увеличи процента на разделно събираните и 
рециклирани на отпадъци на територията на общината, за да бъдат изпълнени заложените в 
ЗУО цели. По този начин ще бъде намалено влиянието на фактор „Отпадъци“ върху 
компонентите на околната среда и ще намали риска за човешкото здраве. 

 
Коментар-оценка за въздействие върху околната среда 

Характерът на въздействието на фактора „отпадъци” за ОУПО Айтос върху 
компонентите на околната среда може да се класифицира като: 

 Вид на въздействието: пряко (директно от отпадъците); и косвено и вторично 
(чрез въздействието върху друг компонент на околната среда). 

 Кумулативни въздействия: не се очакват (при спазване на нормативните 
изисквания). 

 Начин на въздействие: едновременно (върху всички компоненти на околната 
среда и човешкото здраве). 

 Продължителност на въздействието:дългосрочно (при регламентирани 
 съоръжения за отпадъци); краткосрочно или средносрочно (при незаконни 

сметища, докато бъдат почистени). 
 Честота на въздействието: постоянно (отпадъци се генерират при всекидневната 

човешка дейност). 
 Степен на въздействието: незначителна (при спазване на нормативните 

изисквания). 
 

 Прогноза за предполагаемото значително въздействие върху компонентите 
и факторите на околната среда, във връзка с разполагане на 
предприятия/съоръжения, класифицирани като предприятия с нисък или 
висок рисков потенциал. 

Съгласно Чл. 104. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 32 от 2012 г., в сила от 
1.01.2013 г., отм., нов, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (2) от ЗООС, при 
устройственото планиране на територията се осъществява контрол на: 

1. разположението на нови предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков 
потенциал; 

2. изменения в предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал. 
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„Предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал― е предприятие/съоръжение, в 
което има опасни вещества в количества, равни или надвишаващи количествата, посочени в 
приложение № 3, част 1, колона 2, или част 2, колона 2, но по-малки от количествата, 
посочени в приложение № 3, част 1, колона 3, или част 2, колона 3, когато е приложимо, 
като се използва правилото за сумиране, посочено в забележка 4 от приложение № 3 към 
чл.103, ал.1 от ЗООС „Предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал― е 
предприятие, в което има опасни вещества в количества, равни или надвишаващи 
количествата, посочени в приложение № 3, част 1, колона 3, или част 2, колона 3, когато е 
приложимо, като се използва правилото за сумиране, посочено в забележка 4 от 
приложение № 3 към чл.103, ал.1 от ЗООС. 

В границите на общината не са разположени предприятия, които работят с отровни 
вещества и не съхраняват такива. Промишлените отровни вещества (ПОВ) в 
производствения сектор са: амоняк, хлор, сярна киселина, натриева основа, серни окиси, 
доменен и коксов газ, пропан-бутан, цианиди, пестициди и други вещества. Съдовете за 
съхранение на суровините, полуфабрикатите и готовата продукция на промишлените 
предприятия, обикновено са разположени около промишлените корпуси. 

На територията на община Айтос няма съществуващи предприятия, класифицирани 
като предприятия с нисък или висок потенциален риск. В процеса на изработване на ОУП 
са ревизирани и отразени в ОУП, всички изработени и одобрени ПУП. Не се отреждат 
територии и зони, и не са локализирани съществуващи обекти, представляващи риск за 
околната среда и човешкото здраве. Не се предвижда отреждане на терени за предприятия 
или съоръжения, в които ще има опасни вещества, в количества достатъчни за 
класификацията на обекта или съоръжението с нисък или висок потенциален риск. 

Не са идентифицирани и не се предвиждат високотехнологични производствени зони, 
и групи от предприятия/ съоръжения с нисък и висок рисков потенциал. С ОУП не се 
предвиждат зони и съоръжения, съхраняващи големи количества лесно запалими течности- 
ЛЗТ, или експлозивни, оксидиращи аерозоли, течности и др. 

Формираните утайки от пречистване на отпадъчните води, след изграждане и 
въвеждане в експлоатация на ПСОВ  ще се оползотворяват съгласно програми за 
управление на утайки, които следва да бъдат съобразена с Националния стратегически план 
за управление на утайките от ГПСОВ на територията на Р България за периода 2014-2020 г. 
В Програмите ще са определени възможностите и начините за третиране на утайки от 
ПСОВ. 

Съгласно разпоредбите на чл.17, ал.2 от Наредба № 7 за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони, в отделни урегулирани 
имоти в жилищни територии, в съответствие със заявено искане на собствениците, могат да 
изграждат и сгради за безвредни производствени дейност. 

На територията на общината няма и с ОУП не се предвиждат 
предприятия/съоръжения и инсталации, чиито производствени процеси имат вредно 
влияние върху околната среда (отделяне на газове, дим, прах, миризми, произвеждане на 
вредни шумове, светлинни отблясъци и др.). С ОУП не се налага устройване на санитарно-
хигиенни зони и определяне на безопасни отстояния. 
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VІ.10. Вредни физични фактори  

Върху изменението на шумовия режим в перспектива за община Айтос ще окаже: 

 Изменението   в   параметрите   на   селищната   среда -   поява   на   нови   
улици, изменението в техническите параметри и пътната настилка при реконструкция на 
съществуващи улици, изменението в характера на застрояването, поява на нови източници 
на шум и др.; 

 Изменението в параметрите на транспортните потоци. 

 Извършването на строителни и ремонтни работи, във връзка с 
предвижданията на ОУП 

 Реализирането на нови инвестиции в производства в промишлената зона на 
община Айтос. 

Съвременните възможности за намаляване на шума в самите транспортни средства 
все още са недостатъчни. От друга страна, съществуващата изграденост на селищната 
територия силно ограничава прилагането на радикални устройствени мерки. Тези 
особености  поставят  проблема  за  защита  на  населението  от  транспортния  шум  в 
групата на най- сложните и актуални проблеми от съвременното селищно устройство. 

ОУП на община Айтос не е свързан с поява на източници на вибрации в околната 
среда. Не се очакват устройствени решения, влошаващи качествата на средата по 
отношение на йонизиращи и нейонизиращи лъчения. 
 

Коментар-оценка за въздействие върху околната среда 
В извод, към настоящия момент и в перспектива, може да се очаква, основните типове 

въздействия върху фактора на околната среда „физични фактори” могат да се определят 
както следва: 

 по вид - по време на строителство и при експлоатацията на елементите на 
техническата инфраструктура въздействието е пряко, вторично, краткосрочно, 
временно, отрицателно, обективно обусловено; при експлоатацията на 
линейната инфраструктура въздействието е пряко (предимно шум), постоянно, 
дългосрочно и с незначителни последици. 

 по вероятност - неблагоприятни въздействия могат да се проявят с различна 
вероятност при различните мероприятия, предвидени в ОУП Айтос. 

 Възможното въздействие върху околната среда и човешкото здраве се оценява, 
както следва: 

 по продължителност - краткосрочно по време в обхвата на действие на ОУП 
Айтос 

 по териториален обхват - съответства на степента на намеса, най-често с локален 
обхват. 
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  по честота - временно в периодите на реализацията и постоянно, по време на 
експлоатация на различните дейности, които ще бъдат резултат от прилагането 
на ОУП Айтос. 

 кумулативен ефект - от наслагващите се фактори, които оказват въздействие 
върху човешкото здраве. 

Няма очаквания за превишаване на екологични стандарти поради това, че всеки 
елемент от реализацията на ОУП Айтос ще доведе до подобряване стандарта на живот на 
населението без същевременно да окаже значително въздействие върху околната среда. 
	

VІ.11. Материални активи  
Материалните активи в контекста на устройственото планиране се разглеждат в 

аспекта на предвижданията на плана по отношение на третичния сектор.  
Предложеното с ОУП  усъвършенстване на териториалната организация на мрежата 

от обекти на третичния сектор (вкл. социалната инфраструктура) в устройствен аспект се 
основава на следните постановки: 
 в сферата на образованието и здравеопазването съществуващата инфраструктура е 

с достатъчен капацитет (има и сериозни резерви) и по-нататъшното й усъвършенстване не 
поставя устройствени проблеми. 
 в сферата на социалните дейности – продължаващо развитие на социалните услуги. 
 в сферата на културата собствената й инфраструктура в населените места извън 

общинския център не поставя устройствени проблеми. Предвидено е доразвитието на 
формите на интеграцията й със социализацията на обектите на културно-историческото 
наследство и свързаното с нея развитие на културно-познавателния и изобщо културния 
туризъм. 
 доизграждането на инфраструктурата за масов спорт също не поставя устройствени 

проблеми. Относно инфраструктурата на спорта в населените места, проектът акцентира 
върху необходимостта от обновяване и ревитализация на селските игрища (стадиони) като 
места за масов спорт. 

 
VІ.12. Население и човешко здраве 

Потенциално засегнатото население от реализирането на ОУП са всички жители на 
общината. По отношение на човешкото здраве, предвижданията на ОУП Айтос 
гарантирант: 

• Запазване и подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез изграждане и 
поддържане на транспортната инфраструктура, озеленяване и изграждане на рекреационни 
обекти 

• Подобряване на качеството на повърхностните води чрез изграждането на 
пречиствателна станция за битови отпадъчни води Айтос, рехабилитация на 
канализационната и водопроводна мрежа, отстраняване на нерегламентираните 
замърсявания, поддържане на речните корита 

• Осигуряване на санитарно-защитни зони при реализиране на нови водохващания 
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и поддържане на съществуващите като обекти със специфичен хигиенно-охранителен 
статус са водоизточниците и пречиствателните станции за отпадъчни води. Около 
водоизточниците се обособяват санитарно-охранителни зони, като проучването, 
проектирането, учредяването, утвърждаването и експлоатацията на санитарно-
охранителните зони се извършва по реда и условията на Наредба № 3 от 16.10.2000г. 

• При разполагането на площадки за временно съхранение на отпадъци и при 
проектирането на инженерната инфраструктура се взети предвид и съобразени 
изискванията за здравна защита на селищната среда като са осигурени необходимите 
отстояния до населени места и зони за рекреация. 

Вероятните въздействия върху населението в резултат на прилагането на ОУП се 
определят от предвижданията на плана. От направения преглед на предвижданията на 
ОУПО Айтос може аргументирано да се счита, че предвидената в ОУП пространствена 
организация на територията и предвидените устройствени мероприятия няма да влошат 
здравния статус на населението и няма да доведат до увеличаване на здравния риск за 
населението на общината, което няма да бъде изложено на директна експозиция. 

Прогнозата за общоекологичните и здравно-хигиенни параметри на проучваната 
територия се основава на заложените параметри в ОУП на община Айтос. 

Основните параметри на ОУП: комфорт на обитаване; обезпеченост с техническа и 
инженерна инфраструктура; обезпеченост със социална инфраструктура - отговарят на 
съвременните нормативи и стандарти на ЗУТ, ППЗТСУ, Наредба № 7/МРРБ за правила и 
норми за устройство на различните видове територии. В този смисъл ОУП като 
документация заедно със отделните функционални системи и подсистеми ВиК, 
Електроснабдяване, Транспортна схема и „Зелената система”, е законосъобразен и 
екологосъобразен дотолкова, доколкото съвременно устройство на територията е 
екологосъобразна дейност. Основните параметри на ОУП са дадени в Правила и нормативи 
за прилагане на ОУП. 

Прогнозата за предполагаемото въздействие върху отделните компоненти на средата 
показват, че предполагаемото или бъдещо състояние ще бъде в изискваното нормативно 
състояние, което от своя страна ще осигури здравно-хигиенните параметри на територията. 
Основание за това са предвидените мероприятия (устройствени, технико- технологични, 
организационни и др.) в ОУП. 

Достигането и поддържането на индивидуални нормативни нива на атмосферните 
замърсители за прогнозния период са основание да се твърди, че в района на община Айтос 
няма мощни източници, формиращи трайна зона на замърсен атмосферен въздух. 

По отношение нормативните качества на повърхностните и подземни води 
реализирането на предвидените в ОУП мероприятия за строителство, реконструкция, 
рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения, изграждане на 
канализационна система за битови отпадъци и дъждовни води в населените места; 
изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води; рекултивация на общинското 
сметище; подобряване управлението на отпадъците ще осигурят качество на питейните 
води отговарящи на стандартите за качеството на питейните води и необходимите 
показатели за заустване на отпадъчни води във водни обеми отговарящи на Наредба №6 на 
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МОСВ. 
ОУПО Айтос предвижда при усвояване на нови територии в регулация, с различно 

предназначение (обитаване, отдих и рекреация, здравна или учебна дейност и други), да се 
спазват нормативните изисквания за шум, за съответния вид територия. 

При разработване на ПУП на нови жилищни зони, граничещи с натоварени пътища/ 
улици, да се отчита фактор „шум“ с цел - постигане на хигиенните норми за този вид 
територии, чрез: максимално отдалечаване на линията на застрояване от източника на шум 
(транспортния поток), подходящо разполагане и ориентация на сградите, екраниране на 
разпространението на шума към обектите на въздействие и други. 

При разработване на ПУП на спортни площадки, развлекателни атракциони, 
паркинги, заведения с озвучителни уредби и други е необходимо да се спазват 
изискванията за здравно-хигиенна защита, за да се гарантира благоприятна акустична среда 
на териториите им. 

Основен източник на шум в околната среда и за в бъдеще остават транспортните 
потоци по главните пътни артерии от републиканската пътна мрежа (РПМ), минаващи през 
територията на общината. Извършваните текущи ремонтни дейности, както и предвидените 
нови проекти за рехабилитация и реконструкция на пътни участъци от РПМ ще доведат до 
намаляване на шумовата емисия от транспортните потоци, което е от особено значение при 
преминаване на пътищата през или покрай населени места. 

Всички устройствени дейности могат да бъдат разглеждани като фактори, които при 
определени условия може да окажат отрицателни въздействия върху околната среда и 
човешкото здраве. Чрез устройственото планиране, обаче, тези въздействия могат да бъдат 
насочвани и регулирани като характер и степен на агресивност, но при постоянно 
действащо изискване за опазването на човешкото здраве. 

Коментар-оценка за въздействие върху околната среда 
Въздействието на ОПУ върху населението и човешкото здраве ще има положителен и 

дългосрочен ефект, с ясна тенденция за устойчивост. 
Основните типове въздействия върху здравно-хигиенните аспекти на околната среда и 

в частност върху човешкото здраве могат да се определят както следва: 
 по вид - пряко, постоянно, дългосрочно и с благоприятни последици върху 

човешкото здраве. 
 по вероятност - неблагоприятни въздействия могат да се проявят с различна 

вероятност при различните мероприятия, предвидени в ОУПО Айтос. 
 Възможното въздействие върху околната среда, в частност върху човешкото 

здраве се оценява, както следва: 
 по продължителност - дългосрочно по време в обхвата на действие на ОУП на 

община Айтос. 
 по териториален обхват - съответства на степента на намеса, най-често с локален 

обхват. 
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 по честота - временно в периодите по време на строителството и постоянно, по 
време на експлоатация на различните дейности, които ще бъдат реализирани чрез ОУП на 
община Айтос. 

 кумулативен ефект - от наслагващите се фактори, които оказват въздействие 
върху човешкото здраве. 

Няма очаквания за превишаване на екологични стандарти поради това, че всеки 
елемент от реализацията на ОУП Айтос ще доведе до подобряване стандарта на живот на 
населението без същевременно да окаже значително въздействие върху околната среда. 
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VІІ. МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО 

КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА  

 
В резултат на анализа и оценката на компонентите и факторите на околната среда и степента на отразяване на Националните 

стратегически цели по отношение качествата на околната среда, екологичната оценка формулира набор от мерки за предотвратяване, 
намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на плана са показани в следващата 
таблица. Мерките следва да бъдат спазвани при прилагане на ОУПО и последващи етапи-подробно устройствено планиране (ПУП) и 
инвестиционно проектиране (ИП). Мерките са формулирани и групирани по отношение на конкретното им прилагане: мерки за 
предотвратяване на негативните въздействия; мерки за ограничаване на степента на негативните въздействия; мерки за 
ограничаване на вероятността от настъпването на негативни въздействия и мерки за компенсиране във възможно най-голяма 
степен на неблагоприятните въздействия. 

 
ТТааббллииццаа  VVІІІІ..11..  ММееррккии  ззаа  ппррееддооттввррааттяяввааннее  ннаа  ннееггааттииввннииттее  ввъъззддееййссттввиияя  
  

№ Компоненти и 
фактори 

Мярка Очакван ефект 

1 Атмосферен 
въздух 

Одобряване за реализация на производствени дейности, които прилагат най-
добрите налични техники за минимизиране на емисиите в атмосферния 
въздух след ЕО или ОВОС  

 

Завишен контрол над фирми, с 
източници на емисии на вредни 
вещества  

2 Води Реализацията на инвестиционни проекти и предложения, произтичащи от 
ОУП на община Айтос, които касаят ползване или водовземане от 
повърхностни или подземни водни тела, да се извършва при спазване 
изискванията на Закона за водите, след получаване на необходимите за 
целта разрешителни.  

Опазване на повърхностните и подзем-
ните води от замърсяване. Недопускане 
нарушаване на екологичния минимум 
на речния отток след точките на 
водовземане, както и влошаване на 
количествените характеристики на 
подземните водни тела.  

3 Почви 1) Прилагане на Националните стандарти за Добрите земеделски и 
екологични условия (ДЗЕУ), свързани с опазване на почвата от 
ерозия, запазване на структурата, органичните вещества в нея, 

Опазване на почвите от замърсяване и 
физическо унищожаване. Ограничаване 
на почвените деграционни процеси. 
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насочени към поддържане и съхраняване на местообитанията. 
2) Спазване на правилата за добра земеделска практика с цел опазване 

на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. 
3) Подбор на правилна структура на отглежданите земеделски култури 

и организирането им във високопродуктивни почвозащитни 
сеитбообръщения. 

4) Разнообразяване на структурата на земеделско производство чрез 
увеличаване на дела на фуражните, техническите и етерично маслени 
култури, които осигуряват суровини за алтернативни горива и за 
фармацевтичната и парфюмерийна промишленост. 

5) Ограничаване на вторичното уплътняване на почвата чрез правилен 
подбор на земеделска техника (с по-малко относително тегло, 
малогабаритна, с комбинирани агрегати, които изпълняват няколко 
операции при един ход). 

6) Ограничаване на вторичното уплътняване на почвата чрез 
използване на нови технологии, при които броят на операциите се 
намалява (минимални обработки на почвата) или почвата въобще не 
се обработва (нулева обработка на почвата). 

7) Почвите с по-тежък механичен състав (тежко песъчливо-глинест и 
глинест), каквито в района на Айтос са смолниците и канелените 
горски почви да се обработват при влажност, не по-висока от 50-60% 
от Wппв. Същото изискване да се спазва при използване на 
строителна техника в земеделските територии. 

8) Да се извършва есенна профилираща оран на дълбочина 30-35 cm с 
обръщане на пласта като основна агротехническа мярка за 
разуплътняване на вторично уплътнения слой (плужната пета). Тази 
мярка спомага за повишаване на инфилтрационната способност на 
почвата и има ограничаващ ефект относно риска от наводнения 

9) В процеса на изпълнение на строителни дейности задължително да 
се отделя хумусния субстрат, да се посочват местата за депонирането 
му, както и на земните маси от подпочвата на засегнатите от 
строителство площи, начините на съхранението и оползотворяването 
на хумусната почва; 

Спазване на законовите процедури при 
проектиране;  
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10) Хумусният субстрат да се използва за рекултивация на нарушени 
терени или подобряване на слабопродуктивни земи. 

11) При изкопните работи почвата от хумусните хоризонти - слой с 
мощност 50-60 cm да се селектира и да се депонира на специално 
предвидени за целта места, а ако се генерират излишни обеми от 
хумусния субстрат, той или да се използва за рекултивация на 
терените (нарушени или около новоизграждащи се обекти) или за 
рекултивация на слабопродуктивни земи. 

12) Препоръчва се поддържане на дървесната и тревната растителност 
покрай съществуващите пътища. 

13) По време на строителния процес строго да се спазва изискването 
строителните и други отпадъци да се депонират на пригодените за 
тази цел места. В никакъв случай да не се допуска безразборното им 
изсипване върху земеделски земи или деретата на реките; 

 
4 Земни недра 1) Стриктно спазване на регламентираните в чл. 118а на Закона за 

водите забрани за: 
- конструкции, инженерно-строителни съоръжения и

 други, при които се осъществява или е възможен 
контакт с подземни води; 

- използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, 
при изграждане на конструкции, инженерно-строителни
 съоръжения и други, при които се осъществява 
или е възможен контакт с подземни води;  

2) Стриктно спазване на: 
- изискванията на Наредба №12/03.07.2001г. за проектиране на 
геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони; 
- нормите за проектиране на плоско фундиране (глава осма: 
„Особености при проектиране на сгради и съоръжения в наклонени 
терени”); 
- съществуващите забрани и ограничения за строителство в терени 
засегнати или потенциално опасни от възникване на свлачищни процеси. 
- използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при 

Предотвратяване на възникването или 
ограничаване на проявата на физико-
геоложки процеси и явления в 
геоложката основа. 
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изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, 
при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води; 
- забраната за смесване на подземни води с различно качество чрез 
изградени водовземни съоръжения. 

5 Ландшафт 1) Извършване на ландшафтно-устройствени мероприятия за защита 
и възстановяване на традиционните ландшафти 

2) Спазване на изискването за осигуряване на минимална озеленена 
площ за различните устройствени зони (при изграждане и 
реконструкция); 

3) Приобщаване на обекти и съоръжения на техническата и 
транспортната инфраструктура в ландшафта чрез подходящо 
оформяне на прилежащите пространства; 

Опазване на ландшафта и постигане на 
под ходящ облик на средата. 
Повишаване на естетическата стойност 
на територията. 

6 Биологично 
разнообразие 

1) Да не се допуска урбанизация на местата с концентрация на 
биологично разнообразие 

2) При проектирането на нови обекти да се спазва принципа на 
запазване на съществуващата растителност, чрез непрекъснат 
контрол върху изсичането на растителността при разчистване на 
терените; 

3) Да се допълва и поддържа кадастъра на зелените площи и 
паспортизацията на елементите на зелената система 

4) При подробното проектиране на териториите и техните зелени 
площи и при спазване на превантивните режими на деретата, да се 
използват оптимално техните площи и други такива в близост до 
тях за създаване на зелени клинове. Също така подобни дерета и 
други изоставени площи около тях, биха могли да се превърнат в 
места за отмора, пешеходно и велосипедно движение, с 
изграждане на необходимите за целта вело- и пешеходни алеи; 

5) За естетизиране на средата, при подробното планиране на 
териториите, приоритетно да се съблюдават: 

 Изграждане на изолационни пояси около промишлените зони, 
с цел редуциране на шумово и прахово замърсяване; 

Опазване и възстановяване на 
местообитанията, структурата и 
динамиката на 
популациите на видовете в района. 
Намаляване степента на негативно 
въздействие и предотвратяване 
нарушения във 
видовия състав на характерната за 
района 
растителност в дългосрочен план. 
Опазване на растителността от 
унищожаване и 
съхраняване на ценните дървесни 
видове; 
Спазване на заложените в ОУПО 
параметри на 
зелената система; 
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 Да се отдава нужното внимание на уличното и вертикалното 
озеленяване на сградите в регулация; 

 Да се акцентира на цветовото оформление и да се повиши 
участието на цветни храсти и иглолистна растителност; 

 Да се регламентира степента на поддържане на изброените 
обекти; 

 Да се уплътнят растителните групи в междусградните 
пространства и край пътищата; 

 Да се изградят защитни растителни пояси по периферията на 
селищата. 

6) При изготвянето на подробни планове и определяне на места за 
разполагане на сгради и съоръжения, да се избягва 
фрагментирането на естествени и полуестествени ландшафти – 
горски, паркови, земеделски, открити и заети от дървесна 
растителност площи с естествен характер в територията на града и 
общината 

7) Да не се допуска застрояване на паркове и междусградни 
пространства 

8) При реализация на проектните решения, касаещи зелената 
система и съответните подробни планове, да се предвиди 
участието на експерти, с цел препоръчване на подходящ подбор 
на растителността по вид, хабитус, гъстота на короните и 
височина, съответстваща на изискванията на фаунистичните 
комплекси. 

9) При подробното планиране на териториите в извънселищните 
зони: 

 Да се обозначат и маркират туристически маршрути в парковете, а 
ценните, защитени и дълговечни растителни видове, да бъдат 
обозначени с образователна и превантивна цел; 

 Да се разработят нови архитектурни паркови елементи със 
съвременен дизайн и материали. 

10) Озеленителните мероприятия да се извършват с подходящи 
местни видове, с цел запазване от инвазия на чужди и 
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несвойствени видове в граничните местообитания; 
 

11) За защитени зони“Айтоска планина” /BG0000151/, защитена зона 
“Екокоридор Камчия-Емине” /BG0000393/ и защитена зона 
„Трите братя”  /BG0000119/ ПО ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО ЗА 
ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И 
МЕСТООБИТАНИЯТА НА ВИДОВЕТЕ, конкретни мерки са 
предложени и се съдържат в ДОСВ. 

Защитени територии в контактни зони с предвижданията на ОУПО 
Айтос: 

1. Защитена местност „Айтоска кория“ 
Смесена устройствена зона (Соп) 
Мярка 1. В зона – Соп 10 (землище гр. Айтос) да не бъдат 

отглеждани и използват растителни и животински видове, които 
могат да бъдат инвазивни по отношение на местната флора и фауна, 
като тези включени в инвазивните чужди видове за Европа (Delivering 
Alien Invasive Species Inventories for Europe - DAISIE), ALARM и 
NOBANIS, във връзка с Глобална стратегия за опазване на растенията и 
Национална Стратегия за Опазване на Биологичното Разнообразие. 

Мярка 2. При планиране и изпълнение на дейности, същите да се 
ограничат само в Соп10 (землище гр. Айтос), без да се засягат площи в 
защитената територия. 

Изпълнител: Община Айтос, ДГС „Айтос“, Възложител 
 
2. ПЗ „Естествено находище на бодливо сграбиче“ 
Вилна зона (Ов) - (землище гр. Айтос) 
Мерки: В зона – Ов-6 и Ов-7, да не бъдат отглеждани и 

използват растителни и животински видове, които могат да бъдат 
инвазивни по отношение на местната флора и фауна, като тези 

 
 
 
 
 
 
Мерки за недопускане увреждането на 
природните местообитания в 
защитените зони в изпъление 
предвижданията на ОУП  
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включени в инвазивните чужди видове за Европа (Delivering Alien 
Invasive Species Inventories for Europe - DAISIE), ALARM и NOBANIS, 
във връзка с Глобална стратегия за опазване на растенията и Национална 
Стратегия за Опазване на Биологичното Разнообразие. 

Изпълнител: Община Айтос, ДГС „Айтос“, Възложител 
 
3. ПЗ „Трите братя“ 
Мерки: В зона – Ов-6(землище гр. Айтос), да не бъдат 

отглеждани и използват растителни и животински видове, които 
могат да бъдат инвазивни по отношение на местната флора и фауна, 
като тези включени в инвазивните чужди видове за Европа (Delivering 
Alien Invasive Species Inventories for Europe - DAISIE), ALARM и 
NOBANIS, във връзка с Глобална стратегия за опазване на растенията и 
Национална Стратегия за Опазване на Биологичното Разнообразие. 

Изпълнител: Община Айтос, ДГС „Айтос“, Възложител 
 
13)Мерки за защитените територии, свързани с цялостното 

изпълнение на ОУПО и опазване на конкретните обекти 
1. Защитена местност „Айтоска кория“ 

Мярка 1.1 Засилване контрола по спазване на режима на 
дейности по отношение на паша, изхвърляне на отпадъци, сеч на 
дървета и бивакуване. 

Мярка 1.2 Да се приложат поддържащите и възстановителни 
дейности и съобразен със съвремените изисквания на конвервационната 
биология. 

Мярка 1.3 Да се извърши почистване на защитената територия. 
Мярка 1.4 Да се извършват периодични информационни кампании 

сред местното население за значението, функциите и режима на 
дейностите в защитената територия. 
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Изпълнител: Община Айтос/РИОСВ-Бургас 
 
2. ПЗ „Естествено находище на бодливо сграбиче“ 

Мярка 2.1 Засилване контрола по спазване на режима на 
дейности по отношение на паша, изхвърляне на отпадъци, сеч на 
дървета и бивакуване. 

Мярка 2.2 Да се приложат поддържащите и възстановителни 
дейности и съобразен със съвремените изисквания на конвервационната 
биология. 

Мярка 2.3 Да се извърши почистване на защитената територия. 
Мярка 2.4 Да се извършват периодични информационни кампании 

сред местното население за значението, функциите и режима на 
дейностите в защитената територия. 

Мярка 2.5 Да се повиши контрола на АТВ, кросови мотори и 
оффроуд. 

Мярка 2.6 Да се обособят, регламентират и контролират 
туристически маршрут/и за достъп до защитената територия, съобразени 
с изискванията и наличието на айтоски клин и други съпътстващи и 
конвервационно значими видове растения и животни. 

Мярка 2.7 Да се маркират границите на територията и се 
предвидят информационно-образователни табели. 

Мярка 2.8 В имот 000510 да се предприемат мерки за ограничаване 
на достъпа на хора и животни с цел опазване на излоризана популация на 
айтоския клин. 

Мярка 2.9 Да се предвидят дейности по възстановяване на 
популацията на айтоския клин в площите заети от културите на черен 
бор, както и други нетипични за района и инвазивни видове. 

Изпълнител: Община Айтос 
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3. ПЗ „Трите братя“ 
Мярка 3.1 Засилване контрола по спазване на режима на 

дейности по отношение на паша, изхвърляне на отпадъци, сеч на 
дървета и бивакуване. 

Мярка 3.2 Да се приложат поддържащите и възстановителни 
дейности и съобразен със съвремените изисквания на конвервационната 
биология. 

Мярка 3.3 Да се извърши почистване на защитената територия. 
Мярка 3.4 Да се извършват периодични информационни кампании 

сред местното население за значението, функциите и режима на 
дейностите в защитената територия. 

Изпълнител: Община Айтос/ДГС „Айтос“ 
 

4. Защитената местност “Хисаря” 
Мярка 4.1 Засилване контрола по спазване на режима на 

дейности по отношение на паша, изхвърляне на отпадъци, сеч на 
дървета и бивакуване. 

Мярка 4.2 Да се приложат поддържащите и възстановителни 
дейности и съобразен със съвремените изисквания на конвервационната 
биология. 

Мярка 4.3 Да се извърши почистване на защитената територия. 
Мярка 4.4 Да се извършват периодични информационни кампании 

сред местното население за значението, функциите и режима на 
дейностите в защитената територия. 

Мярка 4.5 Да се повиши контрола на АТВ, кросови мотори и 
оффроуд. 

Мярка 4.6 Да се обособят, регламентират и контролират 
туристически маршрут/и за достъп до защитената територия, съобразени 
с изискванията и наличието на айтоски клин и други съпътстващи и 
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конвервационно значими видове растения и животни. 
Мярка 4.7 Да се маркират границите на територията и се 

предвидят информационно-образователни табели. 
Мярка 4.8 Да се предвидят дейности по възстановяване на 

популацията на айтоския клин и други видове, в площите които в 
миналото за били засегнати от човешки дейности. 

Мярка 4.9 Да се направят проучвания за разширение площта на 
защитената територия в землището на гр. Айтос, така и в с. 
Карагеоргиево и с. Зетьово. 

Мярка 4.10 Да се пристъпи към изготвяне на план за управление на 
защитената територия. 

Изпълнител: Община Айтос 
 

7 Културно 
историческо 
наследство 

1) Спазване на изискванията и ограниченията на нормативната 
уредба касаеща културното наследство; 

2) По време на строителство при разкриване на археологически 
находки незабавно спиране на строителните дейности и 
уведомяване на съответните компетентни органи. 

Опазване на културно историческото 
наследство от унищожаване. 

8 Отпадъци и 
опасни 
вещества 

1) Прилагането на ОУПО да се съобрази с изискванията на Закона за 
управление на отпадъците; 

2) По време на строителството и обособяването на новите територии 
да се предвидят мерки относно несмесване на опасни отпадъци с 
други отпадъци или на оползотворими с неоползотворими, преди 
да бъдат извозени на отреденото за целта депо или предадени на 
лицензирани фирми с цел тяхното обезвреждане; 

3) Включване в системата за организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване на новообособените урбанизирани територии; 

4) Управление на строителните отпадъци съобразно изготвен и 
одобрен План за управление на строителните отпадъци, съгласно 
чл.11, ал.1 и ал.4 от ЗУО за всеки отделен проект; 

5) Всички формирани отпадъци да се предават за последващо 

Спазване на изискванията на 
националното 
законодателство. 
Опазване на води (повърхностни и 
подземно) и почви от замърсяване. 
Ефективно управление на отпадъците 
на 
територията на общината и свеждане до 
минимум риска за здравето на хората и 
състоянието на околната среда. 
Подобряване на културата 
за събиране, 
оползотворяване 
контролиране на този вид
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оползотворяване или обезвреждане на лица притежаващи 
разрешение, комплексно разрешително или регистрационен 
документ по чл.35 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.), за съответната 
дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно 
Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците, въз основа на 
писмен договор. 

6) Извършване на последващо специализирано проучване   на  
площадки  за   отреждане   на терени    за    контролирано  
съхранение    на оборския тор в близост до населените  места 

7) Да се стимулират традиционните практики за домашно 
компостиране и оползотворяване на биоразградимите отпадъци

отпадъци

9 Вредни
физични 
фактори 

1) Запазване на съществуващите крайпътни озеленени площи с 
изолационни и защитни (в т.ч. ветро- и снегозащитни) функции за 
ограничаване на вредното влияние от транспортния шум; 

2) При изготвянето на подробни устройствени планове да се изисква 
реализиране на защитно озеленяване в границите на прилежащи 
на пътищата поземлени имоти; 

Предотвратяване на евентуални вредни 
въздействия от завишени нива на шум 

10 Население и 
човешко 
здраве 

1) Обезпечаване на населението с питейна вода с добро качество; 
2) При извършване на строително монтажни дейности е необходимо 

ограничаване достъпа до територията на строителния обект. 
3) При разгръщане на земни площи с интензивно земеделие, 

което биха могло да доведе до антропогенен натиск върху 
повърхностните и /или подпочвените води, например замърсяване 
с нитрати, и други  химически вещества, да се вземат 
необходимите мерки за организиране на планиран мониторинг. 
 

Ефективно управление на 
въздействието на 
околната среда върху здравето. 
 

  
ТТааббллииццаа  VVІІІІ..22..  ММееррккии  ззаа  ооггррааннииччааввааннее  ннаа  ссттееппееннттаа  ннаа  ннееггааттииввннииттее  ввъъззддееййссттввиияя  
  

№ Компоненти и 
фактори 

Мярка Очакван ефект 

1 Атмосферен 1) Използване на природен газ и алтернативни енергийни Създаване на условия за запазване и 
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въздух източници за отопление в битовия сектор и в производството. 
Стимулиране ползването на алтернативни екосъобразни 
енергийни източници (т.н. зелена енергия); 

2) Ограничаване на замърсяването на въздуха от моторните 
превозни средства посредством подобряване организацията на 
движение; 

3) Контрол върху строителните работи и процеси с цел ограничаване 
на емисиите от прах и вредни вещества изпускани във въздуха;

подобряване на 
качеството на атмосферния въздух  

2 Води 1) Изпълнение на приложимите мерки заложени в ПУРБ 2016-2020 
г. и ПУРН 2016-2020 г. в Черноморски район, включително и 
мерките от ЕО на ПУРБ и ПУРН за постигане целите за водните 
тела в района - в компетентността на общината; 

2) До изграждане на канализационните системи в населените места 
на общината, с цел опазване на повърхностни и подземни води от 
замърсяване да се прилага разпоредбата на чл.46, ал.4 , т. 2 от ЗВ 
и изискванията на ЗУТ, относно необходимите съоръжения за 
отпадни води. 

3) Да се осигурява прилагане на принципа за по-пълно 
възстановяване на разходите за водни услуги, включително и за 
ресурса и опазване на околната среда; 

4) Опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, 
включително мерките за опазване на качеството им, с оглед 
намаляване на степента на пречистване за получаване на води с 
питейни качества; 

5) Редовен мониторинг на качествата на питейните води от 
водоизточниците и на повърхностните водни обекти; 

6) Учредяване на санитарно охранителни зони (СОЗ) на всички 
водоизточници за питейно – битово водоснабдяване и около 
водовземни съоръжения на територията на общината, съгласно 
Наредба №3/16.10.2000г. 

7) Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за 
питейно-битово водоснабдяване на населението; 

8) Регулиране на водовземанията на пресни повърхностни води и на 

Подобряване и опазване качеството на 
водите и елиминиране 
неблагоприятното 
въздействие върху околната среда. 
Предотвратяване на замърсяването на 
води 
(повърхностни и подземни) и почви. 
Достигане на добро общо състояние на 
повърхностни и подземни ВТ и 
постигане на 
заложените в ПУРБ екологични цели. 
Осигуряване на необходимото 
количество 
питейна вода с подходящи качества 
отговарящи на нормативните 
изисквания. 
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подземни води; Водовземания и ползване на воден обект е 
необходимо, да се съгласуват със съответната БД; Водене на 
регистри на водовземните съоръжения и издадените 
разрешителни за водовземане от ПВТ. 

9)  Регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за въвеждане 
на замърсители от точкови източници на замърсяване или 
изисквания за издаване на разрешителни и техния периодичен 
преглед и актуализация. 

 Заустването на третираните в пречиствателни съоръжения, 
отпадъчни води в повърхностен воден обект да става след 
издаване на разрешително по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите. 

 Прилагане на добри земеделски практики в изпълнение на 
изискванията на Директива за нитратите /91/676/ЕЕС/. 

 Обработката на почвата да се извършва напречно на склона, а 
внасянето на азотсъдържащи торове задължително да бъде 
разделено на части (предсеитбено и подхранване) 

10) Да се спазват изискванията на чл.143,т.3 и чл.146, ал. 1 от Закона 
за водите: 

 забранява се използването на речните легла като депа за 
отпадъци, земни и скални маси; 

 Забранява се разполагането на жилищни и вилни сгради и 
стопански постройки в заливаемите тераси на реките и сервитута 
на хидротехническите съоръжения. 

11) Постоянен контрол върху техническото състояние на язовирите 
и поддържане проводимостта на речната мрежа 

12) Изпълнение на мярка UW_1 от ПУБР 2016-2020 г. „Изграждане 
или модернизиране на пречиствателни станции за отпадъчни 
води“ с действие: „Осигуряване на отвеждане и подходящо 
пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 
е.ж., вкл. изграждане на влажна зона за пречистване на 
отпадъчните води“. 

13) Изпълнение на мярка UW_2 от ПУБР 2016-2020 г.  „Осигуряване 
на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от 
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населените места“ с действие: „Изпълнение на проекти за 
изграждане, доизграждане, реконструкция или модернизация на 
канализационна система за агломерации с под 2000 е.ж., вкл. 
доизграждане на канализация когато има изградена ПСОВ или 
осигуряване на подходящо пречистване (чрез изграждане на 
ПСОВ или отвеждане към друга ПСОВ), когато има изградена 
канализация“. 

3 Почви 1) При извършване на строителни дейности в населените места, да 
се определят площадки на подходящи места за съхравяване на 
хумустния пласт 

2) Поддържане на храстови и дървесни буфери успоредно на 
транспортните артерии

Опазване на почвите от замърсяване.  
Намаляване на урбанистичния натиск 

4 Земни недра 1) Съобразяване на предстоящо проектиране с резултатите от 
геоложки, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и 
необходими изследвания, които трябва да се провеждат за 
конкретизиране на условията при изграждане на нови или 
реконструкция на стари сгради, водопроводни и канализационни 
мрежи, локални пречиствателни съоръжения и комуникации. 

2) Извършване на инженерно-геоложки проучвания на терена за 
всеки отделен обект. 

3) Прецизиране разположението на елементите на транспортна и 
техническа инфраструктура в съответствие с геоложките 
дадености и физико-механичните показатели на почвите, 
избягвайки разломните зони и тези с високи подпочвени води; 

4) При извънредни ситуации (земетресения, замърсяване при 
аварийно разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и 
материали) да се предприемат действия за намаляване и 
ликвидиране на отрицателните последици, регламентирани в 
действащите законови и нормативни документи и да се 
сигнализират незабавно службите, пряко ангажирани в борбата с 
бедствия и аварии.

Опазване на земните недра от 
замърсяване 
Опазване на земните недра и превенция 
от свлачища. 

5 Ландшафт 1) Стремеж към естествени граници на обработваемите 
площи - до горски насаждения, дерета, пътища или 

Опазване на ландшафта и постигане на 
под ходящ облик на средата. 
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успоредни или перпендикулярни прави към главни 
пътища; 

2) Осъществяване на постоянни наблюдения за състоянието на 
растителните видове в границите на общината и по-специално в 
близост до и в ново застроените територии, новите обекти и 
съоръжения. 

Повишаване на естетическата стойност 
на територията. 

6 Биологично 
разнообразие 

1) Дейностите по изграждане на нови обекти извън регулационните 
граници на населените места да се извършват извън 
размножителния период на птиците – март – юли 

2) В територии, които са с НТП – пасища, мери или гори при 
планиране на ПУП-ПЗ да се прилагат архитектурни похвати, 
които да запазят местните растителни и животински видове и без 
да засягат биокоридори и тесни фронтове на миграция. 

Опазване на биологичното разнообразие 
и ограничаване на урбанизацията и 
рудералиацията на природните 
комплекси 

7 Културно 
историческо 
наследство 

1) Постоянен контрол върху състоянието на движими и недвижими 
паметници на културата; 

2) Актуализиране на списъците с архитектурните паметници и 
културните ценности на територията на общината; 

3) Мониторинг на посещаемостта и натоварването на  средата, на 
обектите и маршрутите. 

Опазване и устойчиво развитие на 
културно историческото наследство  

8 Отпадъци и 
опасни 
вещества 

1) Общинската администрация да следи за поява на нови 
нерегламентирани (незаконни) сметища и да предприема 
съответните мерки за тяхното премахване. 

2) Съответните отговорни органи да не разрешават започване на 
строителните работи на обекти и съоръжения, както и 
въвеждането им в експлоатация, преди представяне от 
инвеститора на договор с лицензирана фирма за обезвреждане на 
опасните отпадъци, които ще се генерират по време на 
строителството и експлоатацията. 

Спазване на изискванията на 
националното 
законодателство. 
Свеждане до минимум риска за 
здравето на хората и състоянието на 
околната среда. 
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9 Вредни
физични 
фактори 

1) Подобряване организацията на движение, с цел снижаване до 
минимум престоите, спиранията и тръгванията на транспортния 
поток. 

2) Спазване изискванията на нормативните документи и 
недопускане на вредни лъчения 

Намаляване на риска и ограничаване на 
вредни въздействия върху околната 
среда и здравето на хората. 

10 Население и 
човешко 
здраве 

1) Организирано третиране на отпадъчните води с реализиране на 
проектните решения в сектор ВиК; 

2) Контрол върху спазването на изискванията на действащото 
законодателство по отношение на здравно-хигиенните условия на 
средата; 

3) Извършване на контрол по отношение на източници на шум и 
вибрации в близост до училища, детски градини и др; 

Намаляване на здравния риск за 
населението. 
 

  
ТТааббллииццаа  VVІІІІ..33..  ММееррккии  ззаа  ооггррааннииччааввааннее  ннаа  ввеерроояяттннооссттттаа  оотт  ннаассттъъппввааннее  ннаа  ннееггааттииввннииттее  ввъъззддееййссттввиияя  
  

№ Компоненти и 
фактори 

Мярка Очакван ефект 

1 Атмосферен 
въздух 

1) Оптимално разпределение на озеленяването, така че да се 
смекчат неблагоприятните особености на градския климат, както 
и да се формира естествен растителен филтър по отношение на 
газовете от трафика по по-натоварените улици; 

2) При извършване на строителни дейности да не се допуска 
камиони с кални гуми да излизат на асфалтираните пътища. 

3) При строителните обекти да се гарантира покриването на 
временните депа на инертни материали, с което да се избегне 
емисията на прах от тях. 

4) При строителство на големи обекти, където има формирани 
вътрешно обектни пътища през сухата част на годината да се 
оросяват. 

Създаване на условия за запазване и 
поддържане на качеството на 
атмосферния въздух и завишаване на 
контрола. 
 

2 Води 1) При изпълнението на разглеждания план всички инвестиционни 
предложения, свързани с водовземане от повърхностни или 
подземни води и/или ползване на воден обект подлежат на оценка 
за допустимост спрямо ПУРБ в рамките на процедури по 

Недопускане нарушаване на 
екологичния минимум на речния отток. 
Подобряване и опазване качеството на 
водите и елиминиране 
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ОВОС/ЕО и/или самостоятелно заявление по чл. 155, ал. 1, т. 23 
от Закона за водите. 

2) При прилагането на ОУП за всяка инвестиционна инициатива да 
се направи преценка за въздействието върху водите 
(повърхностни и подземни). При тази оценка в случай на 
планиране на дейности, които биха могли да доведат до 
увеличаване в значителна степен на антропогенния натиск върху 
повърхностните и подземни води, задължително да се предвидят 
мерки за ограничаване на негативното им влияние върху водите. 

3) Спазване на изискванията на забраните и ограниченията за 
санитарно-охранителните зони (СОЗ), регламентирани в 
Приложение №2, към чл.10, ал.1 от в Наредба №3/16.10.2000г. за 
условията и реда за проучване, проектиране,  утвърждаване и 
експлоатация на СОЗ около  водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни 
и хигиенни нужди

неблагоприятното 
въздействие върху околната среда. 
 

3 Почви Разработване и реализиране на земеустройствени планове като важно 
условие за устойчивото развитие на агроекосистемите, отчитайки 
природните и икономическите фактори на земеделското производство, 
характера и интензивността на деградационните процеси, наличната 
инфраструктура, паметниците на културата, чрез създаване на условия за 
ефективно функциониране на всички компоненти на екосистемата. При 
наличие на екологично чувствителни зони те да се обособяват като 
самостоятелни единици.

4 Земни недра Да се отчитат рисковете от възникване на ерозионни и свлачищни 
процеси  

Опазване на земните недра и превенция 
от свлачища. 

5 Ландшафт Контрол за своевременно и правилно провеждане на ландшафтно 
устройствените мероприятия 

Повишаване на естетическата стойност 
на територията. 

7 Културно 
историческо 
наследство 

При реализация на проектните решения, касаещи недвижимите 
паметници на културата, да се предвиди участието на експерт по 
културно историческо наследство. 

Опазване на културно историческото 
наследство от унищожаване. 
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8 Вредни
физични 
фактори 

1) При разработване на ПУП на нови жилищни зони, граничещи с 
натоварени пътища/ улици, да се отчита фактор „шум“ с цел - 
постигане на хигиенните норми за този вид територии, чрез: 
максимално отдалечаване на линията на застрояване от източника 
на шум (транспортния поток), подходящо разполагане и 
ориентация на сградите, екраниране на разпространението на 
шума към обектите на въздействие и други. 

2) При разработване на ПУП на обекти за отдих и рекреация 
(особено чувствителни по отношение на шумово въздействие), 
трябва да се обръща внимание, освен на външните, и на 
собствените (вътрешни) източници на шум - спортни площадки, 
развлекателни атракциони, паркинги, заведения с озвучителни 
уредби и други, за да се гарантира благоприятна акустична среда 
на териториите им. 

Намаляване и ограничаване на 
вредни въздействия върху околната 
среда и здравето на хората. 
 

10 Население и 
човешко 
здраве 

1) При временни и инцидентни случаи на увеличаване на 
транспортните потоци, като например изграждане на нови обекти, 
да се прилагат всички добре познати конвенционални мерки за 
намаляване на шум, праха и газовете от двигателите с вътрешно 
горене. Намаляване на скоростта, оросяване на пътните платна, 
ограничаване на товарните транспортни средства през вечерните 
часове и др. 

2) Да не се допуска изграждане на обекти в обособената територия 
с режим на особена териториално-устройствена защита 
обхващаща 600 м около контура на кариера 
„Айтос” с цел спазване изискванията на чл.143 от Правилника за 
безопасността на труда при взривни работи, утвърден със Заповед 
№  294 от 28.12.1996 г. (обн.ДВ бр.3/1997 г.) за осигуряване на 
безопасните разстояния 

3) При изготвяне на техническите проекти за пречиствателни 
станции за отпадъчни води (с.Карагеоргиево, с. Мъглен, с. 
Съдиево, с. Тополица, с. Черноград и гр. Айтос) да се осигурят 
съответните защитни зони, в зависимост от вида и 
производителността на съоръженията в тях от съоръженията на 

Намаляване на здравния риск за 
населението. 
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ПСОВ до границите на жилищните зони на населените места и до 
курортните туристически и др. селищни образувания, съгласно 
изискванията на НАредба № РД-02-20-8/17.05.2013 г. за 
проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни 
системи 

4) При конкретизиране на отделните видове обекти, които ще се 
допускат за изграждане в новопредвидените територии Соп и Пп, 
намиращи се в близост до жилищни, курортни, вилни и други 
зони на населени места, да се спазват изискавнията на Наредба № 
7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствените зони в сила от 
13.01.2004 г. издадена от МРРБ, обн. ДВ бр.3/2004 г., като не се 
допускат обекти, явяващи се източници на вредности в околната 
среда.  

  
ТТааббллииццаа  VVІІІІ..44..  ММееррккии  ззаа  ккооммппееннссииррааннее  ввъъвв  ввъъззммоожжнноо  ннаайй--ггоолляяммаа  ссттееппеенн  ннаа  ннееббллааггооппрриияяттннииттее  ввъъззддееййссттввиияя  
  

№ Мярка Очакван ефект 
1 Инвестиционни предложения/планове, програми или проекти, заложени 

с предвидени с проекта на ОУПО, за които се изисква провеждане на 
процедура по ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС) и оценка на 
степента на въздействие с предмета и целите на опазване на защитени 
зони (по реда на ЗБР) да се одобряват по реда на съответния специален 
закон само след акт за съгласуване от компетентните органи по околна 
среда и при съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и 
с условията на съответния акт. 

 

Спазване на изискванията на 
националното 
законодателство по отношение 
опазването на околната среда 
 

3 Изпълнение на приложимите мерки заложени в ПУРБ 2016-2020 г. и 
ПУРН 2016-2020 г. в Черноморски район, включително и мерките от ЕО 
на ПУРБ и ПУРН за постигане целите за водните тела в района - в 
компетентността на общината; 
 

Подобряване и опазване качеството на 
водите и елиминиране 
неблагоприятното 
въздействие върху околната среда. 
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Анализизирайки гореописаните смекчаващи мерки става ясно, че с прилагането им ще се постигне намаляване и отстраняване на 
част от неблагоприятните въздействия от осъществяването на ОУП, чрез по-деликатната му реализация и приложение.  

 
ТТааббллииццаа  VVІІІІ..55..  ММееррккии  и проекти за подобряване на КАВ по отношение съдържание на ФПЧ10, които са заложени в Програмата за 

намаляване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на 
територията на Община Айтос 2016-2020 г. и  следва да се приложат 

 
1.    Краткосрочни мерки за подобряване на КАВ: 

Код Описание на мярката 
Срок за 

изпълнение 
Очакван ефект 

Период в 
който се 
очаква 
ефекта 

Необходими 
средства 

Източник 
на средства 

Отговорна 
институция 

BG _Ds . Намаляване емисиите на ФПЧ10 от Комунално - битовото отопление 

BG_Ds_r_1 
Въвеждане на изисквания към качеството на 
пусканите на пазара твърди горива. 

2016-2020  
 
Намаляване с 30% на 
годишните емисии на ФПЧ10. 
 
 

2020  ДБ МОСВ 

BG_Ds_r_2 Въвеждане на нормативни изисквания за 
ефективност и емисионни ограничения по 
отношение на пусканите на пазара горивни 
уредби за приложение в бита. 

2016-2020 2020  ДБ МОСВ 

ATS_Ds . Намаляване емисиите на ФПЧ10 от Комунално - битовото отопление 
ATS_Sh_Ds_t_1 

Проучване на възможностите за финансиране на  
проекти за обновяване на общите части и 
саниране на многофамилни жилищни сгради. 

2017 Намаляване с 20% на 
годишните емисиите на 
ФПЧ10. 
Снижаване на макс.СДК на 
ФПЧ10  с около 30-40 µg/m3, 
което води до по-малък брой 
превишения. 
 

2018  Общински 
бюджет 

 
Европейски 

фондове 
 

Оперативна 
програма ОС 

Община 
Айтос 

4 Провеждане на задълбочени и пълни предварителни 
(прединвестиционни) проучвания преди всяка следваща фаза на 
проектиране. Установяване на широко партньорство между проектанти, 
представители на неправителствени организации, заинтересовани групи. 

 

Елиминиране неблагоприятното 
въздействие върху околната среда. 
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Код Описание на мярката 
Срок за 

изпълнение 
Очакван ефект 

Период в 
който се 
очаква 
ефекта 

Необходими 
средства 

Източник 
на средства 

Отговорна 
институция 

ATS_Sh_Ds_r_1 Проучване на възможностите за финансиране на 
проекти за подмяна на стационарни 
индивидуални и многофамилни домакински 
горивни устройства на твърдо гориво – ежегодно 
да бъдат обхванати 10 % от домакинствата 
отопляващи се на твърди горива. 

2016-2020 2020  Общински 
бюджет 

Европейски 
фондове 

 

Община 
Айтос 

ATS_Sh_Ds_t_2 Проучване на възможностите за финансиране на 
проекти за подобряване на енергийната 
ефективност на обществените сгради на 
издръжка на общината 

2017  2018  Общински 
бюджет 

Европейски 
фондове 

 

Община 
Айтос 

ATS_Sh_Ds_t_3 Проучване на възможностите за газификация на 
гр. Айтос 

2017  2018  Общински 
бюджет 

Европейски 
фондове 

Община 
Айтос 

ATS_Sh_Ds_i_1 Информационна кампания за ограничаване 
използването на примитивни печки за отопление 
на твърди горива с ниска топлинна ефективност и 
за използване на по-качествени горива (по-висока 
калоричност, по-малко прах) за отопление от 
домакинствата, както и за употребата на 
биогорива 

2017  2018  Общински 
бюджет 

 

Община 
Айтос 

ATS_Tr . Намаляване емисиите на ФПЧ10 от Транспорт 

ATS_Sh_Tr_t_1 Повишаване контрола върху изпълнението на 
дейностите по мокро метене и миене на уличната 
мрежа и обществените територии. 

2016 Намаляване на годишните 
емисии на ФПЧ10 с около 10 
т/год. 
Снижаване съдържанието на 
пътен нанос върху пътните 
платна от транспортната 
мрежа. 
Редуциране на транспортното 
замърсяване ще намали броя 
на превишенията на СДН 

2017  Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Sh_Tr_t_2 Изграждане/реконструкция/рехабилитация на 
уличната мрежа и тротоари, на територията на 
общината. 

2016 2017 По проект Оперативни 
програми 

Община 
Айтос 

Легенда: ATS – Айтос; Lt – дългосрочна мярка; Sh – краткосрочна мярка; Pr – група промишленост; Tr – група транспорт; Ds – група комунално-битов 
сектор; a – административна мярка; t – техническа мярка; i – информационна мярка; 1 – номер поред на съответната мярка. 
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2. Мерки и проекти с дългосрочна перспектива: 

Код Описание на мярката 
Срок за 

изпълнение 
Очакван ефект 

Период 
в който 

се 
очаква 
ефекта 

Необходими 
средства 

Източник 
на 

средства 

Отговорна 
институция 

ATS_Ds . Намаляване емисиите на ФПЧ10 от Комунално - битовото отопление 

ATS_Lt_Ds_t_1 Изпълнение на проекти за обновяване на общите части и 
саниране на многофамилни жилищни сгради . 
 

2020 Намаляване броя на 
превишаванията на 
СД НОЧЗ от 50 
µg/m3 през 
отоплителния 
сезон. 

2020  Оперативни 
проекти 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Ds_t_2 Реализиране на проекти за внедряване на енергоспестяващи 
мерки в жилищните сгради, включително подмяна на 
стационарни индивидуални и многофамилни домакински 
горивни устройства на твърдо гориво . 

2020  2020   Община 
Айтос 

ATS_Lt_Ds_a_1 Поддържане на система за инвентаризация на изразходваните 
количества горива за битово отопление, с включване на 
всички продажби на твърди горива. 
 

постоянен 2020  Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Ds_a_2 Актуализация на Общинската програма за намаляване на 
нивата на замърсители в атмосферния въздух и достигане на 
установените норми за вредни вещества. 

При 
необходимост 

2020  Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Ds_a_3  Ежегоден 
доклад за изпълнение на Програма за намаляване на нивата на 
ФПЧ10 в атмосферния въздух и достигане на установените 
норми за вредни вещества на територията на Община Айтос 

постоянен 2020  Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Ds_t_3 Реализиране на проекти за подобряване на енергийната 
ефективност на обществените сгради на издръжка на 
общината. 

2020  2020  Общински 
бюджет 
Европейски 
фондове 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Ds_t_4 Проучване на възможностите и последващо реализиране на 
проект за газификация на гр. Айтос 

2020  2020  Общински 
бюджет 
Европейски 
фондове 
 

Община 
Айтос 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

345 
 

 

Код Описание на мярката 
Срок за 

изпълнение 
Очакван ефект 

Период 
в който 

се 
очаква 
ефекта 

Необходими 
средства 

Източник 
на 

средства 

Отговорна 
институция 

ATS_Lt_Ds_i_1 Провеждане на информационна кампания за разясняване на 
населението на ползите от енергийната ефективност 

Постоянен  2016-
2020 

 Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Tr . Намаляване емисиите на ФПЧ10 от Транспорт 

ATS_Lt_Tr_t_1 Системно машинно метене и миене на основната улична 
мрежа на града. 

Постоянна 
без зимния 

период 

Поддържане на 
ниско съдържание 
на пътен нанос 
върху пътните 
платна. 
 
 
Намаляване на дела 
на транспорта в 
средноденонощните 
концентрации на 
ФПЧ10  
 
 
 
Поддържане на 
средно годишни 
концентрации на 
ФПЧ10 в рамките на 
средногодишната 
норма от 40 µg/m3; 
 

2017-
2020 

съобразно 
общинския 
бюджет 

Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Tr_t_2 Периодично ръчно почистване на уличните регули, по които 
се е натрупал значителен пътен нанос. 

Постоянна 
през зимния 

период 

2017-
2020 

съобразно 
общинския 
бюджет 

Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Tr_а_1 Осъществяване на контрол за възстановяване на улици и 
тротоари при ремонт/изграждане на елементи на техническата 
инфраструктура с цел недопускане на замърсяване на 
прилежащите площи и територии с кал и други замърсявания, 
водещи до увеличаване на пътния нанос или ветрово 
запрашване. 

Постоянен 2017-
2020 

- Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Tr_а_2 Осъществяване на проверки за спазването на мерки за 
недопускане на замърсяване от строежите, вкл. по спазването 
на маршрутите за транспортиране на отпадъците от 
строителните обекти. 

Постоянен 2017-
2020 

 Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Tr_t_3 Стриктен контрол за неправилно паркиране, особено в 
зелените площи. 

Постоянен 2017-
2020 

- Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Tr_t_4 Изграждане на паркинги 2016-2020 2016-
2020 

съобразно 
общинския 
бюджет 

Общински 
бюджет, 
ЕФ, ДБ 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Tr_t_5 Изграждане/реконструкция/рехабилитация на пътната и 
уличната мрежа в Общината. 

Постоянен 2017-
2020 

- Общински 
бюджет, 
ЕФ 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Tr_t_6 Благоустройство и озеленяване на крайпътните и 
междублоковите пространства, с цел защита от прах и газове. 

2016-2020 2017-
2020 

съобразно 
общинския 
бюджет 

Общински 
бюджет, 
ЕФ 

Община 
Айтос 
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Код Описание на мярката 
Срок за 

изпълнение 
Очакван ефект 

Период 
в който 

се 
очаква 
ефекта 

Необходими 
средства 

Източник 
на 

средства 

Отговорна 
институция 

ATS_Lt_Tr_t_7 При провеждане на обществени поръчки, търгове за 
транспортни услуги и закупуване на транспортни средства за 
общински нужди, да се въведе задължително изискване към 
превозните средства, които да отговарят на европейската 
нормативна уредба за вредни емисии от двигателите. 

Постоянен 2017-
2020 

съобразно 
общинския 
бюджет 

Общински 
бюджет, 
ЕФ 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Tr_t_8 Модернизация на общинския автопарк. Поетапно обновяване 
на автобусния парк на организирания публичен транспорт. 

Постоянен  2017-
2020 

съобразно 
общинския 
бюджет 

Общински 
бюджет, 
ЕФ 

Община 
Айтос 

ATS_Pr . Намаляване емисиите на ФПЧ10 от Промишленост 

ATS_Lt_Pr_t_1 
Стриктен контрол върху дейността на строителните фирми 

Постоянен Редуциране 
замърсяването на 
въздуха от 
промишлеността.  
 

2020  Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Pr_a_1 
Ежегодна актуализация на списъците на фирмите и 
предприятията на територията на Община Айтос 

Постоянен 2020  Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Pr_t_2 
Стриктен контрол на емисиите на производствените 
предприятия 

Постоянен 2020   Община 
Айтос, 
РИОСВ 

Легенда: ATS – Айтос; Lt – дългосрочна мярка; Sh – краткосрочна мярка; Pr – група промишленост; Tr – група транспорт; Ds – група комунално-битов 
сектор; a – административна мярка; t – техническа мярка; i – информационна мярка; 1 – номер поред на съответната мярка. 
 

Индикатори за контрол на изпълнение на мерките: 
№ Индикатор Начин на отчитане Период на 

отчитане 
Отговорни 
институции 

Контрол 

1 Намаляване на емисиите Инвентаризация на емисиите по групи Ежегодно Община Айтос РИОСВ 
2 Поддържане броя на превишенията на СДНОЧЗ за 

ФПЧ10 под 35. 
Резултати от измерванията в контролните 
пунктове 

Ежегодно Община Айтос ИАОС, 
РИОСВ 

3 Поддържане на СГ концентрации на ФПЧ10 под 
СГНОЧЗ. 

Резултати от измерванията в контролните 
пунктове 

Ежегодно Община Айтос ИАОС, 
РИОСВ 

4 Намаляване на регистрираните най-високи 24-часови 
концентрации. 

Резултати от измерванията в контролните 
пунктове 

Ежегодно Община Айтос ИАОС, 
РИОСВ 
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VІІІ. ОПИСАНИЕ НА МОТИВИТЕ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ 

АЛТЕРНАТИВИ И НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕО, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ.  

 
VIII.1. Възможни алтернативи 
В тази част на Екологичната оценка са анализирани и оценени: „нулева алтернатива”, 

т.е. отказ от реализирането на плана и алтернативата за прилагане на ОУПО Айтос, 
Окончателен проект, заедно с препоръчаните мерки за изпълнение при прилагането му. 

Планът като цяло не предлага концептуални алтернативи. Развитието на територията 
на общината без прилагане на Плана не може да се приеме като алтернатива, защото това 
би означавало да се задълбочават диспропорциите и негативните характеристики, разкрити 
от анализа на съществуващото състояние. 
 

 Алтернатива с отказ за реализирането на плана („нулева алтернатива”) 
Алтернативата за отказ от реализирането на плана („нулева алтернатива”) означава да 

не бъде отразено реалното съществуващо в момента състояние на териториите: 
урбанизираните територии, заедно със съществуващите в тях обекти, одобрените 
устройствени и инвестиционни предложения (влезли в сила и в процедура по одобряване) и 
разработените подробни устройствени планове в различни периоди, които са в различна 
степен на реализация. 

Допълнително трябва да се отбележи, че „нулевата алтернатива” запазва сега 
съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда, културно- 
историческото наследство, здравни-хигиенните аспекти на околната среда и материалните 
активи с всички оценени въздействията - вторични, кумулативни, едновременни, 
краткосрочни, средносрочни, и дългосрочни, постоянни и временни. 
 

 Алтернатива за прилагане на предлагания ОУПО Айтос, Окончателен 
проект 

При анализа на тази алтернатива са взети под внимание, както всички споменати 
национални и европейски стратегически документи в областта на опазване на околната 
среда и устройственото планиране, посочени в съответните части на ЕО, така и развитието 
на компонентите и факторите на околната среда с прилагането на разглеждания план. 

Развитието на аспектите на околната среда при реализирането на предлагания план се 
определя от предложенията за устройство на територията и развитието на отделните 
функционални системи в ОУПО Айтос. В тази част на ЕО се разглеждат последователно 
компонентите и факторите на околната среда и тяхното развитие с прилагането на 
предлагания ОУПО Айтос. 

Климат, атмосферен въздух 

Предвижданията на ОУПО, по отношение на устройството и локацията на 
производствените дейности, селскостопанската инфраструктура, зоните за туристическа и 
рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено обслужване не водят до 
влошаване качествата на атмосферния въздух и негативно въздействие върху климатичните 
особености на района. 
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В случай, че се реализира разглеждания ОУП статуса на компонента „въздух” ще се 
подобри. Ще се създаде възможност за намаляване на вредните емисии от МПС в 
населените места чрез изграждане на подобряване на КАВ в резултат на рехабилитация на 
предвидените пътни участъци. 

Води 

Прилагането на предлаганият ОУПО Айтос, ще създаде условия за: 

 Подмяна, реконструкция и рехабилитация на морално и физически остарялата 
довеждаща водопроводна мрежа, водоеми, помпени станции. 

 Подобряване на съществуващото в момента състояние на изграденост на 
канализационната мрежа и начините за пречистване на отпадъчните води. 

 Намаляване и в значителна степен смекчаване на проблема със замърсяването на 
повърхностни и подземни и води в резултат на заустване на непречистени и/или 
недостатъчно пречистени води в вътрешни и повърхностни води. 

 Подобряване на условията за опазване зоните за защита на водите, които са 
определени на територията на община Айтос (ПУРБ на БД ЧР), а именно: 

- Осигуряване добри на условия за защита на териториите, обявени за извличане на 
вода за човешка консумация, съгласно чл. 7 от Рамковата директива за водите и в 
значителна степен трайно решаване на проблема със замърсяването на питейните 
води при консуматора в резултат на „вторично” замърсяване дължащо се на 
неучредени и неизградени СОЗ; намаляване на авариите по износената 
водопроводна мрежа; подобряване състоянието на водовземните съоръжения, 
водоемите, помпените станции и прилагане на ефективни и нови методи за 
пречистване на питейните води преди подаването им към потребителите. 

- Създаване на условия за защита на територии, обявени за опазване на местообитания 
или биологични видове, в които поддържането или подобряването на водите е 
важен фактор за опазване, включително съответните обекти на НАТУРА 2000, 
обявени съгласно Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията. 

Почви 
Прилагането ОУПО Айтос, ще гарантира основно осъществяване на следните 

устройствени решения:  
 Теренно обезпечаване и цялостно подобряване на инфраструктурата на 

производствените територии при едновременно опазване на природната среда от 
негативно въздействие. 

 Стимулиране на земеделието, овощарството и зеленчуковото производство, 
което има отражение на земеползването и устройството на територията (за 
селското стопанство). 

Геоложка основа 

Прилагането ОУПО Айтос, ще осигури основно осъществяването на устройствени 
решения свързани предимно с изграждането на обекти, произтичащи от плана. Основният 
принцип, който следва задължително да се спазва при изграждането на нови или при 
реконструкцията на съществуващи обекти и съоръжения, е строителните дейности да се 
извършват след провеждането на конкретни и подробни инженерногеоложки и 
хидрогеоложки проучвания, при стриктно спазване на законовата и подзаконова 
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нормативна уредба за този вид дейности. 
Ландшафт 

При възприемане прилагането ОУПО Айтос, при богатството от природни ресурси и 
сегашното разпределение на видовете ландшафти в териториалното развитие на общината 
ще се използват максимално характеристиките на ландшафтните компоненти и 
приоритетно (следвайки логиката на пазара) ще се развие туристическата инфраструктура 
при изоставаща обезпеченост от терени за публични функции, услуги и екосистемни услуги 
в обществена полза. 

Ново развиващи се ландшафти на територията на общината са ландшафтите, с 
преобладаващо присъствие на техническа инфраструктура. 

Алтернатива за прилагането ОУПО Айтос, е приемлива, защото ОУПО на община 
Айтос регламентира и насочва промените на природните и антропогенните фактори, 
оказващи въздействие върху формирането и промяната на ландшафтите на територията, 
като утвърждава културните ландшафти с обосновани взаимодействия при формирането на 
околната среда, (включително и чрез мерки за ограничаване или премахване на 
неблагоприятните антропогенни дейности). Във връзка с променящите се икономически и 
социални условия, ОУПО, гарантира устойчивото съобразено с опазването на природните 
дадености и културната идентичност развитие на ландшафта. 

Биоразнообразие 

При изпълнението на всички предложени мерки в ДОСВ и нормативно установени 
режими, както и след отразяване и приемане измененията и поправките в ОУПО Айтос, 
прилагането на плана няма да окаже значително въздействие върху целостта и 
природозащитните цели на защитени зони  BG0000151  “Айтоска планина”; BG0000119 
“Трите братя” и BG0000393 “Екокоридор Камчия-Емине” за опазване на природните 
местообитания. 

Проектът на ОУП на община Айтос е съвместим с предмета и целите на опазване на 
изброените защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна. 

Пространственото развитие в рамките на ОУП не предполага значително въздействие 
върху елементите на биоразнообразието. За терени/зони с концентрация на естествени и 
полуестествени местообитания и местообитания на видове са направени препоръки и 
мерки, с цел опазването им или ограничаване на въздействието. 

В контактните зони на продвижданията на ОУП в близост до защитените територии – 
Природна забележителност „Естествено находище на бодливо сграбиче”, Природна 
забележителност „Трите братя”, Защитена местност „Хисаря” и Природна забележителност 
„Айтоска кория” (Дъбника) са констатирани потенциални косвени въздействия, които след 
изпълнение на предложените поддържащи и възстановителни мерки, ще гарантират 
запазване на статуса и предмета на опазването им. Особено внимание е отделено на 
наличието на някалко флорни елемента със статут на балкански и български елементи, 
които са част от специфичните фитоценози на община Айтос. В дългосрочен план се очаква 
дори подобряване на състоянието им след изпълнение на консервационните дейности. 

Отпадъци 
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С прилагането на ОУПО Айтос, ще се осъществи интегрираното и координирано 
управление на територията на общината. Това ще се отрази и на управлението на 
отпадъците. Ще се коригира досегашната практика на решаването на проблемите по 
управлението им, което може да доведе до тенденция на влошаване на състоянието на 
околната среда. 

Вредни физични фактори 
Алтернативата с прилагане на ОУПО Айтос, ще измени статуса на натоварването с 

шум в сравнение със сега съществуващото състояние, но това ще бъде в незначителна 
степен.  

Културно-историческо наследство 

Режимите на защита допринесли до голяма степен за съхранението на автентичността 
на средата както в непосредствена близост обектите на КН, така и по отношение на 
културната и природна рамка. Променените социално-икономически условия и нарасналият 
инвестиционен интерес в последните две десетилетия, обаче налагат залагането на по-
твърди мерки с цел съхраняване автентичността на средата и ценните културни ценности от 
национално значение. 

Алтернативата с прилагането на на ОУП Айтос, ще затвърди вече установените 
модели на въздействие между КН и разнообразните дейности на територията на общината и 
ще гарантира устойчивото развитие на системата от културни ценности. ОУПО и по-
специално валоризацията и интегрираната консервация на КН ще гарантират запазването на 
важни културни пластове, като с това освен че ще съхрани културната идентичност на 
общината, ще повиши и конкуретоспособността и на местно, регионално и национално 
ниво. 

Предвижданията на ОУП, ще окажат благоприятно въздействие върху съхраняването 
на резерватите и буферните им зони, като и върху изявата на високата културно-
историческа и научна стойност на разкритите археологически недвижими и движими 
паметници на културата. 

Здравен риск 

Здравно-хигиенните условия с прилагането на ОУПО Айтос, са следните: 

 Ще се намали значително тенденцията на задълбочаване на проблема със 
заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни води, дерета и 
попивни или септични ями и повишаване на риска от нетипични заболявания 
поради състоянието на водопроводната мрежа. 

 Ще се създадат условия за подобряването на задоволеността на населението с 
озеленени площи за широко обществено ползване и условия значителна част от 
населението да придобие възможност за ежедневен отдих в градинска и паркова 
среда, което има пряк положителен здравен ефект. 

Материални активи 

Прилагането на ОУПО Айтос, означава прилагане на предвижданията относно 
съществуващите обекти и дейности в сферата на образованието и здравеопазването, 
социалната дейност, културата, масовия спорт, туристическата инфраструктура и др. и в 
такъв смисъл е изключително благоприятна алтернатива. 
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VIII.2. Обосновка на избраната алтернатива 
 
Въз основа на анализираните и оценени алтернативи: „нулева алтернатива”, т.е. отказ 

от реализирането на плана и алтернативата за прилагане на ОУПО Айтос, е избрана втората 
алтернатива прилагане на разработения ОУПО Айтос с предложените мерки, които са 
предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на 
неблагоприятните последици от осъществяването на ОУП върху околната среда. 

Прилагането на тази алтернатива ще гарантира реализацията на заложените идеи за 
устройството на територията и намиране на верните териториални измерения на проектите, 
които са идентифицирани и одобрени като приоритетни в Общинския план за развитие на 
Община Айтос (2014 - 2020 г.). Последните ще бъдат доразвити и финализирани в 
следващата фаза на работа - Окончателния проект. При неговото изготвяне ще бъдат взети 
под внимание всички препоръки от обществени обсъждания и консултации, от становищата 
на експертите в общината, от ОЕСУТ, от предварителните съгласувания с 
експлоатационните дружества и най-вече от експертите, изготвящи Екологичната оценка и 
Оценката за съвместимост. 

 
VIII.3. Методи за извършване на екологичната оценка  

  
При  разработването  на  настоящата  екологична  оценка  са  използвани  

методически принципи, подходи и конкретни методики, както следва: 
Методически принципи: 
 Принцип   на   териториалност,   съгласно   който   територията   е   интегрираща 

категория,    степента    на    усвояване    на    която    определя    характера    на 
съществуването и развитието й вкл. и на съседни и по отдалечени територии; 

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

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

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

 Принцип  на  приоритетност,  при  който  определен  процес  или  фактор  има 
 предимствена роля пред останалите; 
 Принцип  на   предпазването,   при  който,   ако  за  дадено   въздействие  няма 

достатъчно информация, то се приема най-лошия възможен сценарий. 

Методически подходи: 
 При  проучване  на  съществуващото  състояние  на  компонентите  на  околната 

среда се прилагат основно аналитичните подходи; 
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 Системно- структурния подход е в основата на диагнозата на   състоянието на 
околната среда; 

 Прогнозата  на  компонентите  се  базира  на  сценариите  на  намеренията  за 
развитие, групирани по съответен начин; 

 SWOT анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване или 
възстановяване на допуснати нарушения и изменения на околната среда. 

Конкретни методики: 
 Ръководство за стратегическа екологична оценка, Европейска комисия 
 Ръководство за интегриране на климатичните изменения и биоразнообразието в 

стратегическата екологична оценка, Европейска комисия, 2013 г. 
 Указания на Европейска Комисия за прилагане на Директивата за Стратегическа 

екологична оценка за изменения на Оперативните програмиМетодика за 
определяне на разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни 
средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, МОСВ, 2004 г.; 

 Практическо ръководство за обучение по Директивите за Стратегическа 
екологична оценка и ОВОС, изготвено от Jaspers-2013 г. 

 Методически указания за практическо прилагане на изискванията на 
нормативната уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърни 
генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи (указанията 
са изпратени до директорите на РИОСВ с писмо на МОСВ с изх.№ 05-08-
1024/11.02.2010г.) 

  Указания във връзка с изменения в нормативната уредба по отношение на 
процедурите по екологична оценка (ЕО) за планове и програми и по оценка на 
въздействието на околната среда за планове и програми (указанията са 
изпратени до директорите на Басейновите дирекции, РИОСВ и националните 
паркове с писмо на МОСВ изх. № 05-08-5599/10.09.2012 г.) 

 Указания относно прилагане на разпоредбите на чл. 2а от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда, чл. 7а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 
оценка на планове и програми и чл. 13, ал.3 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони за определяне на допустимостта на инвестиционни предложения, планове, 
програми и проекти спрямо забраните в Националния план за действие за 
енергията от възобновяеми източници до 2020 г., произтичащи от Становище по 
екологична оценка № 1-2/2012 г. на министъра на околната среда и водите, 
изпратени до директорите на РИОСВ с писмо изх. № 04-00-197/02.01.2014 г. 

 Указания относно определяне на обхвата и съдържанието на докладите за 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка 
(ЕО), изпратени до директорите на РИОСВ с писмо с изх. № 05-08-
2757/28.04.2014 г. 
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 Указания за прилагане на разпоредбата на чл.91, ал.2 на  Закона за опазване на 
околната среда  (писмо с изх. №05-08-373/20.01.2015 г.) 

 Класификатор на почвите в България; 
 Класификация на ландшафтите по БДС; 
 Методика за ландшафтно-естетическа оценка; 

Общи методи 
Предложената методика обхваща следните методи на работа: 
 Документален анализ - действащи национални нормативни документи за 

опазване на околната среда и устройственото планиране, документи на ЕС 
относно регионално и пространствено развитие, архивни документи и 
публикации, национални стратегии, политики, планове и програми от по-високо 
йерархично равнище, графични материали и др.; 

 Комплексен анализ - на природни, културни, социално-икономически и 
екологични фактори, на основни компоненти, на въздействия върху околната 
среда, на приоритети, тенденции и ограничения за развитие; 

 Комплексна експертна оценка на потенциала на територията и на наличните 
ресурси - информационни, материални, природни, културни, финансови, 
човешки и времеви;  

 Екипна работа и групово вземане на решение на основата на постигане на 
консенсус между членовете на авторския колектив, консултанти и участници в 
процеса на изготвяне на плана; 

 Сравнителен анализ на алтернативите при изготвяне на ОУП. 
 Групова експертна оценка при формиране на синтезната оценка за общото 

въздействие върху околната среда и вероятността от поява на кумулативни 
въздействия. 

Методи за анализ, оценка и прогноза за основните компоненти и факторите на средата 

 Климат, атмосферен въздух 
 Обзор на съществуваща литература; 
 Нормативни документи свързани с тази област на ЕО; 
 Аналитични и сравнителни методи и модели за оценка състоянието на климата и 

въздуха; 
 Анализ на климатичните условия и качеството на атмосферния въздух по 

наличната информация от община Айтос и РИОСВ-Бургас; 

 Води - повърхностни, подземни, питейни и отпадъчни 
 Документален анализ; 
 Проучване на ПУРБ на БД ЧР и ПОРН и останалите материали (докладвания, 

отчети, междинни анализи, изпълнение на мерките по ПУПБ) публикувани на 
интернет страницата на Басейнова дирекция за управление на водите 
Черноморски район гр. Варна с оглед използването им при изготвяне на ЕО. 

 Отразяване на препоръките на Басейнова дирекция за управление на водите 
Черноморски район гр. Варна направени в рамките на консултации, проведени 
по Заданието за обхват и съдържание на ЕО на ОУПО Айтос. 
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 Аналитични и сравнителни методи и модели за оценка състоянието на 
повърхностните, подземните, питейните и отпадъчните води - Критерии - 
естествените качества и количества на водите - запаси и ресурси. 

 Геоложка основа и подземни богатства 
 Документален анализ на национални и регионални документи, доклади, 

регистри, заповеди, свързани с подземните води, геоложката основа и 
минералното разнообразие; 

 Графичен анализ на картен материал. 

 Земи и почви 
 Документален и картен анализ; 
 Методът на системно-екологичния анализ и синтез; 
 Прилагане принципите на Екосистемния подход; 
 Метод за идентифициране и оценка на въздействията (чрез модела „източник - 

път - рецептор”); 
 Визуален анализ и експертна оценка; 
 Обработка на данни от мониторингови измервания в пунктове от 

Общоевропейска мрежа за наблюдение и контрол; 

 Ландшафт 
 Метод на системно-екологичен анализ и синтез; 
 Метод на анализ на литературни данни за съответните компоненти на 

ландшафта; 
 Метод на визуален анализ и експертна оценка. 

 Биоразнообразие 
 За оценка състоянието на растителния и животинския свят са използвани: 
 Наличната информация от официални документи и литературни източници; 
 Авторски лични изследвания и наблюдения в миналото и по време изпълнението 

на проекта на ЕО. Такива изследвания са проведени през м. май-юли 2015 г., в 
защитените зони по Натура 2000 в община Айтос. Използвани са общо 
установени маршрутни методи за преки наблюдения, като (Line transects) и 
методът на точковото броене (Point counts) (Bibby et al., 1992). Освен преките 
наблюдения са използвани и косвени доказателства (гнезда на птици и 
бозайници, намерени трупове на животни и следи от тяхната жизнена дейност - 
дупки, хранителни отпадъци и др.). Събраната информация и резултати са 
отразени в настоящият доклада за екологична оценка (ЕО) и в доклада за оценка 
на съвместимост (ОС). 

 Културно-историческо наследство 
 Събиране на необходимата информация и данни от специализираната 

литература, проучване на снимки и документи, лично посещение на терена; 
 Консултации със специалистите от РИМ-Бургас; 
 Запознаване с нормативните и поднормативни документи отнасящи се до КИН. 

При събиране на необходимата информация за извършване на екологичната оценка 
нямаше трудности, защото специалистите от РИМ - Бургас оказаха пълно съдействие. 
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Използваните методи за извършване на оценката бяха прякото запознаване с културно-
историческото наследство и запознаване с наличната специализирана литература. 

 Отпадъци 
 Документален анализ на действащите нормативни документи, закони, наредби и 

правилници в българското и европейското законодателство; 
 Анализ на картен материал от предложенията на ОУП; 
 Анализ на проектната документация; 
 Синтезиране на резултатите от анализите и съставяне на експертната оценка; 
 „Най-добри практики за интегрирано управление на отпадъците” - наръчник, 

изд. на DFID, ENTEC. 
 Собствени наблюдения и изследвания в областта на управление на отпадъците.  

 Физични фактори 
Хигиенната оценка на шумовите нива е извършена чрез съпоставяне с граничните 

стойности на нивата на шума, за различните територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях, регламентирани в Наредба №6 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 вредните ефекти от шума върху здравето 
на населението, МЗ, МОСВ, 2006 г. 

Шумовите характеристики на транспортните потоци (еквивалентно ниво на шум Leq, 
dBA) по цитираните пътища от РПМ са определени по изчислителната методика, 
регламентирана в цитираната Наредба №6 за показателите за шум в околната среда и 
Методика за определяне нивото на автотранспортния шум при проектиране на пътища, 
ГУП, 1995 г. 

 Здравно-екологичната оценка 
Методологията на изготвянето на здравно-екологичната оценка обхваща: 
 Научен анализ на статистичните данни за здравното състояние на населението 

на общината в зависимост от социално-икономическите и параметрите на 
околната среда; 

 Сравнителен анализ на данните за населението на област Бургас, община Айтос 
със средните данни за страната; 

 Прогнозен анализ за промени в здравно-хигиенния статус на населението при 
реализирането на основните обекти от ОУПО Айтос. 

 
VIII.4 Трудности при събиране на необходимата информация  
Значителната територия, за която се разработва изготвянето на общият устройствен 

план на Община Айтос изискваха събирането на допълнителна информация по измененията 
настъпили в състоянието на компонентите и факторите на околната среда, здравно-
хигиенните аспекти и културно-историческото наследство. Тя трябваше да бъде получена 
от различни ведомства и органи, което е описано в справката за проведените консултации, 
и това несъмнено създаде затруднения, поради различния формат и обхват на 
предоставената информация. 
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IХ. МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА 

ПРИЛАГАНЕТО НА ОУП 
 
ТТаабблл..  IIХХ..11..    ММееррккии  ззаа  ннааббллююддееннииее  ии  ккооннттрроолл  ппоо  ввррееммее  ннаа  ппррииллааггааннееттоо  ннаа  ппллааннаа 

№ компоненти и 
фактори 

мерки индикатори отговорност, 
периодика 

1 2 3 4 5 

     
1 Атмосферен 

въздух 
Да се следи стриктно за 
изпълнението на мерките 
заложени в „Програма за 
намаляване на нивата на 
фини прахови частици в 
атмосферния въздух и 
достигане на установените 
норми за вредни вещества на 
територията на Община 
Айтос за периода 2016-
2020г.“, както и на Докладите 
за оценка на въздействието 
върху околната среда по 
отделните проекти. 

Превишение на нормите в 
приземния атмосферен 
слой - концентрации над 
ПДК - брой случаи 

РИОСВ Бургас, 
Община Айтос 

  Ограничаване на емисиите от 
прах и вредни вещества 
изпускани във въздуха по 
време на строителни 
дейности 

Брой отклонения от 
нормите. 
 

Период на 
строителство 
Инвеститор и 
строителен 
надзор  

2 Повърхностни 
и 
подземни води 

Отклонение от физични, 
химични и биологични 
индикатори за качества на 
повърхностните води, %. 
 

Отклонение от физични, 
химични и биологични 
индикатори за качества на 
повърхностните води, %. 
 

Община Айтос,  
„ВиК“ ЕАД 
Бургас,  
БД ЧР 

  Подмяна и доизграждане на 
водопроводната мрежа 

Изградена и 
реконструирана 
водопроводна мрежа в км 

Община, „ВиК“ 
ЕАД Бургас, 

  Проектиране и изграждане на 
канализационни мрежи на 
населените места 

Дължина на нова 
канализационна мрежа в 
км 

Община, „ВиК“ 
Бургас ЕАД, 

  Изграждане на пречиствателни 
съоръжения за отпадни води 

Изградени ПСОВ, брой Община, „ВиК“ 
ЕАД Бургас, 

  Запазване на естественото 
състояние и проводимостта на 
речните легла, деретата и 
тяхната проводимост и 
крайбрежните заливаеми ивици. 
 

Състояние и проводимост 
на речните легла, 
деретата и крайбрежните 
заливаеми ивици. 
Подобрена проводимост 
на дерета и речни легла, 
брой извършени 
действия. 

 

  Изграждане и поддържане на 
санитарно-охранителните зони 

Дадени становища и 
предписания относно 

Община Айтос, 
БД ЧР Варна, 
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около водоизточниците. 
 

СОЗ, брой. 
Водоизточници за 
питейни и минерални 
води с учредени и приети 
СОЗ съгласно 
нормативните 
изисквания, брой. 

„ВиК” ЕАД 
Бургас 

3 Почви При ремонти, реконструкция 
или изграждане на нови 
елементи на техническата 
инфраструктура да се посочват 
местата за депониране на 
почвата от хумусните 
хоризонти и на земните маси от 
подпочвата на засегнатите 
площи, начините на 
съхранението и 
оползотворяването на 
хумусната почва 

Засегнати площи при 
ремонти, реконструкция 
или изграждане на нови 
елементи на техническата 
инфраструктура, дкa. 

Община Айтос 

  Контрол върху използването на 
хумусния субстрат - за 
рекултивация на нарушени 
терени или подобряване на 
слабопродуктивни земи; 

 

Количество използван 
хумусен субстрат за 
рекултивация на 
нарушени терени или 
подобряване на 
слабопродуктивни земи, 
%. 

 

  Възстановяване на всички 
съседни площи, евентуално 
нарушени от строителни 
дейности, както и временните 
строителни площадки в 
рамките на отредения терен; 

 

Възстановени на всички 
площи, нарушени от 
строителни дейности, 
както и временните 
строителни площадки в 
рамките на отредения 
терен, дka. 

 

  Прилагане на Националните 
стандарти за Добрите 
земеделски и екологични 
условия (ДЗЕУ), свързани с 
опазване на почвата от ерозия, 
запазване на структурата, 
органичните вещества в нея, 
насочени към поддържане и 
съхраняване на 
местообитанията. 

 

Площи на опазена почва 
от ерозия, със запазена 
структура и органичните 
вещества в нея, насочени 
към поддържане и 
съхраняване на 
местообитанията, дka. 

 

  Контрол за коректно 
изпълнение на предвидената в 
ОУП рекултивация на 
общинското депо. 

Рекултивирана площ, дка  

4 Земни недра Извършване на инженерно-
геоложки проучвания на терена 
за всеки отделен обект. 

Инвестиционни проекти 
с налични хидрогеоложки 
проучвания към общия 
брой проекти, %. 

Община Айтос 

5 Ландшафт  Да не се допуска използването 
на инвазивни видове при 
озеленяването и 

Използвани растителни 
видове за озеленяване 

Община Айтос 
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възстановяването на нарушени 
терени. 

  Запазване на публичния 
характер на всички 
съществуващи и изградени 
зелени площи 

Зелени площи, дka 
 

 

  Спазване на изискването за 
осигуряване на максимална 
озеленена площ за различните 
устройствени зони (при 
изграждане) 

Отношение между 
реалната и нормативно 
изискваща се озеленена 
площ за отделните 
устройствени зони на 
територията на Община 
Айтос, %. 

 

6 Защитени 
територии и 
зони 

Спазване на режимите на 
защитените територии и 
защитените зони, определени 
по съгласно Закона за 
защитените територии и Закона 
за биологичното разнообразие, 
Плановете за управление и 
заповедите за обявяването им. 

Одобрени ПУП за 
територията на 
защитените територии и 
защитените зони, заета 
площ, дкa; 
Местоположение и площ 
на засегнатите зони и 
територии при 
реализацията на плана, 
дкa. 
Установени нарушения на 
ограничителните и 
забранителни дейности в 
защитените територии и 
зони, брой. 

Община Айтос, 
РИОСВ Бургас 

7 Отпадъци Контрол за нерегламентирано 
депониране на отпадъци 

Площи, заети от 
новообразувани 
нерегламентирани 
сметища, дкa. 

Община Айтос, 
РИОСВ Бургас 

8 Културно 
наследство 

Опазване на културно-
историческото наследство 

Разрушени, нарушени и 
повредени ценности 

 

Община Айтос, 
РИМ 

9 Шум Спазване на граничните 
стойности на шума за 
отделните територии в рамките 
на общината. 

Установени превишения 
на граничните стойности 
на шума, брой 
случаи/годишно 

РЗИ Бургас, 
Община Айтос, 
РИОСВ Бургас 

10 Здравно-
хигиенни 
аспекти 
на 
околната 
среда 

Наблюдение, контрол и оценка 
на здравето на населението на 
общината 

Изменение в здравния 
статус на населението: 
промяна в броя заболели, 
изменение на смъртност 
и др. 

РЗИ Бургас 

 
 
 
Мерки за биоразнообразието и защитените зони от Натура 2000, одобрени от РИОСВ 
– Бургас с писмо с изх. № 3856 (2013)/22.08.2017 г. за положителна оценка на ДОСВ 
на предварителен проект на ОУПО Айтос. 

I. Мерки за отразяване в окончателния вариант на ОУП 
ТТаабблл..  IIХХ..22..    ММееррккии за отразяване в окончателния вариант на ОУП 
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№ 

Мярка за предотвратяване, 
смекчаване или възможно 

възстановяване на 
негативното въздействие 

За кое природно 
местообитание/вид 

се 
отнася мярката 

За смекчаване на 
кое негативно 
въздействие се 
отнася мярката 
и/или ефект от 
прилагането и. 

Пространс
твено 

местополо
жение, 
където 

мярката 
да се 

прилага 

Кой 
прилага 
мярката 

1. В окончателния вариант на 
ОУП в УЗ Пп1 в землището 
на с. Лясково в части от 
имоти 092016 и 092015 в 
границите на ЗЗ ”Трите 
братя” BG0000119 в частта с 
координати: 
 
42.727152,27.291525 
42.727209,27.291504 
42.727279,27.291489 
42.727310,27.291508  
42.727364,27.291640 
42.727416,27.291707 
42.727475,27.291718 
42.727541,27.291672 
42.727615,27.291688 
42.727689,27.291688 
42.727775,27.291749 
42.727835,27.291824 
42.727873,27.291859 
42.727953,27.291965 
42.727849,27.292724 
42.727797,27.292742 
42.727628,27.292733 
42.727437,27.292812 
42.727354,27.292710 
42.727352,27.292368 
42.727352,27.291927 
42.727283,27.291655 
42.727217,27.291575 
42.727152,27.291525 
Да не се планира 
строителство, т.е. територията 
да запази НТП 

4090 Ендемични оро-
средиземноморски 
съобщества от ниски 
бодливи храстчета 

Избягване на 
косвени 
въздействия 

с. Лясково, 
части от 
имот 
092016 и 
092015 в 
УЗ Пп1 

Община 
Айтос 

2. Да се занижат показателите 
„Максимална плътност на 
застрояване” до 50%,  на Жм 
попадащи в ЗЗ ”Айтоска 
планина” BG0000151 – 
землища с. Мъглен, с. 
Пещерско, с. Лясково 

пъстър смок (Elaphe 
sauromates),  
Лалугер 
(Spermophilus 
citellus), 
Шипоопашата 
сухоземна 
костенурка. (Testudo 
hermanni), пъстър пор 
(Vormela peregusna) 

Избягване на 
косвени 
въздействия 

Жм 
в 
землищата 
на с. 
Мъглен, с. 
Пещерско, 
с. Лясково 

Община 
Айтос 

3. Да се занижат показателите 
„Максимална плътност на 
застрояване” до 50%,  на Жм 
попадащи в ЗЗ ”Трите братя” 
BG0000119 – землища гр. 
Айтос 

пъстър смок (Elaphe 
sauromates),  
Лалугер 
(Spermophilus 
citellus), пъстър пор 
(Vormela peregusna) 

Избягване на 
косвени 
въздействия 

Жм 
в 
землището
на гр. 
Айтос  

Община 
Айтос 

4.  В окончателния проект на 91AA* Източни гори Избягване на Ов Община 
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плана УЗ Ов в землището на 
гр. Айтос да не се разширява 
в посока на ЗЗ BG0000119 
„Трите братя“ и BG0000151 
„Айтоска планина“ 

от космат дъб, 6210 
 Полуестествени сухи 
тревни и храстови 
съобщества върху 
варовик, 
Видра (Lutra lutra) 

косвени и преки 
въздействия 

землището
на гр. 
Айтос 

Айтос 

 
II. Мерки за изпълнение при прилагане на ОУП 
  
ТТаабблл..  IIХХ..22..    ММееррккии за изпълнение при прилагане на ОУП 

 

№ 

Мярка за предотвратяване, 
смекчаване или възможно 

възстановяване на 
негативното въздействие 

За кое природно 
местообитание/вид 

се 
отнася мярката 

За смекчаване 
на 

кое негативно 
въздействие се 
отнася мярката 
и/или ефект от 
прилагането и. 

Пространс
твено 

местополо
жение, 
където 

мярката да 
се 

прилага 

Кой 
прилага 
мярката 

1. В окончателния проект на 
плана УЗ Ов в землището на 
гр. Айтос да се предвиди 
буфер от поне 50 м от 
границите очертани от 
природни местообитания 
91AA*, 4090 

91AA* Източни гори 
от космат дъб, 4090  
Ендемични оро-
средиземноморски 
съобщества от ниски 
бодливи храстчета и 
6210  Полуестествени 
сухи тревни и 
храстови съобщества 
върху варовик 

Избягване на 
косвени и преки 
въздействия 

Ов 
землището 
на гр. Айтос 

Община 
Айтос 

2. При процедиране на ИП в УЗ 
– Жм в землището на с. 
Мъглен и Пещерско, да не се 
планира използването на 
инвазивни растителни видове   
в проектите за ландшафтно 
оформление в съседство на 
местообитание 6210 
 Полуестествени сухи тревни 
и храстови съобщества върху 
варовик 

6210  Полуестествени 
сухи тревни и 
храстови съобщества 
върху варовик 

Избягване на 
косвени и преки 
въздействия 

Жм в 
землището 
на с. 
Мъглен и 
Пещерско 

Община 
Айтос 

3.  Предотвратяване 
унищожаване 
на целеви видове - преди 
започване на строителни 
работи 
да се извършва обход от 
специалист при спазване 
изискванията на Наредба 8 на 
ЗБР. 

За всички видове, 
предмет 
на опазване в ЗЗ 
 

За избягване на 
потенциални 
преки 
и косвени 
негативни 
въздействия 
върху 
целеви видове 
птици 
 

Всички 
територии в 
границите 
на 
защитените 
зони 

Възложител 

4. По време на строителните 
дейности на отделните обекти 
в 
съответната устройствена 
територия или зона на ОУПО 
да не бъдат засягани пряко по 
какъвто и да било начин 
терените, оставащи извън 
определените им граници, 
като 

За всички видове, 
предмет 
на опазване в ЗЗ и 
останалите елементи 
на биоразнообразието 

Предотвратяване 
на 
ненужни преки 
въздействия 
върху 
подходящи 
местообитания 
на 
целеви видове от 
фауната извън 

Всички 
територии в 
границите 
на 
защитените 
зони и 
извън тях 

Община 
Айтос/Възл
ожител 
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се съблюдава в тях да не 
навлиза безразборно и 
строителна техника.  За целта 
да се маркират с трайни знаци 
и 
табели външните 
регулационни 
граници на тези територии и 
зони. 

ЗЗ, 
които обитават и 
техните 
територии. 

5. При прилагане на ОУП в УЗ 
Пп1 в землището на с. 
Лясково в части от имоти 
092016 и 092015 в границите 
на ЗЗ ”Трите братя” 
BG0000119 в частта с 
координати: 
 
42.727152,27.291525 
42.727209,27.291504 
42.727279,27.291489 
42.727310,27.291508  
42.727364,27.291640 
42.727416,27.291707 
42.727475,27.291718 
42.727541,27.291672 
42.727615,27.291688 
42.727689,27.291688 
42.727775,27.291749 
42.727835,27.291824 
42.727873,27.291859 
42.727953,27.291965 
42.727849,27.292724 
42.727797,27.292742 
42.727628,27.292733 
42.727437,27.292812 
42.727354,27.292710 
42.727352,27.292368 
42.727352,27.291927 
42.727283,27.291655 
42.727217,27.291575 
42.727152,27.291525 
да не се планира 
строителство, т.е. територията 
да запази НТП 

4090 Ендемични оро-
средиземноморски 
съобщества от ниски 
бодливи храстчета 

Избягване на 
косвени 
въздействия 

с. Лясково, 
части от 
имот 
092016 и 
092015 в УЗ 
Пп1 

Община 
Айтос/Възл
ожител 

6. Да не се допуска при каквито 
и да е условия разширяване на 
двете жилищни устройствени 
зони Жм и двете вилни зони 
Ов, северно от гр. Айтос в 
северна и източна посока, с 
цел недопускане увреждане 
на местообитанията на вида 
айтоски клин Astracantha 
aitosensis, ендемичен за 
България вид, символ на гр. 
Айтос 

4090 Ендемични оро-
средиземноморски 
съобщества от ниски 
бодливи храстчета 

Избягване на 
косвени 
въздействия 

Землище гр. 
Айтос, с. 
Лясково 

Община 
Айтос 

7.  При реконструкция, 
модернизация или 
разрушаване на изоставено 
училище в регулацията на с. 
Пещерско (извън границите 

малък подковонос  
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Избягване на 
Преки и косвени 
въздействия 

Землище с. 
Пещерско 

Община 
Айтос/Възл
ожител 
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на зоната BG0000151 
„Айтоска планина“), а 
другото е в с. Мъглен (в 
границите на защитената зона 
BG0000151 „Айтоска 
планина“) в изоставена 
помпена станция извън 
регулацията на селото, 
установени находища на 
малък подковонос  
(Rhinolophus hipposideros) 
предмет на опазване в 
BG0000151 „Айтоска 
планина“, да се предвидят 
дейности за безопасно 
извеждане на животните от 
специалист, съгласно 
изискванията на Наредба 8 от 
ЗБР.  

8. За новите устройствени зони 
да се осигури приоритетно 
изграждане на 
водоснабдителни и 
канализационни мрежи и 
съоръжения за пречистване на 
отпадъчните води 

Всички видове 
местообитания на 
фауната в и извън 
границите на ЗЗ 

Влошаване 
качеството на 
съседни 
местообитания, 
както в ЗЗ, така и 
извън тях 

Всички 
територии в 
границите 
на 
защитените 
зони и 
извън тях 

Община 
Айтос/Възл
ожител 

9. ППП/ИП за които се изисква 
провеждане на процедура по 
реда на глава шеста от ЗООС 
(ОВОС или ЕО) и/или по реда 
на ЗБР- Наредбата за ОС, да 
се 
одобряват по реда на 
съответния специален закон, 
само след произнасяне с акт 
за 
съгласуване от компетентния 
орган по околна среда. 

За всички природни 
местообитания, 
видове 
и техните 
местообитания 

Минимизиране 
на 
безпокойство, 
шум, 
фрагментация, 
вкл. 
минимизиране 
фрагментацията 
на 
биокоридори 

За всички 
устройствен
и 
територии в 
границите 
на ОУПО 

Община 
Айтос 

10. Към последващите подробни 
устройствени планове да бъде 
разработена и реализирана 
проектна част „ Озеленяване”, 
като в нея бъде заложено 
изискване озеленяването да не 
се 
извършва инвазивни видове  
и по отношение 
на озеленяването покрай 
пътната инфраструктура. 
 

Растителни 
съобщества в и извън 
границите на ЗЗ 

Предотвратяване 
на 
разпространение
то 
на чужди 
инвазивни 
видове храсти и 
дървета в 
района, 
които могат да 
навлязат и 
постепенно да 
подменят 
видовата 
структура на 
коренната 
растителност 
характерна за 
изброените 
хабитати 
в нея. 

За всички 
устройствен
и 
територии в 
границите 
на ОУПО, 
за които се 
предвижда 
озеленяване 
на по-
големи 
площи 
(ваканцион
ни и вилни 
селища, 
паркове, 
рекреацион
ни 
комплекси). 

Община 
Айтос 
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Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Общият устройствен проект на Община Айтос, способства за интегрираното 
управление на общината съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. 

Акцентът на устройствените решения е насочен към интегрираното развитие в града и 
в периферните слабо населени селски райони чрез устойчиво земеползване и изява на 
специфичните характеристики на тези територии. Развитието на селските райони е 
специфичен аспект на териториалното развитие и в ОУПО Айтос са разгледани аспектите 
на основния ресурс за развитие на селското стопанство и на неговия основен подотрасъл - 
растениевъдство.  

В ОУПО Айтос са включени предвиждания като подобряване на достъпността, на 
условията на живот, на околната среда, опазването на културните пейзажи и на културното 
и природното наследство, насърчаването на туризма, насърчаване на висококачествено 
регионално земеделие и горско стопанство с прилагане на екологично чисти 
производствени дейности. 

В същото време опазването на екологичните, ландшафтните и културните ценности в 
общината и подобряване на достъпа до тях; намаляване на нарушенията в околната среда и 
ограничаването на риска от природни бедствия; намаляване на ресурсната зависимост и 
повишаване на енергийната ефективност; развитието на туризъм с по-високо качество, 
щадящ основните туристически ресурси са в основата на предвижданията на ОУПО. 

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

Въздух и Климат 

Правилното реализиране на заложените в програмата цели и контрол на изискванията 
по отношение на мерките за смекчаване и премахване на вредните последици върху 
околната среда не само няма да имат отрицателно въздействие, но ще спомогнат за 
запазването и оптималното използване на благоприятните климатични условия в общината, 
както и за запазване на чистотата на атмосферния въздух. Това от своя страна ще спомогне 
за устойчивото бъдещо развитие на региона. 

Води 
Разработеният ОУПО Айтос поставя основите на интегрираното и координирано 

управление на територията на общината. Концепцията за развитие на техническата 
инфраструктура (в частност водоснабдяване и канализация) гарантират осигуряването на 
населението от общината с води за техните битови, аграрни, стопански и пр. нужди, както и 
отвеждането на водите е в съответствие със съществуващата нормативна база за опазване 
на водите. При стриктното й спазване прилагането на ОУП на община Айтос няма да има 
негативно въздействие върху компонента на околната среда „води”. 

Земи и почви 
Предвижданията на ОУП по отношение на земеползването и устройството на 

различните видове територии са насочени към съхраняване на екосистемните функции на 
почвите и предполагат ефективно земеползване. Неблагоприятните въздействия, нормално 
съпътстващи строителните дейности, произтичащи от заложеното в плана по отношение на 
развитието и поддържането на инженерно-техническата и комуникационно- транспортната 
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инфраструктура, могат да бъдат в значителна степен ограничени или премахнати при 
прилагане на предложените в настоящият доклад мерки и надежден контрол относно 
тяхното ефективно прилагане. 

Земни недра 
Предвижданията на ОУПО Айтос оказват незначително въздействие върху околната 

среда. 
Ландшафт 
Предвижданията на ОУПО Айтос оказват незначително въздействие върху околната 

среда. 
Биологично разнообразие 
Въздействието от реализацията на ОУП на община Айтос върху биологичното 

разнообразие може да се обобщи по следния начин: 
Флора - Реализацията на ОУП на община Айтос няма да окаже значително 

въздействие върху херпетофауната, видовият състав, структурата и параметрите на 
популациите в засегнатите от устройствените зони територии. 

Фауна - Прилагането на ОУП на община Айтос ще окаже незначително въздействие 
върху фаунистичните комплекси - видов състав, структура и параметри на животинските 
популации. 

Защитени природни територии и защитени зони 
Що се отнася за Защитените природни територии това въздействие е нулево, тъй като 

предвижданите дейности в ОУП не засягат защитените територии разположени в обхвата 
на община Айтос. Защитените зони по Натура 2000 са подробно разгледани в Доклада за 
оценка за съвместимост (ДОСВ). 

Отпадъци 
Прилагането на предвижданията на ОУПО Айтос допринася за екологосъобразно и 

щадящо околната среда управление на дейностите по събиране, извозване и третиране на 
отпадъците на територията на общината. 

Физични фактори  
На територията на Община Айтос при прилагането на ОУП възниква известно 

изменение на шумовия режим. Това въздействие може да се регулира като характер и 
степен на агресивност, но при постоянно действащо изискване за опазването на човешкото 
здраве. 

Културно-историческо наследство 
Предвижданията на плана са насочени към опазване и подходящо експониране на 

богатото културно наследство. Предвижданията на ОУП не оказват негативно въздействие 
върху КИН. 

Здравно-хигиенни условия 
Няма очаквания за превишаване на екологични здравно-хигиенни стандарти поради 

това, че всеки елемент от реализацията на ОУП Айтос ще доведе до подобряване стандарта 
на живот на населението без същевременно да окаже значително въздействие върху 
околната среда. 

Експертите, изготвили доклада за ЕО, оценяват въздействията върху околната среда 
като незначителни за всички компоненти и фактори на околната среда при спазване на 
препоръките за смекчаване, намаляване и предотвратяване на някои въздействия, които 
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неизменно произтичат от прилагането на плана. 
Като се има предвид всичко споменато, както и благоприятните екологичен, 

икономически и социален ефекти, които ще бъдат налице при прилагането на Общ 
устройствен план на община Айтос, препоръчваме на почитаемите членове на Експертния 
екологичен съвет на РИОСВ - гр. Бургас, да  положително становище и се даде ход за 
неговата реализация в бъдеще. 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗАКОНИ И 

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 
 

1. Закон за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.; изм. и 
доп.) 

2. Закон за регионалното развитие (Обн. ДВ. бр. 50 от 30.05.2008 г.) 
3. Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр. 1 от 01.02.2001 г.) 
4. Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 28.05.1996г.) 
5. Закон за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) Обн., ДВ, бр. 22/2014 

г.) 
6. Закон за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 27.1999 г.; в сила от 28.01.2000 г.) 
7. Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (Обн. 

ДВ. бр. 18 от 25.02.2005г.) 
8. Закон за почвите (Обн. ДВ. бр.89 от 6.11.2007 г.) 
9. Закон за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.) 
10. Закон за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г.)  
11. Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 09.08.2002 г., посл. 

изм. изм. ДВ. бр. 98 от 28.11.2014 г.) 
12. Закон за защитените територии (Обн. ДВ. бр. 133 от 11.11.998 г., посл. изм. 

ДВ. бр.98 от 28.11.2014 г.) 
13. Закон за лечебните растения (Обн. ДВ. бр.29 от 07.04.2000 г., посл. изм. ДВ. 

бр.98 от 28.11.2014 г.) 
14. Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53 от 13.07.2012 г., изм. с 

Решение № 11 от 10.07.2014 на КС на РБ - ДВ, бр. 61/2014 г., ДВ бр.105/2015 г.) 
15. Закон за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005 г., 

изм. ДВ, бр.41 от 2 Юни 2009 г.) 
16. Закон за туризма (Обн. ДВ. бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г., 

посл. изм. ДВ. бр. 9 от 03.02.2015г.) 
17. Закон за културното наследство (Обн. ДВ. бр.19 от 13.03.2009 г., посл изм. 

ДВ. бр.45 от 15.06.2012 г.) 
18. Закон за здравето (Обн. ДВ. бр.70 от 10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г., 

посл. изм. ДВ. бр. 9 от 03.02.2015 г.) 
19. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр.124 от 

23.12.1997 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 28.03.2014 г.) 
20. Закон за горите (обн. ДВ, бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) 
21. Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети (обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.) 
22. Закон за достъп до обществена информация (Обн. ДВ. бр.55 от 07.07.2000 г., 

посл. изм. ДВ. бр.39 от 20.05.2011 г.) 
23. Закон за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г., посл. изм. 

ДВ. бр. 98 от 28.11.2014 г.) 
24. Закон за кадастъра и имотния регистър (Обн. ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г., в 

сила от 01.01.2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 98 от 28.11.2014 г.) 
25. Закон за концесиите (Обн. ДВ. бр.36 от 02.05.2006 г., в сила от 01.07.2006 г. 

посл. изм. ДВ. бр. 107 от 24.12.2014 г.) 
26. Закон за сдружения за напояване (Обн. ДВ. бр.34 от 06.04.2001 г., изм. посл. 

изм. ДВ. бр. 36 от 04.04.2008 г.) 
27. Закон за опазване на земеделските земи (Обн. ДВ. бр.35 от 24.04.1996 г., посл. 

изм. ДВ. бр. 98 от 28.11.2014 г.) 
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28. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (Обн. ДВ. бр. 17 от 
01.03.1991 г., посл. изм. ДВ. бр.31 от 28.2015 г.) 

29. Закон за подпомагане на земеделските производители, (Обн. ДВ. бр. 58 от 
22.05.1998 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 13.02.2015 г.) 

30. Закон за собствеността (Обн. ДВ. бр.92 от 16.11.1951г., в сила от 05.07.1999 
г., посл. изм. ДВ. бр. 105 от 19.12.2014 г.) 

31. Закон за държавната собственост (Обн. ДВ. бр.44 от 21.05.1996 г., в сила от 
01.01.1996 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 105 от 19.12.2014 г.). 

32. Закон за общинската собственост (Обн. ДВ. бр.44 от 21.05.1996 г.) 
33. Закон за енергийната ефективност (Обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 

14.11.2008 г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 28.11.2014 г.) 
34. Закон за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 09.12.2003 г.; посл. изм. и доп. ДВ. 

бр. 17 от 06.03.2015 г.) 
35. Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и 

биогоривата (Обн. ДВ. бр.49 от 19.06.200 7 г., посл. изм. ДВ. бр.102 от 22.12.2009 г.) 
36. Закон за електронните съобщения (Обн. ДВ. бр.41 от 22.05.2007 г.; посл.ризм. 

и доп., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 21.04.2015 г.) 
37. Закон за движението по пътищата (Обн. ДВ. бр.20 от 0503.1999 г., посл. изм. 

доп. ДВ. бр. 37 от 22.05.2015 г.) 
38. Закон за пътищата (Обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г.; посл. изм. ДВ. бр.37 от 

22.5.2015 г.) 
39. Закон за защита при бедствия (Обн. ДВ. бр.102 от 19.12.2006 г., посл. изм. и 

доп. ДВ. бр.53 от 27.06.2014 г.) 
40. Закон за ограничаване изменението на климата (Обн., ДВ, бр. 22 от 

11.03.2014 г., в сила от 11.03.2014 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.41 от 05.06.2015 г.) 
41. Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети (обн. ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 12 от 13.д1.201.04.2008 г., посл. 
изм. ДВ. бр.53 от 13.07.2012 г.) 

42. Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53 от 13.07.2012 г., посл. изм. 
ДВ. бр.98 от 28.11.2014 г. ) 

43. Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ, бр. 74 от 13.09.2005 г., в 
сила от 01.01.2006 г., посл. изм. ДВ, бр.98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) 

44. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 
и програми (загл. изм. ДВ, бр. 3 от 2006 г.) (Обн. ДВ. бр.57.02.06.2004 г., посл. изм. и доп. 
ДВ. бр.94 от 30.11.2012 г.) 

45. Наредба № 7, 1999 г. - за оценка и управление на качеството на атмосферния 
въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.), 

46. Наредба № 14/1997 г. - норми за пределно допустими концентрации на 
вредни вещества в атмосферния въздух на населените места; (обн., ДВ, бр. 88 от 3.10.1997 
г. посл. изм. бр. 42 от 1.01.2008 г.) 

47. Наредба № 12/2010 г. - норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 
прахови частици, олово бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух; (обн., ДВ, 
бр. 58 от 30.07.2010 г.) 

48. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на 
подземните води (обн. ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., посл. изм. и доп., 
бр. 28 от 19.03.2013 г.) 

49. Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (обн. ДВ, бр. 34 от 
29.04.2011 г, в сила от 29.04.2011 г., посл. изм. и доп., бр. 60 от 22.07.2014 г.) 

50. Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати 
от земеделски източници (обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г., изм. и 
доп., бр. 97 от 9.12.2011 г.) 
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51. Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения 
на точкови източници на замърсяване (обн.ДВ, бр. 47 от 21.06.2011 г., в сила от 21.06.2011 
г.)  

52. 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 (обн. ДВ, бр. 88 
от 27.10.2000 г.) 

53. Наредба № Н-3 от 28.11.2011 г. за предоставяне на информация от ведомства 
и научни институти с бюджетно финансиране и водоползвателите, чиято дейност оказва 
значимо въздействие върху състоянието на водите (обн. ДВ, бр. 1/03.01.2012 г) 

54. Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води 
(обн. ДВ, бр. 88 от 21.10.2000 г.) 

55. Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание 
на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 
97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., ДВ бр. 24 от 23.03.2004 г.) 

56. Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на 
производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (обн., 
ДВ, бр. 98 от 01.12.2000 г.) 

57. Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 
питейно- битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., изм., ДВ бр. 15 от 21.02.2012 г., в 
сила от 21.02.2012 г.) 

58. Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества 
и някои други замърсители (обн., ДВ, бр. 88 от 09.11.2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм., 
ДВ бр. 88 от 08.10.2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) 

59. Наредба за ползването на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 56 от 22.07.2011 
г., в сила от 22.07.2011 г.) 

60. 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 (обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., в сила от 11.09.2007 г., посл. изм. и 
доп. ДВ бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) 

61. Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии 
(обн. ДВ бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп. ДВ бр.55/20.07.2012 г.) 

62. Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за 
управление на защитени зони (обн. ДВ бр. 7 от 27.01.2009 г., в сила от 27.01.2009 г., изм. и 
доп. ДВ бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) 

63. Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, 
подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, 
(обн. ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. и доп. - бр. 30 от 2002 г.) 

64. Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на 
вредни вещества в почвите (обн. ДВ. бр.71 от 12.08.2008 г.) 

65. Наредба № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите (обн. ДВ. бр.19 
от 13.03.2009 г.) 

66. Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, 
необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните 
възстановителни мероприятия (обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г., в сила от 17.08.2007 г.) 

67. Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и 
поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви 
(обн. ДВ. бр. 62 от 04.8.2009 г.) 

68. Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното 
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предназначение, приета с ПМС №261 от 1996 г. (обн. ДВ, бр. 90 от 1996 г., изм. бр. 96 от 
2002 г., бр. 31 от 2003 г.) 

69. Наредба № 2 от 1998 г. за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 48 от 
1998 г.); 

70. Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества 
в почвата (обн., ДВ, бр. 71 от 12.08.2008 г.) 

71. Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и 
третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 
13 от 17.02.2015 г.) 

72. Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 
06.12.2013 г. (Обн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.) 

73. Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. 
(Обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.) 

74. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.) 

75. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.) 

76. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 
г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.) 

77. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от 
министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 
08.08.2014 г. ) 

78. Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 
биоразградимите отпадъци (обн., ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г. ) 

79. Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 
ограничаване на последствията от тях (обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г.) 

80. Наредба № 2 от 5 април 2006 г. за дейността на националната система за 
мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен 
мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната 
среда (обн. ДВ бр. 37/2006 г.) 

81. Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на 
здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (обн., 
ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г., в сила от 15.02.2005 г.) 

82. Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на 
здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (обн., 
ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г., в сила от 15.02.2005 г.) 

83. Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на 
здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (обн., 
ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г., в сила от 15.02.2005 г.) 

84. Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на 
здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (обн., 
ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г., в сила от 15.02.2005 г.) 

85. Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за 
мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен 
мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната 
среда (обн. ДВ, бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 12.02.2011 г.) 

86. Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 
показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. 
ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г.) 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОУП НА ОБЩИНА АЙТОС 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

2017 г. 

 

 

 

87. Наредба № 5 от 11 юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на 
здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени 
оптични лъчения, Обн. Дв. Бр.49 от 29 юни 2010 г. 

88. Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на 
здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, 
обн., ДВ, бр. 40 от 12.05.2005 г., в сила от 6.07.2005 г. 

89. Наредба № 9 от 14 март 1991 г. за пределно допустими нива на 
електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиеннозащитни зони 
около излъчващи обекти, ДВ, бр. 36 от 1991 г., Служебен бюлетин на НЦХМЕХ, 1991 г., 
бр.2. 

90. Наредба № 9 от 12 февруари 2010 г. за максимално допустимите стойности на 
вибрациите в жилищни помещения (Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010 г.) 

91. Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд и за работното оборудване, (Обн. ДВ. бр.88 от 08.10.1999г. посл. изм. и 
доп. ДВ. бр.24 от 12.03.2013 г.) 

92. Наредба № 9 от 9 юни 2004 г. за техническа експлоатация на електрически 
централи и мрежи (Обн., ДВ. бр.72 от 17.08.2004 г., посл.изм. ДВ. бр.42 от 09.06.2015 г.) 

93. Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Обн. 
ДВ. бр. 72 от 15.08.2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11.12.2012 г.) 

94. Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Обн. 
ДВ. бр. 72 от 15.08.2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11.12.2012 г.) 

95. Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Обн. 
ДВ. бр. 72 от 15.08.2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11.12.2012 г.) 

96. Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (Обн. ДВ. 
бр.88 от 08.10.2004 г.) 

97. Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (обн. ДВ, бр. 4 
от 15.01.2008 г.) 

98. Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
водоснабдителни системи Издадена от Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството (Обн. ДВ. бр.34 от 19.04.2005г., изм. ДВ. бр.96 от 07.12.2010 г.) 

99. Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и 
експлоатация на канализационни системи (Обн. ДВ, бр. 49 от 04.06.2013 г., в сила от 
05.07.2013 г.) 

100. Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и 
планове (заглавие изменено ДВ, бр. 22 от 11.03.2014 г., в сила от11.03.2014 г.) (Обн. ДВ. 
бр.57 от 26.06.2001 г., посл. изм. ДВ. бр.11 от 10.02.2015 г.) 

101. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони (Обн. ДВ. бр.3 от 13.01.2004 г., посл. изм. ДВ. бр.21 
от 01.03.2013 г.) 

102. Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни райони, В сила от 15.03.2012 г., (Обн. ДВ. бр.13 от 14.02.2012 г., 
посл. попр. ДВ. бр.23 от 20.03.2012 . 

103. Наредба № 12 от 03.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради 
и съоръжения в свлачищни райони (обн., ДВ, бр. 68 от 03.08.2001 г.) 

104. Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни 
полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи 
обекти (Обн. ДВ, бр. 35 от 03.05.1991г., посл. изм. ДВ, бр.8 от 22.01.2002 г.) 

105. Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен 
здравен контрол (Обн. ДВ. бр. 63 от 07.08.2009 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.82/03.10.2014 г.) 

106. Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища (Обн. ДВ. бр.47 от 
09.06.2000., изм. ДВ. бр.102 от 20.12.2005 г.) 
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107. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн. ДВ. 
бр.37 от 04.05.2004г., посл. изм. ДВ. бр.102 от 1912.2006 г.) 

108. Наредба № Н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, 
деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите 
културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния 
регистър на недвижимите културни ценности (Обн. ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 
11.12.2012 г.) 

109. Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите за 
определяне на чувствителните зони във водните обекти 

110. Заповед № РД - 146/25.02.2015 г. за определяне на водите, които са замърсени 
и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които 
водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници Приложение 1, Приложение 2, 
Приложение 3 

111. Заповед № РД-267/01.04.2014 г. на Министъра на околната среда и водите и 
№ РД 09-157/14.03.2014 . на Министъра на земеделието и храните за утвърждаване на 
Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от 
земеделски източници в уязвимите зони 

112. Заповед № РД-635/13.08.2013 г. за утвърждаване на програма за мониторинг 
на нитратите в подземните и повърхностни води в Дунавски, Черноморски, 
Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление 

 
КОНВЕНЦИИ 

1. Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на 
взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Ратифицирана 
от България със закон, приет от Народното събрание на 2 10.2003 г. Конвенцията е в сила за 
нашата страна от 16 март 2004 г.) 

2. Конвенция за устойчивите органични замърсители (Ратифицирана от 
Народното събрание на Р България на 30 септември 2004 г. обн., ДВ, бр. 89/ 2004 г.) 

3. Базелска конвенция за трансгранично движение на опасни отпадъци и 
тяхното обезвреждане. (Ратифицирана със закон, приет от 37-то НС на 18.01.1996 г.; ДВ, 
бр. 8/1996 г., обн. ДВ, бр. 1 от 3.01.1997 г., влиза в сила от 16.05.1996 г. 

4. Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен 
аспект/Протокол за стратегическа оценка. (Ратифицирана със закон, приет от 37-то НС на 
16.03.1995 г., ДВ, бр. 28 от 1995 г., обн. ДВ. бр. 86 от 01.10.1999 г.; попр. ДВ. бр. 89 от 12 
октомври 1999 г., влиза в сила от 10. 09. 1997 г.) 

5. Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния 
/КТЗВДР/ (Ратифицирана с Указ № 332 от 19.02.1981 г. на Държавния съвет на НРБ - ДВ, 
бр. 16 от 24.02.1981 г, обн., ДВ, бр. 45 от 16.05.2003 г., в сила за Република България от 
16.03.1983г.) 

6. Виенска конвенция за защита на озоновия слой, подписана на 22.03.1985 г. 
(Ратифицирана с Указ № 2235 на ДС на НРБ на 17.10.1989 г. - ДВ, бр. 82 от 20.10.1989 г., 
обн., ДВ, бр. 71 от 10.08.1999 г., в сила за Република България от 18.02.1991 г.) 

7. Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на 
климата_Протокол от Киото (Ратифицирана със закон, приет от 37-то НС на 16.03.1995 г. - 
ДВ, бр. 28 от 28.03.1995г., обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г., в сила от 10.08.1995 г.) 

8. Конвенция за биологичното разнообразие/Протокол от Капгахена за 
биосигурност, Ратифицирана със закон, приет от 37-то НС на 29.02.1996 г. ДВ, бр. 22 от 
15.03.1996 г., обн., ДВ, бр. 19 от 02.03.1999 г.; ратифицирана, ДВ, бр. 22/15.03.1996 г.; 
влязла в сила за България от 16.07.1996 г. 

9. Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата 
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флора и фауна - обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.1991 г., ратифицирана, ДВ, бр. 103/1990, влязла в 
сила за България - 16.04.1991 г. 

10. Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като 
местообитания за водолюбиви птици, (Утвърдена с Решение № 389 на Министерския съвет 
от 18. 11. 1974 г., обн. ДВ. бр. 56 от 10 юли 1992 г., В сила за Република България от 24. 01. 
1976 г., Изменена с Протокол от 3. 12. 1982 г., в сила от 27. 02. 1986 г. 

11. Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство, 
(Приета с разпореждане на Бюрото на Министерския съвет от 04.02.1974 г., обн. ДВ, бр. 44 
от 27.05.2005 г.) 

12. Европейска конвенция за ландшафта, (Ратифицирана със закон, приет от 39-
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международните езера/Протокол Вода и здраве/Протокол за гражданска отговорност и 
компенсации на щети върху трансгранични водни обекти, възникнали от трансгранични 
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на 17 септември 2003 г., ДВ бр. 86 от 30. 09. 2003 г., обн. ДВ бр. 14 от20. 02. 2004 г., влиза в 
сила от 26. 01. 2004 г. 

15. Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като 
местообитания за водолюбиви птици (Рамсарска конвенция) в сила в Р България от 
27.02.1986 г. (обн. ДВ бр. 56/10.07.1992 г.); 

16. Конвенция за защита на мигриращите видове (Бонска) ратифицирана на 
23.07.1999 г./ДВ бр. 69/1999 г. в сила за Р България от 01.11.1999 г./ДВ бр. 16/25.02.2000 г. 

17. Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (Ратифицирана 
със Закон от 38-то НС на 12.01.2001 г., ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г., обн. ДВ, бр. 56 от 
07.06.2002 г., влиза в сила от 22.05.2001 г.) 

18. Конвенция на ООН за борба с опустиняването в тези държави, които изпитват 
силна суша и/или опустиняване, особено в Африка (Ратифицирана със Закон от 38-то НС на 
23.07.1999 г., ДВ, бр. 69 от 3. 08. 1999 г., обн. ДВ, бр. 16 от 25. 02. 2000 г., влиза в сила от 1. 
11. 1999 г.) 

19. Проект на Глобалния екологичен фонд за ранно прекратяване употребата на 
метил бромид в страните с икономика в преход, чрез популяризиране, прилагане на 
адекватна политика и демонстрации/обучение 

20. Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство, в сила от 
25 май 1995 г. (ДВ, бр. 70 от 2004 г.) 

21. Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване/Протокол за опазване 
на биологичното и ландшафтно разнообразие в Черно море (Ратифициран със закон, приет 
от ХХХ1Х Народно събрание на 13 октомври 2004 г. - ДВ, бр. 94 от 2004 г. В сила за 
Република България от 20 юни 2011 г.) 

22. Конвенция за ландшафта. (Подписана 02.10.2000 г.) 
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1. Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 
година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа 

2. Директива 96/62/ЕО на Съвета от 27 септември 1996 година относно оценката 
и управлението на качеството на околния въздух 

3. Директива 1999/30/ЕО на Съвета от 22 април 1999 година относно пределно 
допустимите стойности за серен двуоксид, азотен двуоксид и азотни оксиди, прахови 
частици и олово в околния въздух 
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4. Директива 2000/69/ЕО на Европейски парламент и на Съвета от 16 ноември 
2000 година относно пределно допустимите стойности за бензен и въглероден оксид в 
атмосферния въздух 

5. Директива 2001/81/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно 
националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители 

6. Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 23 октомври 
2000 г. установяваща рамката за действията на Общността в областта на политиката за 
водите (Рамкова директива за водите) 

7. Директива 2008/32/ЕО на Европейския пармамент и на Съвета от 11 март 
2008 година за изменение на Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на политиката за водите по отношение на изпълнителните 
правомощия, предоставени на Комисията 

8. Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 
декември 2008 година за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта 
на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 
83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

9. Директива 2013/39/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 
2013 година за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на 
приоритетните вещества в областта на политиката за водите 

10.  Директива 2009/90/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за определяне, 
съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на технически 
спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите 

11. Директива 2006/11/ЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и 7 
дъщерни директиви 

12. Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за 
консумация от човека 

13. Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от 
земеделски източници 

14. Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води 
от населени места 

15. Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни 
вещества, изменена от Директива 91/692/ЕЕС и Директива 2006/118/ЕО за опазване на 
подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им 

16. Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 
2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения 

17. Решение № 2455/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 
ноември 2001 година за определяне на списък на приоритетните вещества в областта на 
политиката за водите и за изменение на Директива 2000/60/ЕО 

18. Решение за изпълнение (ЕС) 2015/495 на Комисията от 20 март 2015 година 
за определяне на списък за наблюдение на вещества в рамките на обхващащ целия 
Европейски съюз мониторинг в областта на политиката за водите, в съответствие с 
Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

19. Решение на Комисията от 1 септември 2010 година относно критериите и 
методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води (2010/477/ЕС) 

20. Рамковата Директива за отпадъци и Директивата за опасни отпадъци, приети 
през 1975 г. Като резултат от приемането на двете Директиви, за кратък период 
впоследствие е приет и Регламентът за трансграничен превоз на отпадъци. 

21. Директива 2013/56/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 20 ноември 
2013 г. за изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на 
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пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и 
предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур, както и на 
клетъчни батерии с ниско живачно съдържание и за отмяна на Решение 2009/603/ЕО на 
Комисията 

22. Директива 2013/28/ЕС на Комисията от 17 май 2013 г. за изменение на 
приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
излезлите от употреба превозни средства 

23. Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 
година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) 

24. Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 
2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол 
на замърсяването) 

25. Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно 
депонирането на отпадъци 

26. Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 
1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки 

27. Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 година за опазване на 
околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в 
земеделието 

28. Регламент (ЕС) № 1357/2014 на Комисията от 18 декември 2014 година за 
замяна на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви 

29. Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 
юни 2006 година относно превози на отпадъци 

30. Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда 
31. Директива 2000/14/ЕС относно шумовите емисии на съоръжения, 

предназначени за употреба извън сградите 
 
СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

1. Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. 
2. Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020. 
3. Регионална политика на Европейския съюз. 
4. Национална стратегия по околна среда 2009 - 2018 г. и План за действие. 
5. Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. 
6. Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) на Република България 

за периода 2012 - 2022 г. 
7. Национална концепция за пространствено развитие (НКПР) за периода 2013-

2025 г. 
8. Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в 

Република България, приета 2012 г. и План за действия към нея в краткосрочна (2013 - 2015 
г.), средносрочна (2016 - 2021 г.) и дългосрочна (2022 - 2037 г.) перспектива. 

9. Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в 
Република България 2014-2023 г. 

10. Национална програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020). 
11. Оперативна програма околна среда 2014 - 2020 г. 
12. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район за 

басейново управление 2016-2020 г. 
13. План за оценка на риска от наводнения (ПОРН) в Черноморски и в Дунавски  

район за басейново управление. 
14. Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 (2014-2020 г). 
15. Областната стратегия за развитие на област Бургас. 
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