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Община Каолиново обявява обществено обсъждане на Програмата за опазване 

на околната среда на Община Каолиново за периода 2016 – 2020 г. 

  

Община Каолиново обявява обществено обсъждане на Програмата за опазване на 

околната среда на Община Каолиново 

Очакваме Вашите мнения и предложения до 28.02. 2017 г. на адрес: гр. Каолиново, 

пл.”Украйна” № 4, Общинска администрация 

Настоящата Програма за опазване на околната среда на Община Каолиново 2016 – 

2020 г. е  изготвена в съответствие с актуалните изисквания на Закона за опазване на 

околната среда на Р България. Тя цели актуализация на предходната Програма за опазване 

на околната среда на общината и постигане на съответствие с актуалните законови 

изисквания в областта на околната среда. Разработена е при спазване на указанията, дадени 

от Министерството на околната среда и водите за изготвяне на общинските програми за 

опазване на околната среда и е с период на действие 2016 – 2020 година. 

При разработването на програмата са използвани действащите планове и програми на 

Община Каолиново: 

 Програма за опазване на околната среда на Община Каолиново за 2011-2016 г  

 Общински план за развитие 2014-2020; 

 Общ устройствен план на община Каолиново, Предварителен проект; 

 

Тези общински стратегически документи на практика представляват интегриран 

инструментариум за планиране на политиката за развитие на Община Каолиново, в това 

число и по отношение опазване на околната среда. В тази връзка Програмата за опазване на 

околната среда на Община Каолиново ще бъде основният документ за провеждане на 

политика по околна среда в общината. С нея ще се идентифицират и планират нужните 

действия, срокове и източници на финансиране. 

Основната цел на програмата е намиране на нови подходи, създаване на стабилна 

система за управление на околната среда и подобряване на екологичните условия в Община 

Каолиново. Потенциалният ефект от реализирането на настоящата програма върху 

околната среда ще бъде положителен, тъй като с нея се цели: подобряване качеството на 

атмосферния въздух; доизграждане и обогатяване на зелената система; по-висока 

ефективност на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината; 

подобряване състоянието на водопроводната и канализационната система; подобряване 

състоянието на уличната мрежа и т.н. 

Финансовите средства, необходими за прилагането на Програма за опазване на 

околната среда на Община Каолиново ще бъдат осигурени основно от общинския бюджет 

за финансиране на дейностите, заложени в плана за действие, както и при възможност чрез 

кандидатстване с проекти по различни финансиращи програми. 

С целия текст на програмата можете да се запознаете тук. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dobrich.bg/files/upload/Obyavi/Programa_OPOOS_2016_2020_sled_Korekcii.doc
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Програмата е приета с Решение № 209 

по Протокол № 18 от 28.02.2107 г, на  
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РАЗДЕЛ I.  ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Общинската програма за опазване на околната среда се разработва на основание чл. 

79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и се приема от Общинския 

съвет. Общинската програма за опазване на околната среда е необходима, за да се постигне 

устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината с цел запазване на доброто 

състояние на околната среда. С помощта на тази програма ще се формира адекватна 

екологична политика на общината и постигане на най-ефективно и целесъобразно 

използване на наличните ресурси. 

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

проблеми по опазване на средата, бъдещите мероприятия за снишаване на вредните 

последици от човешката дейност, както и изготвяне на работен план, съдържащ схеми и 

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

превантивни дейности. 

Настоящата Програма е разработена и се базира на анализа и изводите в предходни 

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

документи за Община Каолиново: 

 Програма за опазване на околната среда на Община Каолиново за 2011-2016 г; 

 Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Каолиново. 

 Общински план за развитие 2014-2020, приет с Решение на ОбС Каолиново . 

 Общ устройствен план на община Каолиново, Предварителен проект 

 Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Каолиново 

 

Целите на програмата се свеждат до следното: 

 Акцентиране върху най-важните екологични проблеми на общината; 

 Сравняване и привеждане в унисон на проблемите с националните и 

европейски приоритети; 

 Обвързване на бъдещите проекти на общинска администрация и мероприятия 

в програмата с националните, световни тенденции и стратегии по управление на 

околната среда; 

 Създаване на организация за насочване на силите на общинските и държавни 

органи, частния и държавен бизнес, граждански сдружения, научни организации и 

гражданството към изпълнение на заложените в плана приоритетни мерки или за 

предотвратяване на нови замърсявания; 

 Откриване на източници за финансиране (национални и международни 

програми, пред-присъединителни и структурни фондове) 

 

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

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

промени в приоритетите на Община Каолиново, в екологичното законодателство, в 

стратегическото развитие на държавата, засягащо общината.  
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Избраният подход за разработването на програмата съответства на одобрените от 

Висшия експертен съвет на МОСВ методически указания. Основния използван апарат в 

разработката е стратегическото планиране, почиващо на SWOT анализ. 

Основната цел на Общинската програма за опазване на околната среда е да се 

постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в Община Каолиново и 

пододбряване на състоянието на околната среда. 
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РАЗДЕЛ II.  НОРМАТИВНА БАЗА 
 

1. МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

ДИРЕКТИВА 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 21 април 2004 година 

за екологична отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на 

екологичните щети 

ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 23октомври 2000 

година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на 

политиката за водите   

Aктове цитиращи документ 32000L0060: 

 НАРЕДБА № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите   

 НАРЕДБА № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните 

води  

 Обществена консултация – Проект за Закон за изменение и допълнение на водите  

 

ДИРЕКТИВА 2006/7/EО на Европейския парламент и на съвета от 15 февруари 2006 г. 

относно управление качеството на водите за къпане и за отмяна Директива 76/160/ЕИО  

Aктове цитиращи документ 32006L0007 

 Извършване на оценка качеството на водите за къпане 

 Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане 

 

ДИРЕКТИВА 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 16 декември 2008 г. 

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  

Актове цитиращи документ 32008L0105 

 Обществена консултация – Проект за постановление на МС за изменение на 

Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои 

други замърсители 

 Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите 

дирекции 

 

ДИРЕКТИВА 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 24 ноември 2010 г. 

относно емисиите от промишлеността /комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването/  

Актове цитиращи документ 32010L0075 

 Закон  за чистотата на атмосферния въздух 

 Наредба № 3 от 22 май 2013 г. за изискванията към инсталации, произвеждащи 

титанов диоксид 

 Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и 

експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на 

отпадъци 

 Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, 

изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации 

 Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни 
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ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 8 юни 2011 г. относно 

ограничението за употребата на опрерделени опасни вещества в електрическото и 

електронното оборудване  

 

ДИРЕКТИВА 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на съвета от 4 юли 2012 г. относно 

отпадъци ото електрическо и електронно оборудване  

 

ДИРЕКТИВА 75/324/ЕИО на съвета от 20 май 1975 г. относно сближаване на 

законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни  

 

ДИРЕКТИВА 91/692/ЕИО на съвета от 23 декември 1991 г. относно стандартизиране и 

рационализиране на докладите зая прилагане на някои директиви, свързани с околната 

среда  

 

ДИРЕКТИВА 2001/42/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 27 юни 2001 г. 

относно оценката на оценката на последиците на някои планове и програми върху 

околната среда 

 

ДИРЕКТИВА 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 13 декември 2011 г. 

относно оценката на въздействие на някои публични и частни проекти върху околната 

среда  

 

ДИРЕКТИВА 2003/4/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 28 януари 2003 г. 

относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на 

Директива 90/313/ЕИО на Съвета 

 

ДИРЕКТИВА 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 12 декември 2006 г. 

за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им 

 

ДИРЕКТИВА 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 21 май 2008 г. 

относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа 

 

ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 19 ноември 2008 г. 

относно отпадъците и за отмяна на определени директиви 

 

ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО на съвета от 21 май 1992 г. относно опазване на естествените 

хабитати местообитания и на дивата флора и фауна 

Актове цитиращи документ 31992L0043 

 Закон за биологичното разнообразие 

 Закон за защитените территории 

 Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие 

 Закон за лечебните растения 

 Закон за лова и опазване на дивеча 

 Закон за рибарството и аквакултурите 

 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 
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 Решение 661 от 2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна 

 

ДИРЕКТИВА 98/70/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 13 октомври 1998 г. 

относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 

93/12/ЕИО на Съвета 

 

ДИРЕКТИВА на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни 

води (91/271/ЕИО) 

Актове цитиращи документ 31991L0271 

 Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги 

 

РЕГЛАМЕНТ 1013/2006 на Европейския парламент и на съвета от 14 юни 2006 г. относно 

превози на отпадъци 

Актове цитиращи документ 32006R1013 

 Закон за управление на отпадъците 

 Издаване на разрешение на организация по оползотворяване на излезли от употреба 

гуми 

 Наредба за изискванията за третиране на  излезли от употреба гумми 

 Наредба 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри 

 Наредба за батерии и акумулатори за негодни и за употреба батерии и 

акумулатори 

 Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за 

третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори 

 Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно 

оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и 

електронно оборудване 

 Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти 

 Наредба за изискванията за третиране отпадъците от моторни превозни 

средства 

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства 

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки 

 Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти 

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната 

среда и водите 

 Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1005/2009 на Европейския парламент и на съвета от 16 септември 

2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой 

Актове цитиращи документ 32009R1005 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух 

 Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 г. относно износа за 

оползотворяване на някои отпадъци, изброени в Приложение III или  IIIA към Регламент 
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(ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които 

Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не 

се прилага 

Актове цитиращи документ 32007R1418 

 Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

 

 
2. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

1. Закон за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.; посл. 

изм, доп. ДВ бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) 

2. Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 28.05.1996г., 

посл. изм. и доп. ДВ. ДВ бр. 102 от 21 декември 2012 г.) 

3. Закон за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) Обн., ДВ, бр. 22 от 

11.03.2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) 

4. Закон за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 27.1999 г.; в сила от 28.01.2000 г., посл. 

изм., ДВ бр. 53 от 27.06.2014 г.) 

5. Закон за почвите (Обн. ДВ. бр.89 от 6.11.2007г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 

28.11.2014 г.) 

6. Закон за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г., посл. изм. ДВ. 

бр.19 от 13 Март 2009 г.) 

7. Закон за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 10.10.1997 г., изм. и доп., 

бр. 28 от г.) 

8. Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 09.08.2002 г., посл. 

изм. изм. ДВ. бр. 98 от 28.11.2014 г.) 

9. Закон за защитените територии (Обн. ДВ. бр. 133 от 11.11.998 г., посл. изм. 

ДВ. бр.98 от 28.11.2014 г.) 

10. Закон за лечебните растения (Обн. ДВ. бр.29 от 07.04.2000 г., посл. изм. ДВ. 

бр.98 от 28.11.2014 г.) 

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

с Решение № 11 от 10.07.2014 на КС на РБ - ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г.) 

12. 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.) 

13. 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.) 

14. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр.124 от 

23.12.1997 г.) 

15. Закон за горите (обн. ДВ, бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) 

16. Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети (обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.) 

17. Закон за сдружения за напояване (Обн. ДВ. бр.34 от 06.04.2001 г.) 

18. Закон за опазване на земеделските земи (Обн. ДВ. бр.35 от 24.04.1996 г.) 

19. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (Обн. ДВ. бр. 17 от 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/1%20zakon%20za%20pochvite.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/1%20zakon%20za%20pochvite.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/Zakon_zasht_rastita.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/Zakon_zasht_rastita.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/Zakon_zasht_rastita.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Zakoni/Biological_Diversity_Act_Last_Am.07._2013.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Zakoni/ZAKON%20ZA%20LEChEBNITE%20RASTENIYa.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/2%20zakon%20za%20ekologichnata%20otgovornost.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/2%20zakon%20za%20ekologichnata%20otgovornost.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/2%20zakon%20za%20ekologichnata%20otgovornost.doc


  
ППРРООГГРРААММАА  ЗЗАА  ООППААЗЗВВААННЕЕ  ННАА  ООККООЛЛННААТТАА  ССРРЕЕДДАА  22001166  ––  22002200  гг..  

 

 

11 

 

01.03.1991 г.) 

20. Закон за общинската собственост (Обн. ДВ. бр.44 от 21.05.1996 г.) 

21. Закон за енергийната ефективност (Обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г.) 

22. Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и 

биогоривата (Обн. ДВ. бр.49 от 19.06.2007 г.) 

23. Закон за защита при бедствия (Обн. ДВ. бр.102 от 19.12.2006 г.) 

24. Закон за ограничаване изменението на климата (Обн., ДВ, бр. 22 от 

11.03.2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) 

25. Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети (обн. ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г.) 

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

сила от 01.01.2006 г.) 

27. 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.) 

28. 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.), 

29. Наредба № 14/1997 г. - норми за пределно допустими концентрации на 

вредни вещества в атмосферния въздух на населените места; (обн., ДВ бр. 88/3.10.1997 г.) 

30. 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.) 

31. 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.) 

22.07.2014 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., в сила от г.) 

32. 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.) 

33. 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.)  

34. 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.) 

35. Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води 

(обн. ДВ, бр. 88 от 21.10.2000 г.) 

36. Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание 

http://www.moew.government.bg/files/file/Climate/Climate_Change_Policy_Directorate/IECCP/AKTUALNO/ZAKON_za_ogranichavane_izmenenieto_na_klimata.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Climate/Climate_Change_Policy_Directorate/IECCP/AKTUALNO/ZAKON_za_ogranichavane_izmenenieto_na_klimata.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Climate/Climate_Change_Policy_Directorate/IECCP/AKTUALNO/ZAKON_za_ogranichavane_izmenenieto_na_klimata.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Zakoni/ZAKON_za_zashtita_ot_shuma_v_okolnata_sreda.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Mineralnivodi/Zakonodatelstvo/NAREDBA_1_ot_10.10.2007_g._za_prouchvane_polzvane_i_opazvane_na_podzemnite_vodi.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Mineralnivodi/Zakonodatelstvo/NAREDBA_1_ot_10.10.2007_g._za_prouchvane_polzvane_i_opazvane_na_podzemnite_vodi.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/Naredba_1_za_monitoring_na_vodite.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_2_ot_13092007_g_za_opazvane_na_vodite_ot_zamyrsqvane_s_nitrati_ot_zemedelski_iztocnici_Dec_2011.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_2_ot_13092007_g_za_opazvane_na_vodite_ot_zamyrsqvane_s_nitrati_ot_zemedelski_iztocnici_Dec_2011.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_2_ot_13092007_g_za_opazvane_na_vodite_ot_zamyrsqvane_s_nitrati_ot_zemedelski_iztocnici_Dec_2011.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Naredbi/NAREDBA_2_za_zaustvane_na_otpaduchni_vodi.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Naredbi/NAREDBA_2_za_zaustvane_na_otpaduchni_vodi.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Naredbi/NAREDBA_2_za_zaustvane_na_otpaduchni_vodi.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Naredbi/NAREDBA_2_za_zaustvane_na_otpaduchni_vodi.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Naredbi/NAREDBA_2_za_zaustvane_na_otpaduchni_vodi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_N-4_ot_14.09.2012_g._za_harakterizirane_na_povarhnostnite_vodi.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_N-4_ot_14.09.2012_g._za_harakterizirane_na_povarhnostnite_vodi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N6_opasni_v-va.pdf
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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.) 

37. 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.) 

38. 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.) 

39. 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.) 

40. Наредба за ползването на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 56 от 22.07.2011 

г., в сила от 22.07.2011 г.) 

41. 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.) 

42. 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.) 

43. 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.) 

44. Наредба № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите (обн. ДВ. бр.19 

от 13.03.2009 г.) 

45. 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.) 

46. 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.) 

47. Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното 

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.) 

48. Наредба № 2 от 1998 г. за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 48 от 

1998 г.); 

49. 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.) 

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

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

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

http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N6_opasni_v-va.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N6_opasni_v-va.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N7_zaustv_kan.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N7_zaustv_kan.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N7_zaustv_kan.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/NAREDBA_9_ot_16032001_g_za_kacestvoto_na_vodata_prednaznacena_za_pitejnobitovi_celi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/NAREDBA_9_ot_16032001_g_za_kacestvoto_na_vodata_prednaznacena_za_pitejnobitovi_celi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/NAREDBA_9_ot_16032001_g_za_kacestvoto_na_vodata_prednaznacena_za_pitejnobitovi_celi.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/Naredba_za_standarti_za_kachestvo_na_okolnata_sreda_za_prioritetni_vestestva_i_niakoi_drugi_zamyrsiteli.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/Naredba_za_standarti_za_kachestvo_na_okolnata_sreda_za_prioritetni_vestestva_i_niakoi_drugi_zamyrsiteli.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/Naredba_za_standarti_za_kachestvo_na_okolnata_sreda_za_prioritetni_vestestva_i_niakoi_drugi_zamyrsiteli.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Mineralnivodi/Zakonodatelstvo/NAREDBA_za_polzvaneto_na_povarhnostnite_vodi.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/Zakoni_naredbi_guidance/Naredba_OS_11_2012.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/Zakoni_naredbi_guidance/Naredba_OS_11_2012.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/Zakoni_naredbi_guidance/Naredba_OS_11_2012.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/Zakoni_naredbi_guidance/Naredba_OS_11_2012.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/Zakoni_naredbi_guidance/Naredba_OS_11_2012.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/NAREDBA_26_ot_2101996_g_za_rekultivaciq_na_naruseni_tereni_podobrqvane_na_slaboproduktivni_zemi_otne.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/NAREDBA_26_ot_2101996_g_za_rekultivaciq_na_naruseni_tereni_podobrqvane_na_slaboproduktivni_zemi_otne.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/NAREDBA_26_ot_2101996_g_za_rekultivaciq_na_naruseni_tereni_podobrqvane_na_slaboproduktivni_zemi_otne.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/NAREDBA_26_ot_2101996_g_za_rekultivaciq_na_naruseni_tereni_podobrqvane_na_slaboproduktivni_zemi_otne.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/NAREDBA_26_ot_2101996_g_za_rekultivaciq_na_naruseni_tereni_podobrqvane_na_slaboproduktivni_zemi_otne.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/3%20Naredba%203%20za%20dopustimo%20sadarjanie.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/3%20Naredba%203%20za%20dopustimo%20sadarjanie.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/3%20Naredba%203%20za%20dopustimo%20sadarjanie.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/4%20Naredba%20%204%20za%20monitoring%20na%20pochvite.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/4%20Naredba%20%204%20za%20monitoring%20na%20pochvite.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/4%20Naredba%20%204%20za%20monitoring%20na%20pochvite.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/5%20Naredba%20za%20inventarizaziata%20MOEW.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/5%20Naredba%20za%20inventarizaziata%20MOEW.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/5%20Naredba%20za%20inventarizaziata%20MOEW.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/6%20Naredba%20za%20inventarizazia%20MZH.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/6%20Naredba%20za%20inventarizazia%20MZH.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/6%20Naredba%20za%20inventarizazia%20MZH.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/6%20Naredba%20za%20inventarizazia%20MZH.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/6%20Naredba%20za%20inventarizazia%20MZH.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Biowaste_ordinances/SepColOrd-State_Gazette.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Biowaste_ordinances/CompOrd-State_Gazette.pdf
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(Обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.) 

52. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

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

13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.) 

53. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

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

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

г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.) 

55. 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. ) 

56. 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.) 

57. 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.) 

58. 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.) 

59. 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.) 

60. 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. 

61. 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. 

62. 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. 

63. 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.) 

64. 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 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/NAREDBA_CDW.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/NAREDBA_CDW.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/NAREDBA_CDW.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_tretirane_POO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_tretirane_POO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_tretirane_POO.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_opakovkite.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_No2_2014_za_klasifikacia_na_otpadacite.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_54_monitoring_shum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_54_monitoring_shum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_54_monitoring_shum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_54_monitoring_shum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_54_monitoring_shum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_54_monitoring_shum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_6_pokazateli_sum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_6_pokazateli_sum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_6_pokazateli_sum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_6_pokazateli_sum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_6_pokazateli_sum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_6_pokazateli_sum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_6_pokazateli_sum.pdf
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доп. ДВ. бр.24 от 12.03.2013 г.) 

65. Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (обн. ДВ, бр. 4 

от 15.01.2008 г.) 

66. 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.) 

67. 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.) 

68. 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.) 

69. 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.) 

70. Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите за 

определяне на чувствителните зони във водните обекти 

71. 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 

72. 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 

73. 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 

 

 

 

 

http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/File/legislation/biocidi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Kanalizacionni_sistemi/Zapoved_za_opredeliane_na_chuvstvitelni_zoni.PDF
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Kanalizacionni_sistemi/Zapoved_za_opredeliane_na_chuvstvitelni_zoni.PDF
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/IVodi/Nitrai/Zapoved.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/IVodi/Nitrai/Zapoved.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/IVodi/Nitrai/Zapoved.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/IVodi/Nitrai/Zapoved.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/IVodi/Nitrai/Zapoved.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/IVodi/Nitrai/Prilozenie_1.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/IVodi/Nitrai/Prilozhenie_2.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/IVodi/Nitrai/Prilozhenie_2.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/IVodi/Nitrai/Prilozhenie_3.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Zapovedi/RD-267_01.04.2014_.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Zapovedi/RD-267_01.04.2014_.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Zapovedi/RD-267_01.04.2014_.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Zapovedi/RD-267_01.04.2014_.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Zapovedi/RD-267_01.04.2014_.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Zapovedi/RD-267_01.04.2014_.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Zapovedi/Zapoved_Nitrati_RD-635_13082013.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Zapovedi/Zapoved_Nitrati_RD-635_13082013.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Zapovedi/Zapoved_Nitrati_RD-635_13082013.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Zapovedi/Zapoved_Nitrati_RD-635_13082013.pdf
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РАЗДЕЛ III. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ, ТЕРИТОРИАЛНО-

АДМИНИСТРАТИВНИ И СОЦИАЛНО–ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ ЗА 

РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО.  

 
1.ПРИРОДО - ГЕОГРАФСКИ ФАКТОРИ  

 

1.1.Географско разположение 

 

Според физикогеографската подялба на Република България, община Каолиново е 

разположена в западната част на източната подобласт на Дунавската хълмиста равнина, 

част от обширната Долнодунавска низина. Тази част от подобластта се нарича “Лудогорие” 

и представлява обширно, вълнообразно, дълбоко насечено плато. На изток граничи с 

Добруджанското плато, на юг е отделено с Разградско - Поповските и Самуилските 

височини, на запад достига до долината на Русенски Лом. 

Релефът на общината е равнинно – хълмист и платовиден. Надморската височина е 

между 100 и 500 м. Землищата на общината представляват висока, слабо нагъната равнина 

и има низинно-хълмист характер В миналото по-голямата част от тази територия е била 

горски масиви, които постепенно са били изсечени за увеличаване на обработваемата земя. 

 

 

Фиг.III.1.1.1. Карта с местоположението на община Каолиново в  област Шумен  

 

Община Каолиново е разположена в североизточната част на Лудогорието. Намира се 

най-северно в пределите на Шуменска област, върху площ от 293 км
2
. В състава на 

общината са включени 15 населени места – 1 град и 14 села. На изток общината граничи с 

община Никола Козлево (област Шумен), на североизток с община Тервел  (област 
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Добрич), на север с община Дулово (област Силистра), на запад с община Венец (област 

Шумен) и община Исперих (област Разград), на юг с община Нови пазар и община 

Хитрино (област Шумен).  

Град Каолиново е единственото населено място на територията на общината от 

градски тип. Разположен е на около 50 км северно от общинския център, на 4.8 км. от 

главен път І-7 . Директна пътна връзка градът има със селaта Тъкач (6.6км), Пристое 

(4.8км), Тодор Икономово(4.6км), Лятно (8.4км), Дойранци (8.3км). 

 

1.2. Климатични условия 

 

Общината попада в Европейско-континенталната климатична област, която обхваща 

Северна и Средна България (без Черноморието) заедно с прилежащите им планини. Тя е в 

най-тясна връзка с Източноевропейските райони и същевременно е отдалечена от 

Средиземно море и не се чувства осезателно смекчаващото климатично влияние на 

последното. Поради това климатът в тази област носи типичните белези на 

източноевропейския: сравнително студена за съответната географска ширина зима и 

относително горещо лято. Максимумът на валежите е през лятото, а минимумът през 

зимата, като амплитудата в годишния ход на валежите (разликата между лятната и зимната 

им сума) достига до 15-25% от годишната им сума. 

Главно по направление север - юг в европейско континенталната област се забелязват 

редица изменения в климатичните условия. Това обуславя разделянето и на две 

подобласти: умерено континентална и преходно континентална. 

В тази климатична подобласт континенталният характер на климата е най-добре 

изразен. Зимата тук е най-студена в сравнение с всички останали низини в страната, а 

лятото е горещо, поради преобладаването на субтропични въздушни маси от по-южните 

географски ширини или формирани на място под въздействие на силното лятно слънце. 

В климатично отношение района на Общината попада в умерено-континенталната 

климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област и се 

характеризира със силно изразена континенталност на климата - горещо лято и студена 

зима, голяма годишна амплитуда на температурите, подчертан летен максимум на валежите 

и др. 
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А1- Умерено-континентална климатична подобласт А2- Преходно-континентална климатична подобласт 

В. Континентално-средиземноморска климатична област В1 - Южнобългарска климатична подобласт В2 - 

Черноморска климатична подобласт 

Фиг.III.1.2.1. Климатични райони в България 

 

По-долу е направен преглед на метеорологичните характеристики на района, в който е 

разположена общината. 

 

1.2.1. Ветрови процеси 

Преобладаващи ветрове за община Каолиново са западните, северните и 

североизточните, а с най-малка повторяемост са южните, източните и югозападните. 

Случаите на тихо време са около 56% от общия брой на наблюдаваните дни. Средната 

скорост на вятъра е 2,2 м/сек. Бурните ветрове със скорост 30-40 м/сек. са рядкост. Те се 

явяват при преминаването на циклон през страната.  

  

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..22..11..11  ММеессееччннаа  ии  ггооддиишшннаа  ссккоорроосстт    ннaa  ввяяттъърраа  вв  мм//сс    

СТ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Шумен 3.0 3.3 3.1 2.6  2.3 2.0 2.0 2.0  1.9 2.2 2.4 2.4 2.4 

Ц брод 3.0 2.9 2.6 2.5  2.2 1.6 1.7 1.6 1.3 1.5 2.2 2.4 2.1 

Шумен е разположен в умерените ширини, ветровия режим се формира под 

влияние на особеностите на атмосферната циркулация над тях. Посоката и скоростта на 

вятъра се определя от постоянния характер на действие на баричните центрове, които 

стационират в северните части на Атлантическия океан, и сезонния характер на тези над 

Средиземно море.  
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Почти през цялата година преобладава западно- източния пренос на въздушни 

маси. Под силен вятър се приема вятър със скорост над 14 м/с.  

  

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..22..11..22  ССррееддннаа  ссккоорроосстт  ннаа  ввяяттъърраа  ппоо  ппооссооккии  мм//сс  

Посоки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

N 4.5 4.6 4.9 4.2 4.0 3.9 3.6 3.4 3.9 3.8 4.3 4.4 

NЕ 3.7 3.8 4.4 3.7 3.5 3.3 3.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 
Е 2.5 3.0 3.4 3.3 3.4 2.6 2.4 2.6 2.6 2.9 3.1 2.4 
SE 2.6 3.2 3.4 3.5 3.7 2.6 2.4 2.5 2.6 3.0 3.0 2.9 
S 3.2 4.1 3.8 3.7 3.1 2.5 2.7 2.6 2.5 3.2 3.2 4.0 
SW 4.1 4.7 4.7 4.4 4.0 3.8 3.9 4.2 3.5 4.0 4.1 4.0 
W 6.3 7.4 6.4 6.2 5.6 5.6 5.9 5.4 5.4 5.3 6.0 5.7 
NW 4.7 5.9 4.9 4.9 4.2 5.0 4.4 4.2 4.7 4.2 4.6 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФФиигг..IIIIII..11..22..11..11  РРооззаа  ннаа  ввееттррооввееттее  

  

  

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..22..11..33  ЧЧеессттооттаа  ннаа  ввяяттъърраа  ппоо  ппооссооккии  %%  ии  ттииххоо  %%  

Посоки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год  

N 18.7 16.9 16.6 12.8 13.8 14.7 16.6 12.7 16.8 15.3 15.3 18.7 15.7 

NЕ 10.3 11.5 12.9 11.1 11.1 9.9 10.3 12.1 13.3 15.3 12.9 10.4 11.8 
Е 6.0 6.4 9.7 10.0 9.6 9.2 8.1 11.0 9.8 8.6 8.5 5.9 8.6 
SE 7.7 8.5 12.3 17.5 18.0 15.1 12.2 14.7 13.0 10.0 12.7 8.8 12.5 
S 8.7 9.0 8.9 12.9 13.0 12.0 9.4 9.9 11.8 11.2 12.8 9.5 10.8 
SW 7.9 8.4 7.5 8.0 7.7 9.4 9.0 7.3 8.0 9.8 7.7 8.4 8.3 
W 23.5 23.8 18.7 15.8 14.8 18.8 19.7 18.8 14.3 16.7 16.9 21.3 18.6 
NW 17.3 15.6 13.4 11.7 11.9 10.7 14.8 13.5 13.1 13.2 13.4 17.0 13.8 
TIHO 27.4 25.5 24.7 29.1 29.0 32.8 32.5 34.0 36.2 37.6 30.5 32.8 31.0 

 

Мъглите тук са значително по-малко. Средногодишния брой на дните с мъгла е около 

25, от които най-много са през м. декември и януари. През летните месеци мъгли не падат, 
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защото не става интензивно охлаждане на въздушните маси. 

Като цяло данните за основните климатични показатели на района определят климата 

като умерено континентален, но в същото време се чувства известно влияние на Черно 

море.   

 

1.2.2. Атмосферно налягане 

Най-стабилно атмосферното налягане е през летните месеци и при антициклонално 

състояние на времето. При преминаване на циклони (най-често през пролетния и зимния 

сезони) се наблюдават резки промени в стойностите на барометричното налягане. 

Средногодишните стойности на атмосферното налягане за общината, измерена в 

станция Разград през 2015 г. е 1012,6 хектопаскала (хПа). Най-високите средно месечни 

стойности са през ноември и октомври, а най-ниските през февруари и юли. През летните 

месеци атмосферното налягане е най-стабилно по отношение на месечните стойности. 

Денонощният ход обаче показва по-големи амплитуди през летните месеци, отколкото през 

зимните. 

 

1.2.3. Температура на въздуха. 

Температурният режим на въздуха се формира под влияние на основните 

климатообразуващи фактори - слънчева радиация, атмосферна циркулация и постилаща 

повърхност-форма, изложение на терена ,надморска височина - с увеличение на 

височината, температурата бързо намалява. Вертикалният температурен градиент е май- 

голям през летните месеци, когато температурния контраст между низините и върховете е 

най-силно изразен и расте с височината. 

Денонощния ход на температурата на въздуха представлява приблизително синусоида 

с минимум в часовете преди изгрев слънце 7-8часа или 4-5 часа и максимум след обяд.  

  

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..22..33..11    Средна месечна минимална и максимална температура на въздуха 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2.7 5.7 10.3 17.4 22.4 26.4 28.9 29.0 25.0 18.6 11.6 5.6 

-4.8 -2.8 0.0 5.0 9.8 13.4 15.4 15.0 11.4 6.9 3.2 -1.7 

           Източник: Климатичен справочник за България 

Средногодишната стойност на температурата на въздуха за района на общината е 11
0 

С. В следващата таблица е представен годишният й ход по месеци. 

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..22..33..22    Средна месечна и годишна температура на въздуха 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

-1,1 1,0 4,0 10,7 15,6 19,4 22,0 21,6 17,4 12,0 6,8 1,8 11,0 
           Източник: Климатичен справочник за България 

 

1.2.4. Валежи 
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Освен по-територия валежните количества са неравномерно разпределени и през 

годината, като най- валежен е месец ЮНИ с месечна норма 80 л кв.м., най- малко валежен е 

СЕПТЕМВРИ - 32 л кв.м. 

Годишната сума на валежите за с. Тодор Икономово, обл. Шумен през 2010 година е 

774 л кв.м , през май са измерени 117 л кв.метър - най- валежния месец за 2010год.  

През 2010 година най-интензивен валеж е регистриран на 23.05.2010 - 48.0 л кв.метър. 

Максималният интензитет на валежа през юли 2010 в Ст Шумен е на 29 юли - 53 литра/ 

секунда на хектар. 

Валежите през есента, зимата и началото на пролетта имат обложен характер и са все 

по-продължителни, докато тези през лятото – от м. май до м. септември са краткотрайни и 

често имат проливен характер. Първите снеговалежи започват обикновено към 1 декември, 

а последните са през март. Средната продължителност на снежната покривка е средно 90 

дни. Средната височина на снежната покривка през месец януари, когато е най-дебела е 

29,3 см. 

 

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..22..44..11    Средно месечно количество валежи 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

39 38 36 53 65 78 57 45 32 44 53 57 

           Източник: Климатичен справочник за България 

 

Атмосферни валежи /мм/
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ГГрраафф..  IIIIII..11..22..44..11    Средно месечно количество валежи 
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ФФиигг..  IIIIII..11..22..44..11    Средно годишни стойности на валежи 

 

1.2.5. Мъгли 

 

Мъглата е състояние на въздуха в приземния слой, при което хоризонталната видимост 

е по-малка от 1 kм. В общината мъглите се образуват предимно през студената част на 

годината. Максимумът им е през януари и декември и съвпада с максимума на 

относителната влажност. Броят на дните с мъгла варира от 20 до 140 през цялата година. 

Продължителността на мъглата е друга основна характеристика. Най-често са мъглите 

с продължителност до 3 часа и от 3 до 6 часа. Наблюдават се и мъгли с продължителност 

няколко денонощия. Те затормозяват транспорта, трудовата дейност в много отрасли и 

водят до повишаване концентрациите на много от замърсителите на приземния въздух. 

 

1.2.6. Влажност на въздуха 

Средната относителна влажност на въздуха е 74%. През зимния период влажността 

достига 82-84 %, а през лятото спада до 64-65 %.  

Данните за средно месечните и годишна относителна влажност в проценти са 

представени в следващата таблица. 

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..22..55..11    Средно месечните и годишна относителна влажност в проценти 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

83 80 74 69 71 70 65 64 68 75 82 84 74 

Източник: Климатичен справочник за България 
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1.2.7. Слънчева радиация и слънчево греене 

 

Основен източник на енергия за процесите в атмосферата е слънчевата радиация. Тази 

енергия определя степента на устойчивост или неустойчивост, на обмена на въздушни маси 

с различни физически характеристики, активността на хоризонталните и вертикалните 

атмосферни токове. 

 

В разглеждания район сумарната слънчева радиация показва закономерен годишен 

ход с минимални стойности през декември и максимум през юни и юли. Това определя 

режима на вътрешномасовите атмосферни процеси при липса на активен атмосферен 

пренос. Инверсионната стратификация и отслабването на турбулентния топлообмен най-

често са следствия от отрицателен радиационен баланс.  

 

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..22..77..11    Дневни суми на сумарната слънчева радиация (кал/см
2
/час) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

120.0 189.0 271.0 375.0 461.0 508.0 515.0 471.0 382.0 244.0 134.0 85.0 

Източник: Климатичен справочник за България 

 

Сумарната радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около обяд 

достига максималните си стойности. 

Познаването на светлинния режим в общината е тясно свързано с хигиената на труда, 

експлоатацията на различни технически съоръжения и др. 

 

1.3. Хидрографска мрежа 

 

Районът е със слабо развита хидрографска мрежа. Водният баланс се подхранва и 

поддържа от валежните води. Същите захранват и най-мощният водообилен хоризонт в 

Североизточна България – малм-валанжинския, в предвид близостта му до съвременната 

повърхност в теменната част на Северобългарския свод.  

С най-голямо стопанско значение за района са пукнатинно карстовите до карстови по 

тип и напорни по характер подземни води, формирани в малм -валанжинските карбонатни 

седименти /варовици, доломити/ от Каспичанската свита. Те имат повсеместно 

разпространение в Североизточна България, като образуват общ водоносен хоризонт със 

значителни експлоатационни ресурси. По данни от проучвателни сондажи и изградени 

тръбни кладенци в района - с.Браничево, с.Тодор Икономово, гр.Каолиново, с. Сини вир 

могат да се черпят от 8  до 20 л/с от един сондаж.  

Хидрогеоложките особености са обусловени от умерено континенталния климат, 

равнинно-хълмистия характер на релефа, широко разпространение на варовикови скали и 

льосовата покривка. Формират се дълбоко разположени артезиански и карстови водни 
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басейни. Относителните дебити варират от 0.100л/с .м до 1.3л/с.м, а проводимостта 11 до 

12 м2/ден в зависимост от дълбочината на залягане на водоносния хоризонт. Дълбочината 

на водните нива от повърхността зависи от хипосометрията на релефа и то възможностите 

за „изливане” на води то апт-барема във валанжина, поради което се характеризират със 

значителна динамика. 

 Облика на релефа се определя от Лудогорското плато, частично разсечено от 

суходолия, оврази и редки водни артерии. Слабата оводненост е резултат от карстовия 

терен. Карстовия характер се формира от повърхностните разкрития на теригенно-

варовитите барем-аптски наслаги в близост до гр.Каолиново, Тодор Икономово и 

с.Дойранци. 

Водоемите в община Каолиново по населени места са следните: 

 

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..33..11..ВВооддооееммии  вв  ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  ппоо  ннаассееллееннии  ммеессттаа  

Населено място Площ/дка Собственост 
Форма на 

стопанисване 

гр.Каолиново 129.89 общинска водопой 

с.Лиси връх 38.37 общинска водопой 

с.Лятно 120.33 общинска водопой 

с.Браничево 17.0 общинска водопой  

Източник: Общинска администрация- Каолиново 
 

 През последните години в общината са предприети мерки и се полагат усилия за 

възстановяване на мрежата от напоителни канали, което да доведе до намаляване загубата 

на вода по време на транспортирането, както и изготвянето и изпълнението на 

краткосрочни и дългосрочни програми за реконструкция и обновяване на 

хидромелиоративната система, с цел подобряване ефективността при използване на вода за 

напояване. 

На територията на Общината не попадат минерални води от Приложение № 2 на 

Закона за водите. 

 

1.4. Земни недра и почви 

 

1.4.1 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 
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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.  

 

ФФиигг..IIIIII..11..44..11..11  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ннаа  ггееооллоожжккииттее  ууссллооввиияя  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  РР  ББъъллггаарриияя  

 

Територията на общината е разположена върху Мизийската плоча, основата на която 

преобладаващо е изградена от палеозойски скали. Върху тях пространствено са отложени 

седиментни скали с различна дебелина. Специфична скала е льосът. Различно дебела 

льосова покривка воалира вододелни пространства, долинни склонове, както и някои речни 

тераси. В орографско отношение заеманата територия се характеризира с голямо 

разнообразие – в северната част се спускат най-южните части на Лудогорското плато и 

Самуиловските височини.  

В геолого-тектонско отношение районът се разполага в Мизийската платформа. В 

геоморфоложко отношение районът се отнася към Източна Дунавската равнина. 

В тектонско отношение, попада в обсега на северната/преходна/ивица на 

Предбалканската структурна зона, изградена от широки слабо изразени ганкови структури. 

 Района попада в най-високо издигнатия участък на Северо-българското сводово 

издигане. Тази структура се характеризира с два хорстовидни вала с ориентация Югоизток 

и Северозапад :Девненско-Кубратски и Добрич-Дуловски.  В първия има оформено 

локално издигане – Никола Козлевско, обхващащо районите на Н.Козлево, Т.Икономово и 

Пет могили. Наклон – 3 до 7 градуса. Видимата амплитуда е около 125м. 

В геоложко отношение са представени кватернерни разновидности, отложени в 

долнокредитния седиментогенен комплекс. Кватернерът е представен главно от алувиални 
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прахови, праховопесъчливи и песъчливи глини, глинести пясъци и заглинени чакъли, както 

и от алувиално-делувиални глини, покрити от техногенни насипи. Долната креда е 

представена от хотривски мергели, сивозеленикави на цвят, плътни, прослоени от глинести 

и варовити мергели, на места с дребен чакъл от варовик. В най-горната си част мергелите са 

силно изветрели, а в дълбочина са плътни и здрави. Геоложкият строеж на района е твърде 

разнообразен. В основата си теренът на общината е изграден от хотривски мергели и 

мергелни варовици, които изграждат околните височини и служат за подложка на 

алувиалните наслаги. В повечето случаи тези хотривски седименти играят ролята на 

водоупор. Там където преобладава варовитата компонента често се явяват пукнатинни 

извори, някои от които се изливат подпочвено и подхранват грунтовия поток в алувиалните 

наслаги.  

Кватернерът е представен главно от алувиални наслаги и льос. Последният е 

деградиран, заглинен и покрива кредните седименти на околните височини и заравнености. 

Падналите върху льоса атмосферни валежи инфилтрират в дълбочина и подхранват отделни 

пукнатинни извори.  

Алувият в заливната речна тераса е със средна мощност 7 м и е представен от 

праховопесъчливи глини и заглинени чакъли. Последните имат средна мощност 1,5-2,0 м. 

Глинестата компонента в тях варира в широки граници. В тази чакълеста прослойка се 

акумулират подпочвени води и се формира грунтовия поток. Подхранването му става както 

от инфилтрирали атмосферни валежи и речни води, така също и от подпочвено изливащи се 

пукнатинни извори. В района не се наблюдават свлачища, срутища, заблатявания и др. 

 

 Геоложки строеж 

В геоложко отношение общината е част от източните предели на Лудогорското плато. 

Лудогорието има свой характерен строеж, който обаче е във връзка с останалите части на 

Мизийската плоча. Районът е изграден изключително от седиментни скали с възраст 

отдолу нагоре: долна креда, неоген, кватернер. 

 Долна креда 

Валанжин /кр К1V – Каспичанска свита / - разкрива се на повърхността в малки 

изолирани петна в суходолията и в района на с.Дойранци и Цани Гинчево – 

органогенно-отломъчни варовици. 

Хотрив /sp K1h – Спасовска свита/ - развит е във варовит и по-рядко във варавито 

глинест фациес – бели и кремави, дребно-зърнести, пясъчливи или глинести 

варовици, с дебелина 60-70м. 

Долен Барем-Апт /rzK1b,a Разградска свита/ - кристалинни, дебелопластови, с 

дебелина 30-100м. 

 Неоген 

Среден сермат – литоложки се поделя на 3 хоризонта отдолу – нагоре, съответно 

глинест, пясъчников и вровиков. 

Кватернер 

Разпространен е върху разновъзрастова подложка от глина, пясъци и варовици. 
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Отдолу нагоре той е представен от червенокафяви плътни, варовити глини, кафяви и 

сиви глини, на места с прослойка от „погребан льос”. Над тях с постепен преход 

следва льосовия комплекс. Обща дебелина на кватернерните наслаги е от 0.5 до 

24м, средно 5-15м. 

 

 Полезни изкопаеми 

 

По данни на Министерството на енергетиката на територията на Община Каолиново 

попадат площи с условно наименование „Индже“ и „Голямата нива“, към които има заявен 

интерес за търсене и проучване, които в момента са в процедура по съгласуване и при 

положително становище предстои процедура по издаване на разрешение за търсене и /или 

проучване. В рамките на общината влизат площите на заявени концесии за добив на 

подземни богатства в находище „Дар“, участъци „Тодор Икономово-изток“ и „Тодор 

Икономово-юг“, както и в находище „Саръгьол“, участък гнезда 15 и 16. Предоставени са 

следните концесии за добив на подземни богатства: 

  

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..44..11..11  ККооннццеессииии  ззаа  ддооббиивв  ннаа  ппооддззееммннии  ббооггааттссттвваа  вв  ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо    

Партида НКР № Находища 

D-00383 Саръгьол - гнезда 17 и 20 

D-00226 Саръгьол - 21 гнездо 

D-00082 Дойранци 

D-00584 Две могили, уч.Маргарита-2 и ул.Пристое-3 

ИИззттооччнниикк::  ММииннииссттееррссттввоо  ннаа  ееннееррггееттииккааттаа  

Общината е богата предимно на залежи от висококачествен каолин. Рудникът и 

фабриката за обогатяване на каолиновата суровина ползват гореописаните находища. 

Каолинът се пренася от рудниците към обогатителната фабрика чрез въжена линия, а оттам 

се произвежда обикновен кварцов и формовечън стъкларски пясък и обогатен каолин от 

марките Д-1, К-2 и    О-1. Пясъкът, който се произвежда е особено ценен за леярската и 

стъкларската промишленост. Фабриката произвежда годишно 70 хил. т обогатен каолин. 

Запасите са около 65 млн.тона. 

 

 Сеизмичност 

Съгласно Наредба № РД-02-20-2/ 2012 г. на МРРБ за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.; попр., бр. 17 и 23 от 2012 г.), 

респ. Приложения № 5 към чл. 15, ал. 2 и чл. 106 Карта за сеизмично райониране на 

Република България за период 1000 години и Приложение № 6 към чл. 15, ал. 2 Списък на 

населените места със стойности на сеизмичния коефициент към Картата за сеизмично 

райониране на Република България, общината попада в район със степен на интензивност І-
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VIІ и стойност на сеизмичния коефициент = 0.10. 

 

ФФиигг..IIIIII..11..44..11..33..  ССееииззммииччннааттаа  ккааррттаа  ннаа  ББъъллггаарриияя  

 

1.4.2. Почви 

 

Територията на България се характеризира с голямо разнообразие на почвената 

покривка, поради влиянието в България на четири големи почвени провинции - Степна и 

лесостепна източноевропейска, Средиземноморска южноевропейска, Горско атлантическа 

западноевропейска и Влажна субтропична черноморска. Представена е от 15 почвени типа, 

в които се поделят 42 подтипа. 

На територията на България се отделят следните три почвени зони: 

 Севернобългарска лесостепна почвена зона - обхваща Дунавската равнина и 

Предбалкана /до 600-700 м н.в/. В посока от север на юг промяната 

напочвообразуващите скали, климата и растителната покривка обуславя и 

промяна на почвените типове и техните съчетания. 

 Южнобългарска ксеротермална почвена зона - обхваща територията на Южна 

България /до 700-800 м.н.в./. Поради по-разнообразния и по-топъл преходно-

континентален климат и ксерофитна растителност са се формирали 

специфични почвени типове. 
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 Планинска почвена зона - обхваща планинските районите /над 700-800 м.н.в./, 

покрити с широколистни и иглолистни гори, както и обширни пасища и ливади 

с различни вариации на планинския климат. 

Пространствените съчетания на релеф, климат и растителност имат първостепенно 

значение за хоризонталното и вертикално разположение на главните почвени типове и за 

формирането на почвените зони. Почвената покривка е представена от 15 почвени типа, в 

които се поделят 42 подтипа. В обсега на Севернобългарската лесостепна почвена зона са 

разпространени зоналните почвени типове – черноземи (54% от площта на зоната) и сиви 

горски почви (39% от площта на зоната). Черноземните почви са разпространени в 

Дунавската равнина (западна и средна част), Южнодобружанското плато и Лудогорието. 

Привързани са към равнино-хълмистия релеф на равнината и льосовата покривка, и сухия 

умерено-континентален климат и сухолюбива растителност. Характеризират се с повишена 

мощност на хумусния хоризонт (60-80 см), но с ниско хумусно съдържание (2-4%). 

Поделят се на: карбонатни, типични, излужени и деградирали. 

Типичните черноземи са разпространени на юг от карбонатните черноземи в обсега на 

високата част на Дунавската равнина. Формирани са върху разкъсана льосова основа, при 

по-хълмист и по-дълбоко разчленен релеф. В морфологично отношение не се различават 

съществено от карбонатните черноземи, с тази разлика, че карбонатите при тях се 

наблюдават във височинния интервал 25-60 см. Мощността на хумусния хоризонт е 50-70 

см. Поради идентичните свойства на типичните черноземи с тези на карбонатните те се 

обединяват в една обща агро-производствена група. 

Излужените черноземи са разпространени в Лудогорието и Добруджа. Формирани са 

върху льосовиден и песъчливо-глинест субстрат, умерено-континентален климат, дъбови 

гори и ливадно-степна растителност. В сравнение с карбонатните и типичните черноземи, 

тези почви са с по-добри агро-производствени свойства. Това се дължи на тежкия 

механичен състав и по-висока водозадържаща способност. Тези почви са едни от най-

плодородните почви. 

Деградираните черноземи заемат отделни площи в най-високите райони на 

Дунавската равнина и Лудогорието. Образувани са върху песъчливо-глинести льосовидни 

наслаги, при лесостепни условия и доминиращото участие на горска растителност. 

Характеризират се с мощността на хумусния хоризонт /40-50 см/ и значително участие на 

глинести фракции /40-50% /. 

Почвите в Лудогорието са силно повлияни от особеностите на скалната основа и от 

характера на релефа, климата и растителността. Във връзка с льосовата и льосовидната 

основа, сравнително сухия климат и наличието на сухолюбива лесостепна растителност от 

север към юг е разпространението на карбонатните, типичните и изслужените 

черноземи /оподзолените/ черноземи, които заемат 39% от обработваемата земя. Сивите и 

тъмносиви горски почви (61%) са образувани върху слюдести шисти, карбонатни 

пясъчници и др., под влияние на влаголюбива букова растителност, която постепенно е 

била унищожена и заменена с по-сухолюбива растителност. Поради изсичането на горите и 
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интензивните ерозионни процеси, сивите горски почви се характеризират с маломощен 

хумусно-алувиален хоризонт, който варира от 5 до 30 см, като средно не надвишава 20 см 

дълбочина. Сивите и тъмносиви горски почви имат добра структура, пропускат въздуха и 

задържат влагата и бързо се затоплят през пролетта. 

Фиг.III.1.4.2.1. Почвено-георгафско райониране на територията на Р България 

 

Източник – Атлас на почвите в България, 1998 г. 

 

Най-често срещаните видове почви на територията на община Каолиново са 

черноземите (силно еродирани) и сивите горски почви. 
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Физичните , физико-химичните и химичните свойства на черноземите са силно 

повлияни от ерозионните процеси. По механичен състав почвите са песъкливо-глинести. 

От механичните фракции преобладават частиците на "едрия прах". Съдържанието на 

физична глина в повърхностния слой е от порядъка на 48%. По съдържание на органични 

вещества почвите са средно хумусни. 

Поради изсичането на горите и интензивните ерозионни процеси, сивите горски 

почви се характеризират с маломощен хумусно-алувиален хоризонт, който варира от 5 до 

30 см., като средно не надвишава 20 см. дълбочина. Сивите и тъмносиви горски почви имат 

добра структура, пропускат въздуха и задържат влагата и бързо се затоплят през пролетта. 

Излужените черноземи /LEACHED CHERNOZEMS-FAO-UNESCO/ са развити 

повсеместно в терените на общинатач върху високите заравнени и слабонаклонени тераси. 

Почвите имат сравнително мощен почвен профил, състоящ се от хумусно-акумулативен 

хоризонт /70-80 cм/ и безкарбонатен преходен хоризонт /40-50 cм/. Почвите са тежко-

песъчливо-глинести, с плътно сложение, средно до силно излужени. Хумусният хоризонт е 

много тъмно-кафяв, с троховидно зърнеста структура, като карбонатите са измити над 90 cм 

/карбонатен мицел в профила почти липсва/. Преходният хоризонт е светлокафяв, уплътнен, 

тежко-песъчливо-глинест и с буцеста структура. Водопропускливостта им е добра и варира 

от 0.6 до 1.3 м/ч. Почвите са добре запасени с хумус /3-5%/, отличават се с добри общи 

физични свойства, добра водопропускливост (0.6 до 1.35 м/24 ч, в зависимост от 

дълбочината) и добър въздушен режим. Водният капацитет е добър - ППВ при рF= 2.5, 

варира от 25-26.5%. Излужените черноземи са подложени на ветрова ерозия, а по рядка по 

склоновете на суходолието и на водна ерозия.  

Почвите са от най – добре запасените с азот и хумус, но поради неравномерното 

разпределение на валежите в района, нитрификационните процеси не протичат равномерно, 

и снабдяването на растенията с азот през летните месеци е затруднено.  

Слабо киселата реакция на горния А хоридонт, обуславя по-голяма подвижност на 

фосфора, който е усвоим за растенията.  

Почвите са добре запасени с микроелементи с изключение на бор и молибден. 

Деградирани черноземи–лесивирани /LUVIC CHERNOZEMS- FAO-UNESCO/. 

Разпространени са на отделни петна в североизточната част на общината. Тези почви в 

миналото неправилно са означавани като оподзолени. Този вид по отношентие на химичния 

си състав и свойствата заема преходно положение между излужените черноземи и тъмно-

кафявите горски почви – лесивирани. Образувани са върху горско-степни условия, върху 

льос, тежко песъчливо глинест, разположен върху изветрели сарматски варовици и варовити 

мергели. Характеризират се с текстурно диференциран профил, в който хумусно-

елувиалният хоризонт е по-светъл /около 50 cм/, с троховидно-дребнобуцеста структура, 

уплътнен в долната си част. Илувиално-метаморфният хоризонт е около 60 cм, с плътно 

сложение, с буцесто призматична структура. Реакцията на почвата е слабо до средно кисела. 

Степента на наситеност с бази Са
2+ 

и Mg
2+ 

е по ниска в сравнение с останалинте видове 

черноземи. Характеризират се с по-неблагоприятни общи физични и механични свойства в 

сравнение с предходния вид. Филтрацията е от 1,6 до 0,8 м/ч. Имат по-добра водозадържаща 
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способност, по-ниска водопропускливост и с по-голямо съдържание на въздух от 

предходния вид.  

Глинести /тежки/ черноземи, временно повърхностно преовлажняващи се 

Деградирани черноземи–лесивирани /LUVIC CHERNOZEMS- FAO-UNESCO/. В практиката 

много често се срещат като тежки почви или тежки черноземи. Срещат се на отделни пeтна 

в основата на северните и северозападните склонове, в терени с нарушено водооттичане, 

върху жълто-кафяви глини. В миналото тези глини са били покрити от льос, който е изнесен 

от ерозия и върху глините е установен черноземен тип почво образувателен процес.  

Тежките черноземи се преовлажняват временно и повърхностно всяка втора или трета 

година. В тях пролетното преовлажняване затормозява растежа и развитието на растенията. 

Почвите се характеризират с мощен профил, състоящ се от хумустно акумулативен и 

преходен хоризонт. Характеризират се с текстурно диференциран профил, в който хумусно-

елувиалният хоризонт е много тъмно сив до сиво-кафяв /около 70-75 cм/, с глинесто-буцеста 

структура, уплътнен в долната си част /с гланцирани структурни агрегати/, не шупва от 

солна киселина.  Илувиално-метаморфният хоризонт е тъмно – кафяв, около 45-50 cм, с 

плътно сложение, глинест, с буцеста структура, не шупва от солна киселина.  „С”  хоризонт 

е жълтеникаво – кафяв, свеж, плътен, с буцеста структура, с карбонатни жилки и белоочки, 

шупва силно от солна киселина.  

Сивите горски почви са развити са върху хълмист и нископланински релеф, дълбоко 

разчленен и изграден от кредни и терциерни седименти - мергели, варовити пясъчници, 

мергелни варовици. Формирани са при по-влажен умерено-континентален климат и 

широколистна растителност. Отличават се с глинесто съдържане във вертикалния почвен 

профил, по-високо хумусно съдържание /2-5% /, и по-малка дебелина на хумусния 

хоризонт от черноземните почви. Сивите горски почви се поделят на тъмносиви и сиви и 

светлосиви горски почви. Тъмносивите горски почви се срещат в съчетание с 

деградираните черноземи и сивите горски почви. Образувани са върху льосовиден субстрат 

и редки смесени широколистни гори, при преобладаващото участие на ливадно-степна 

растителност. Те са с най-мощен хумусен хоризонт /до 45 см/ и мощен алувиален хоризонт 

/до 110 см/. Характеризират се с тежък механичен състав. Сивите горски почви са свързани 

с по-активното почвообразуващо участие на горската растителност и по-малка мощност на 

хумосно-елувиалния хоризонт на почвообразуващия субстрат. Светлосивите 

/псевдоподзолисти/ горски почви са образувани върху безкарбонатен скелетен субстрат и 

при участие на широколистни дъбови гори. Отличават се с ниско съдържание на органично 

вещество, слаба водопропускливост и повърхностно преувлажнение. 

Антропогенни почви /ANTROSOLS-FAO-UNESCO/. Представени са от деградирали 

антросоли Те са условно наречени почви и представляват терени с унищожени почвени 

характеристики вследствие на човешката дейност. В тази разновидност попадат:  

 терените с  иззети почвени и подпочвени слоеве с цел разполагане на 

промишлени и комуникационни обекти;  

 терени със съществено променена вертикална планировка - насипи, изкопи, 

корекция на дерета;  
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 терени с натрупани върху почвите изкуствени насипи от глини материали за    

оформяне протежението на основните транспортни артерии- пътища и др.  

Антропогенните наслаги са променили изцяло естествената геоложка среда и 

почвените характеристики.  

Бонитета на почвите в района е направен по агропочвени групи, според сравнителната 

оценка на почвите и климата, която се основава на качеството на земите и пригодността им 

за отглеждане на определени селскостопански култури. Почти цялата територия, заета от 

земеделски земи в общината е втора бонитетна група, което показва че те са добри земи с 

бонитет от 70 до 80 бала.  

 

1.5. Зелена система 

 

Ландшафтното устройство на Община Каолиново се обуславя от природо-

географските характеристики на региона – географско положение, релеф, климатични и 

водни ресурси, почвена и геоложка характеристика и биологично разнообразие. 

Природните и антропогенни елементи, формиращи видовете ландшафт на територията на 

общината са: 

 Паркове, градини и зелените площи за ограничено ползване в населените 

места; 

 Гробищните паркове; 

 Обектите за спорт и рекреация; 

 Транспортните обекти и развитите зелени зони около тях; 

 Ниви; 

 Трайни насаждения; 

 Ливади; 

 Гори; 

 Водни течения и площи и дървесно-храстовата растителност около тях. 

На територията на Община Каолиново са определени следните видове ландшафти: 

 Урбогенен/Селищен ландшафт; 

 Агрогенен ландшафт; 

 Дендрогенен ландшафт; 

 Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти; 

 Техногенен ландшафт. 

 

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 
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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 Каолиново, 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 Община Каолиново се формира от всички паркове, градини,  

зелени пояси около водни обекти и улично озеленяване в границите на урбанизираната 

територия. Тя се допълва от зелените площи със специално предназначение, като терените 

за спорт и атракции, гробищните паркове и такива за ограничено ползване, които включват 

дворищното озеленяване и зелените зони около обществени сгради, здравни и учебни 

заведения.  

Зелените площи в Община Каолиново са 60,14 ха, което представлява 0,20% от 

територията ѝ, от които 41,90 ха са разположени в строителните граници на населените 

места. Обектите за спорт и атракции, които също са част от зелената система на общината, 

заемат площ от 29,61ха, от които 8,95 ха са в рамките на населените места.  

По данни на Община Каолиново терените отредени за паркове са около 45.85 дка. 

  

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..55..11..    ТТееррееннии  ооттррееддееннии  ззаа  ппааррккооввее  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

 

Като цяло състоянието на парковете в строителните граници на населените места в 

№ Населено място 
Местополо-

жение 
Площ в дка Състояние 

1 с.Браничево Кв. 32 УПИ ІІ ≈ 5.000 лошо 

3 с.Гусла 18188.501.121 2.445 лошо 

4 с.Дойранци Кв. 70 УПИ І ≈ 4.000 лошо 

5 с.Загориче 30137.501.91 0.640 лошо 

6 гр.Каолиново Кв. 16 УПИ І 2.100 много добро 

7 с.Климент 37232.501.406 4.557 лошо 

9 с.Наум Кв. 35 УПИ І ≈ 3.000 лошо 

10 с.Пристое 

Кв. 26 УПИ І – 

води се към 

училище 

≈ 7.000 лошо 

11 с.Средковец 68388.50.188 5.653 лошо 

12 с.Средковец 68388.50.233 2.955 лошо 

13 с.Т. Икономово Кв. 61 УПИ І ≈ 4.000 лошо 

14 с.Тъкач Кв. 35 УПИ VІІ 4.500 лошо 

 Всичко:  45.85  
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община Каолиново се определя като лошо - съществуващите елементи на екстериорното 

обзавеждане са стари и амортизирани, липсват осветителни инсталации лошо, зоните за 

отдих, спорт и занимания на открито не са благоустроени, настилките имат необходимост 

от реновиране и рехабилитация. Единствено парковата зона в град Каолиново е 

благоустроена.  

По данни на Община Каолиново на територията на общината има 43 бр. гробищни 

паркове с обща площ от 451,577 дка. Голяма част от гробищата вече са с привършен 

капацитет и необходимо разширяване на терените. 

Агрогенен ландшафт 

Обликът на този ландшафт се формира от обработваемите земи и пасищата. 

Агрогенните ландшафти са природо-териториални комплекси от землищата на общината. 

Формирани са под влияние на целенасочена антропогенната дейност, която предизвиква 

изменения в ландшафта, с цел удовлетворяване на определени потребности. 

Съществуването на тези ландшафти изцяло зависи от антропогенната дейност – човекът 

може постоянно да ги поддържа в конкретното състояние. Агрогенните ландшафти заемат 

по-голяма част от Дунавската равнина. 

Община Каолиново принадлежи към селските райони на страната. Селското 

стопанство е структуроопределящ отрасъл в местната икономика. Това е и причината 

агрогенните /селскостопански/ ландшафти да са с основно присъствие в Община 

Каолиново. 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 66,94% от общата площ на общината, а именно 19 643,07 ха. 

Наличните значителни поземлени ресурси, съставляващи близо 70% от общата 

територия на общината и благоприятните почвено-климатични условия превръщат 

земеделието в основен източник на доходи. Реално обработваемата земя в общината към 

2014 г. е 174 хил.дка, от тях приблизително 4 хил.дка са неизползваеми/ пустеещи.  

Дендрогенен ландшафт 

Горските територии, формиращи дендрогенния ландшафт в Община Каолиново, 

заемат площ от 6639,03 ха, което представлява 22,62%. Горите са естетическа категория със 

значително визуално и екологично въздействие.  

В структурата на горските ландшафти от територията на Севернобългарската зонална 

ландшафтна област на Дунавската равнина участват черноземни почви, развити върху 

мощни седиментни скали с почти хоризонтални пластове, заемащи равнинно-хълмист 

релеф. Физиономичен компонент в този ландшафт е дървесната растителност. В 

Дунавската равнина смесената средноевропейска широколистна горска растителност има 

значително ограничена територия поради антропогенна намеса. Естествената горска 

растителност е запазена само по стръмните долини, склонове и отчасти върху вододелните 

гърбища. В източната част на Дунавската равнина горската растителност е представена от 

сухолюбива широколистна растителност в състава, на която участват основно дъбове. 

Срещат се още липа, ясен, габър и др., както и храсти - смрадлика, драка, глог, леска и др. 
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Покрай реките са разпространени влаголюбиви дървесни видове – върби и тополи. 

Ландшафт горски притежава устойчивост и възможност за самоорганизиране и 

саморегулиране.  

Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти (Аквален ландшафт) 

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. Площта на водните обекти в община Каолиново е 73,14 ха, а деретата 

заемат 152,00 ха. 

В структурата на аквалните ландшафти се включват теченията на реките 

Провадийска, Крива, Ружичка,  Сенкьовица и др., както и притоци от техните водосбори. 

Някои от реките са с непостоянни водени течения, поради пресъхване през лятото. Тогава 

ландшафтът се променя като израз на неговите сезонни ритмики. Визуалното въздействие 

на този тип ландшафти е най-силно. 

Техногенен ландшафт 

Този тип ландшафти, включва дървесно-храстови композиции развити около 

елементи на инженерно- техническата инфраструктура – пътища, надземни и подземни 

проводи.  

Озеленяването около транспортните трасета е сложен процес, с който се решават 

технически, екологични и композиционно-пространствени задачи. Надземните проводи 

също формират коридори, които оказват влияние върху облика на ландшафта. 

 

 

1.6. Защитени територии и биоразнообразие 

 

  Биогеографска характеристика на района. 

По Асенов А., 2006: Биогеография на България, тази част на страната се обособява в 

Лудогорски биогеографски район. 
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Фиг.№ III.1.6.1 Биогеографска карта на България 

Лудогорският район, обхваща едноименното плато, високите плата на Източната 

Дунавска равнина и Източния Предбалкан. На запад и север граничи с Дунавски район, на 

изток с Добруджанския и Черноморския район, а на юг със Старопланинския и 

Източностаропланинския район. В този си обхват Лудогорския район заема значително 

пространство, в което релефът от равнинно-платовиден на север преминава в платовиден, а 

на юг нископланински. Характерът на релефа е определил наличието на значително по-

малко антропогенизирани територии спрямо Дунавски район и запазване на естествената 

лесостепна растителност, която в най-южните части под влияние на височинната зоналност 

придобива облика на биома Aestilignosa. Доминиращия лесостепен еколого-физиологичен 

облик на растителността определя участието на Лудогорския район в структурата на 

Долнодунавската биогеографска провинция и биома Aestilignosa. Предходното положение 

на лесостепите и граничното положение на района между два биома предполага твърде 

континуален характер на неговите граници. Особено северната граница, която 

приблизително следи двеста метровата изохипса на релефа и източната граница, премина-

ваща по долината на Суха река, имат изявено условен характер. Смесените гори от 

дръжкоцветен дъб - Quercus pedunculiflora и летен дъб - Quercus robur заедно със степните 

храсталаци на ниския бадем - Amygdalus папа маркират границата с Добруджанския район. 

От друга страна хетерогенният островен характер на биотичните съобщества предполага 

различни позиции за детайлна биогеографска хорологизация на този район. 

Климатът на Лудогорския район е изразен умерено-континентален със средна 

януарска температура от -2°С и средномесечна юлска температура от 24°С. 

Средногодишните валежни количества варират от 450 до 550 mm като в южните части на 

района имат и по-високи стойности. Южната част на района има температурни стойности и 

валежни количества, които отговарят на преходноконтинентален тип климат. 

Пространственото разпределение на валежните количества показва изразен петнист 

характер, което в някаква степен е свързано с дислокацията на биотичните съобщества. 
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В Лудогорския район почвената покривка има мозаично разпределение, предизвикано 

от повърхностия карст, ерозията и значителното участие на рендзините, които на места 

разкъсват черноземите. Широко са разпространени файоземите, а на юг и лесивираните 

почви. Незначителни пространства заемат ранкерите и наносните почви. В почвено-

географско отношение Лудогорският биогеографски район обхваща изцяло Лудогорската и 

Провадийската провинция (Нинов, 1997), заедно с части от Дунавско-Добруджанската и 

Старопланинската средновисока провинция. 

Естествената растителност е лесостепна и степна и заема ограничени пространства – 

територии, неизползвани за земеделие, обикновено по вододелните била. Разнообразието 

на почвено-климатични условия в източната област на Дунавската равнина определят 

териториалното разпределение на различните растителни видове. В нейният обсег, 

независимо от широкия обхват на обработваемите земи и по-голямото стесняване на 

естествената растителност се наблюдават най-обширните площи с общо взето добре 

запазена естествена горска и тревна растителност. 

1.6.1. Растителност 

В Лудогорското плато най-съществено участие в растителната покривка има 

формацията на цера form. (Querceta certis), която лимитира границата с Дунавския 

биогеографски район. Между Дулово и Тервел и източно от Кубрат са запазени смесени 

гори от сребролистна липа - Tilia tomen- tosa, обикновен габър - Carpinus betulus, цер - 

Quercus cerris, на места с горун - Quercus dalechampii и полски клен - Acer campestre. На 

ограничени пространства се срещат гори от формацията на горуна (form. Querceta 

dalechampii) или смесени гори от горун - Quercus dalechampii, обикновен габър - Carpinus 

betulus, цер - Quercus cerris и полски клен - Acer campestre. 

В Лудогорския район съществуват находища на 28 вида висши растения, които са 

общи с Добруджанския и Черноморския район. Сред тях са два интродуцирани вида в 

българската флора, храстовидната аморфа - Amorpha finticosa и миризливата върба - 

Eleagnus angiistifolia, които се проявяват като агресивни ангропофити и са представители 

на биома Aestiduriherbosa. Тук има местообитания на още няколко вида, които се срещат 

още само в Добруджанския и Източната част на Дунавския биогеографски район. Сред тях 

са лесингиановото коило - Stipa lesingiana, молдавското плюскавиче - Silene moldavica, 

рогатото клинавче - Astragalus cornutus, палазиановият лен - Linum pallasianum, пелинът - 

Artemisia pedemontana, нарязанолистният тъжник - Spirea crenata и многообразната 

мъдрица - Sysimbrium polymotphum. У нас само в Дунавската биогеогра- фска провинция 

респективно и в Лудогорския район се срещат типичните степни видове, храстовидната 

карагана - Caragana frutex и източният равнец - Achillea leptophylla. Балкански ендемит с 

находище в района е сърпецьт - Serratula bulgarica. 

В района са разпространени българските ендемити плевенско обичниче 

Thalictrum aquilegifolium ssp. storgosiacum, шкорпилова детелина - Trifolium medium 

ssp. skorpilii, български опопанакс - Opopanax chironium ssp. bulgaricum, тракийско 

омразниче - Onosma thracica, крумово великденче - Veronica krumovii, български миск - 
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Jurinea bulgarica, тракийски магарешки бодил - Carduus thracicus, давидов мразовец- - 

Colchicum davi- dovii и урумово лале - Tulipa urumoffii. 

Млади формообразуващи огнища в Лудогорския район са Преславската планина, 

Шуменското плато, ограничени пространства от Лудогорското и Момино плато. 

В долините на Черни Лом и Малък Лом, както и по вододелното било между тях 

преобладават вторични съобщества, доминирани от цер - Quercus cerris, c примес от келяв 

габър - Carpinus orientalis и мъждрян - Fraxinus ornus. Определени пространства са покрити 

с производната формация на келявия габър (forni. Carpineta orientalis). В южна посока 

вододелът между тези реки и Голяма река е покрит със смесени гори от цер - Quercus cerris 

и благун - Quercus frainetto. В източна посока по склоновете на Разградските и 

Самуиловските височини, включително по Провадийското, Роякското и Момино плато, 

преобладават също благуново-церо- вите гори. Върху Лилякското плато са разпространени 

вторични съобще- ства от горун - Quercus dalechampii и келяв габър - Carpinus orientalis. На 

юг върху Антоновските височини благуново-церовите гори имат вторичен произход и са 

смесени с келяв габър - Carpinus orientalis. 

В Преславска планина се появяват гори от мизийски бук - Fagus тое- siaca, но 

преобладават смесените гори от сребролистната липа - Tilia tomentosa, обикновения габър - 

Carpinus betulus, горуна - Quercus dalechampii и полския клен -Acer campestre. Част от 

южните склонове на Преславска планина са покрити със смесени гори от космат дъб - 

Quercus pubescens и виргилиев дъб - Quercus virgiliana. Независимо от ограничения си 

ареал, заслужава внимание реликтната формация на конския кестен (form. Aesculeta 

hippocastani), разположена в същата планина. В тази планина се намира и най-голямото 

естествено находище у нас на терциерния реликт див рожков - Cereis siliquastrum. 

Северните склонове на планината са покрити от смесените гори на обикновения габър - 

Carpinus betulus и келявия габър - Carpinus orientalis, а също голяма площ заема формация-

та на сребролистната липа (form. Tilieta tomentosae). В Драгоевска и Лиса планина 

преобладават горите от мизийски бук, образуващи формацията (form. Fageta moesiacae). На 

прехода към Котленска и Върбишка планина са запазени пространства, заети от 

формацията на горуна (form. Querceta dalechampii) и габърово-горуновата формация (form. 

Querceto-Carpineta betuli). 

В източната част на Лудогорския район са запазени лесостепни храстови съобщества 

от формацията на ниския бадем (form. Amygdaleta nanae) и на драката (form. Paliureta spina-

christi). Между тях или в непосредствена близост е възникнала производна степна 

растителност, представена от формациите на белия пелин (form. Artemisieta albae), 

брандзовия житняк (form. Agropireta brandsae) и изправената овсига (form. Brometa erectii). 

Значителни площи в целия район, вторично са покрити от ксеротермните тревни формации 

на белизмата (form. Dichantieta ischaemi), луковичната дивадина (form. Poaeta bulbosae) и 

садината (form. Chrysopogoneta grylli). 

Тревният тип растителност е представен предимно от вторичен тип растителност, 

който е адаптиран към ареала на унищожените гори. Тя е тясно свързана с ливадите и 

пасищата. Ливадите съпровождат предимно влажните и умерено влажни почви, а 
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сравнително по-рядко се срещат върху сухите почви. Техните тревни съобщества са 

представени от житни и бобови растения. Тревният състав се състои от червена (Trifolium 

pratense) и бяла детелина (Trifolium repens L.), ливадна класица (Alopecurur pratensis), 

овсига (Bromus arvensis), коило (Stippa capillata) и др. В заливните тераси на реките се 

наблюдават представители предимно от житното растение пирей (Agropyrum repens), 

ливадината (Limnanthes alba), полевицата  (Agrostis tenuis) и др. 

 Установените при теренно-проучвателните работи дървесни, храстови и тревни 

видове и според Хорологичния атлас на лечебните растения в Република България, които 

се срещат на територията на Община Каолиново са: 

- Обикновен равнец (Achillea collina), Камшик (Agrimonia eupatoria), Шапиче 

(Alchemilla vulgaris), Багрилно подрумниче (Anthemis tinctoria), Змиярник (Arum 

Maculatum), Копитник (Asarum europaeum), Клинавче (Astragalus glycyphyllos), Лудо биле 

(Atropa bella - donna), Парички (Bellis perennis), Ранилист (Betonica officinalis), Кървавиче 

(Bistorta major), Решетка (Carlina acanthifolia), Исландски лишей (Cetraria islandica), 

Змийско мляко (Chelidonium majus) ,Чувен (Chenopodium bonus - henricus) ,Синя жлъчка 

(Cichorium intybus), Мразовец (Colchicum autumnale), Обикновен дрян (Cornus mas) 

,Обикновена леска (Corylus avellana), Обикновен глог (Crataegus monogyna), Кукувича 

прежда (Cuscuta europaea), Наумка (Cynoglossum officinale), Мъжка папрат (Dryopteris filix 

mas), Ветрогон (Eryngium campestre), Боянка (Erysimum diffusum), Очанка (Euphrasia - 

species diversa), Брястолистно орехче (Filipendula ulmaria), Горска ягода (Fragaria vesca) 

,Бударица (Galeopsis tetrachit), Лазаркиня (Galium odoratum), Багрилна жълтуга (Genista 

tinctoria), Синя тинтява (Gentiana cruciata), Обикновен здравец  (Geranium macrorrhizum), 

Зловонен здравец (Geranium robertianum), Кръвен здравец (Geranium sanguineum), Градско 

омайниче (Geum urbanum), Кукуряк (Helleborus odorus), Сибирски девисил (Heracleum 

sibiricum), Голо изсипливче (Herniaria glabra), Влакнесто изсипливче (Herniaria hirsuta), 

Рунянка (Hieracium pilosella), Жълт кантарион (Hypericum perforatum), Дяволска уста 

(Leonurus cardiaca), Обикновена мента (Mentha spicata), Обикновен гръмотрън  (Ononis 

arvensis), Невестин език (Ononis arvensis), Обикновен риган (Origanum vulgare), Чобанка 

(Petasites hybridus), Теснолистен живовляк (Plantago lanceolata), Широколистен живовляк 

(Plantago major), Голяма телчарка (Polygala major), Пача трева (Polygonum aviculare), 

Сладка папрат (Polypodium vulgare), Трепетлика (Populus tremula), Пълзящо прозорче 

(Potentilla reptans), Лечебна иглика (Primula veris), Трънка (Prunus spinosa), Орлова папрат 

(Pteridium aquilinum), Лечебна медуница (Pulmonaria officinalis), Обикновена шипка (Rosa 

canina), Малина (Rubus idaeus), Обикновен киселец (Rumex acetosa), Козя брада (Rumex 

acetosella), Алпийски лапад (Rumex alpinus), Ракита (Salix purpurea), Дебрянка (Sanicula 

europaea), Живениче (Scrophularia nodosa), Горски енчец (Solidago virgaurea), Офика (Sorbus 

aucuparia), Вратига (Tanacetum vulgare), Обикновено подъбиче (Teucrium chamaedrys), 

Подбел (Tussilago farfara), Чемерика (Veratrum album),  Висок лопен (Verbascum 

thapsiforme), Мъхнат лопен (Verbascum phlomoides), Великденче (Veronika officinalis), 

Трицветна теменуга (Viola tricolor), Бял имел (Viscum album), Коприва (Urtica dioica),  

Черно кучешко грозде (Solarium nigrum), Червено кучешко грозде (Solanum dulcamara), 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bromus_arvensis&action=edit&redlink=1
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Черница (Morus alba), Американски ясен (Fraxinus americana), Коноп (Cannabis sp.), Аморфа 

(Amorpha fruticosa), Тревист бъз (Sambucus ebulus), Ябълка (Malus domestica), Бучиниш 

(Conium maculatum), Щир (Amaranthus blitum), Троскот (Cynodon dactylon), Полска 

поветица (Convolvulus arvensis)  и други. 

 

1.6.2. Лечебни растения 

Лечебни са растенията, които могат да бъдат използвани за получаване на билки. 

Билки са отделни морфологични части или цели растения, които в свежо или изсушено 

състояние са предназначени за лечебни и профилактични цели, за производство на 

лекарства, храни, козметика. 

Около 770 вида, или 19% от всички видове растения у нас, са лечебни. Повечето от тях, 

около 760 вида, са диворастящи. 

В нормативно отношение ползването на лечебните растения е регламентирано в: 

 Закон за лечебните растения, в който събирането на лечебни растения се 

осъществява, чрез издаване на позволително за тяхното бране. То се издава на основание 

чл. 21, ал.2; чл. 22, т. 2 и чл. 26 от цитирания по-горе закон. Позволителното се издава от: 

Директора на Държавно лесничейство, Кмета на общината, Областния управител, 

Директора на дирекция национален парк. 

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

билки и генетичен материал от лечебните растения, уточняваща начина и периода на 

събиране на лечебни растения, използването на инструменти и изисквания за опазване на 

находищата на лечебните растения при тяхното бране. 

 Наредба №5 от 19 юли 2004 г. за изискванията, на които трябва да 

отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, издадена от 

Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите, обн. дв. 

бр.85 от 28 септември 2004 г. 

Установените при теренно-проучвателните работи дървесни, храстови и тревни 

видове и според Хорологичния атлас на лечебните растения в Република България, които 

се срещат на територията на Община Каолиново са: 

- Обикновен равнец (Achillea collina), Камшик (Agrimonia eupatoria), Шапиче 

(Alchemilla vulgaris), Багрилно подрумниче (Anthemis tinctoria), Змиярник (Arum 

Maculatum), Копитник (Asarum europaeum), Клинавче (Astragalus glycyphyllos), Лудо биле 

(Atropa bella - donna), Парички (Bellis perennis), Ранилист (Betonica officinalis), Кървавиче 

(Bistorta major), Решетка (Carlina acanthifolia), Исландски лишей (Cetraria islandica), 

Змийско мляко (Chelidonium majus) ,Чувен (Chenopodium bonus - henricus) ,Синя жлъчка 

(Cichorium intybus), Мразовец (Colchicum autumnale), Обикновен дрян (Cornus mas) 

,Обикновена леска (Corylus avellana), Обикновен глог (Crataegus monogyna), Кукувича 

прежда (Cuscuta europaea), Наумка (Cynoglossum officinale), Мъжка папрат (Dryopteris filix 

mas), Ветрогон (Eryngium campestre), Боянка (Erysimum diffusum), Очанка (Euphrasia - 

species diversa), Брястолистно орехче (Filipendula ulmaria), Горска ягода (Fragaria vesca) 

,Бударица (Galeopsis tetrachit), Лазаркиня (Galium odoratum), Багрилна жълтуга (Genista 
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tinctoria), Синя тинтява (Gentiana cruciata), Обикновен здравец  (Geranium macrorrhizum), 

Зловонен здравец (Geranium robertianum), Кръвен здравец (Geranium sanguineum), Градско 

омайниче (Geum urbanum), Кукуряк (Helleborus odorus), Сибирски девисил (Heracleum 

sibiricum), Голо изсипливче (Herniaria glabra), Влакнесто изсипливче (Herniaria hirsuta), 

Рунянка (Hieracium pilosella), Жълт кантарион (Hypericum perforatum), Дяволска уста 

(Leonurus cardiaca), Обикновена мента (Mentha spicata), Обикновен гръмотрън  (Ononis 

arvensis), Невестин език (Ononis arvensis), Обикновен риган (Origanum vulgare), Чобанка 

(Petasites hybridus), Теснолистен живовляк (Plantago lanceolata), Широколистен живовляк 

(Plantago major), Голяма телчарка (Polygala major), Пача трева (Polygonum aviculare), 

Сладка папрат (Polypodium vulgare), Трепетлика (Populus tremula), Пълзящо прозорче 

(Potentilla reptans), Лечебна иглика (Primula veris), Трънка (Prunus spinosa), Орлова папрат 

(Pteridium aquilinum), Лечебна медуница (Pulmonaria officinalis), Обикновена шипка (Rosa 

canina), Малина (Rubus idaeus), Обикновен киселец (Rumex acetosa), Козя брада (Rumex 

acetosella), Алпийски лапад (Rumex alpinus), Ракита (Salix purpurea), Дебрянка (Sanicula 

europaea), Живениче (Scrophularia nodosa), Горски енчец (Solidago virgaurea), Офика 

(Sorbus aucuparia), Вратига (Tanacetum vulgare), Обикновено подъбиче (Teucrium 

chamaedrys), Подбел (Tussilago farfara), Чемерика (Veratrum album),  Висок лопен 

(Verbascum thapsiforme), Мъхнат лопен (Verbascum phlomoides), Великденче (Veronika 

officinalis), Трицветна теменуга (Viola tricolor), Бял имел (Viscum album), Коприва (Urtica 

dioica),  Черно кучешко грозде (Solarium nigrum), Червено кучешко грозде (Solanum 

dulcamara), Черница (Morus alba), Американски ясен (Fraxinus americana), Коноп (Cannabis 

sp.), Аморфа (Amorpha fruticosa), Тревист бъз (Sambucus ebulus), Ябълка (Malus domestica), 

Бучиниш (Conium maculatum), Щир (Amaranthus blitum), Троскот (Cynodon dactylon), 

Полска поветица (Convolvulus arvensis), лайка (Chamomilla recutita), маточина (Melissa 

officinalis), червена детелина (Trifolium pratense), смрадлика  (Cotinus coggygria), Трънка 

(Prunus spinosa) и други. 

Състоянието на находищата от лечебни растения в Община Каолиново може да се 

определи, като благоприятно, но в риск, тъй извън границите на населените места голям 

процент от територията е заета от агроценозите на обработваемите земи. Териториите за 

нуждите на селското стопанство представляват 66,94% от общата площ на общината, а 

именно 19 643,07 ха. Горските територии, формиращи дендрогенния ландшафт в Община 

Каолиново, заемат площ от 6639,03 ха, което представлява 22,62%. 

 

Оценка на запасите 

Оценката на запасите в находищата на лечебните растения е важна за доброто 

управление на тези ценни природни ресурси и е регламентирана в Закона за лечебните 

растения (Чл. 55-57). Тя дава информация за това къде са  находищата, какъв годишен 

добив може да се очаква от тях, какви са заплахите. Въз основа на нея управителите на 

всяка територия могат да определят за какви количества да издадат разрешителни за 

ползване, без да увредят находищата и да им попречат да се самовъзобновят. Оценка на 

запасите се прави предимно на най-значимите за стопанско ползване и най-компактни 

http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096
http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096
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находища. Такава трябва да се извършва и за видове, които са под специален режим на 

опазване и ползване или представляват интерес от природозащитен или научен характер 

(редки, застрашени видове и др.). 

Общината логично е със силно изразен антропогенен характер поради равнинния 

обхват, като коренната растителност е силно ограничена. В резултат са се развили 

значително по-сухоустойчиви дървесни, храстови и тревисти видове, сред които 

култивирани и много рудерални тревни елементи. По-голямата част от тях са обработваеми 

и се ползват като ниви, лозя и други трайни насаждения. В резултат на запустяването от 

последните години масово се развива бяла акация (Robinia pseudoacacia), а на места се 

забелязват петна от инвазивните айлант (Ailanthus altissima) и храстовидна аморфа 

(Amorpha fruticosa). Бившите ниви бързо се покриват с рудерална тревна растителност и 

храсти от шипка (Rosa canina), трънка (Prunus spinosa), глог (Crataegus monogyna), 

обикновено птиче грозде (Ligustrum vulgare), драка (Paliurus spina – Christi), къпина (Rubus 

sр.). 

Всички растителни видове са широко и повсеместно разпространени в страната ни и 

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 са локализирани и известни находища на редки, 

защитени и ендемични растителни видове, характерни за биогеографската единица. 

Части от някои видове се използват като билки и са сред най- 

широкоразпространените и използвани лечебни растения - шипка (Rosa canina), синя 

жлъчка (Cichorium inthybus), бял равнец (Achillea millefolium), коприва (Urtica dioica) и 

много други. 

В района няма находища на лечебни растения, поставени под специален режим на 

опазване и ползване, със стопанско значение, съгласно Заповед № РД-115/13.02.2015 г. на 

Министъра на околната среда и водите. 

Състоянието на находищата от лечебни растения в общината може да се определи, като 

благоприятно, но в риск, тъй извън границите на населените места голям процент от 

територията е заета от агроценозите на обработваемите земи.  

1.6.3. Животински свят 

Съгласно Буреш и Попов, 1973, в зоогеографско отношение територията на Община 

Каолиново се намира в Палеарктичната зоогеографска област, Евро-Сибирската подобласт, 

Предпланински район (до 1000 м.н.в.). 

Според Асенов, 2006, територията на Община Каолиново попада в Лудогорски 

биогеографски район. 

Безгръбначната водна фауна показва сравнително добро разнообразие от ресничести 

едноклетъчни (тип - Ciliophom), малочетинести червеи (клас - Oligochaeta), еднодневки 

(разред – Ephe(meroptera), перли (разред - Plecoptera), бръмбари (разред - Coleoptera), 

ручейници (разред - Trichopterd) и двукрили (разред - Diptera). 

Безгръбначната сухоземна фауна на района притежава най-голямо видово 
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разнообразие сред насекомите (Клас - Insecta). Характерни насекоми за района, са водните 

кончета: Callopteryx virgo meridionalis, Platycnemis pennipes и Aeshna affinis, малката 

богоможа - Ameles heldreichi (разред - Mantodea); черното житно пиле от правокрилите - 

Bradypoms dasypus (разред - Orthoptera); равнокрилото хоботно - Eurybregma nigrolineata и 

др. Значителен е броят на твърдокрилите насекоми (разред - Coleoptera), като типични 

видове сред бръмбарите листояди, са - Chrysolina graminis, Ch. staphylea и Phratora 

vulgatissima, а сред бръмбарите сечковци - Pachyta quadrimaculata, Acmaeops pratensis, 

Anoplodera nifipes, Necydalis major, както и редките видове сечковци - Brachyleptura 

tesserula и Vadonia imitatrix. Тук се среща и защитеният бръмбар бегач - Calosoma 

sycophanta. Ципокрили насекоми (разред - Hymenoptera), обитаващи Лудогорието са 

широко разпространените в Европейския континент лесостепни видове мравки - Messor 

structor, миризливата мравка - Liometopum micro- cephahim и Formica cinerea, а в населените 

места се среща интродуцирания у нас синантропен вид, фараонова мравка - Monomorium 

pharaonis. Тук се срещат и паразитиращи ихнеумониди (сем. Ichneumonidae, Hymenoptera) 

като - Scambus elegans (паразитоид по пеперуди) и Tromatobia ornata (паразитоид по паяци). 

От пепрудите (разред - Lepidoptera) тук се срешат освен аполоновата пеперуда - Parnassius 

apollo и индикаторните таксони за района - Colias hyale, Lopinga achine achine и Melitaea 

arduinna от семействата Hesperioidea, Papilionoidaea (Абаджиев, 1999). 

От земноводните се срещат обикновената чесновница - Pelobates fuscus, жабата 

дървесница - Hyla arborea и горската дългокрака жаба - Rana dalmatina. Характерни 

рептилии за района са шипобедренага костенурка - Testudo graeca, шипоопашатата 

костенурка - Testudo hermanni, кримския гущер - Podarcis taurica, големия стрелец - Coluber 

caspius, пъстрия смок  - Elaphe quatuorlineata sauromates, медянката - Coronella austriaca и 

пепелянката - Vipera ammodytes. 

Орнитофауната на Лудогорския района е разнообразна, което се дължи до голяма 

степен на близостта му с Черноморския басейн, както и на карстовите терени със скални 

венци, представляващи специфични местообитания за определени видове. Средното 

поречие на р. Бели Лом представлява орнитологичен обект с национално значение, в който 

обитават повече от 150 вида птици. Сред тях са защитените видове червен ангъч - Tadorna 

ferrug¬inea, египетски лешояд - Neophoron percnopterus, орел змияр - Circaetus gallicus, 

белоопашат мишелов - Buteo rufinus, малък креслив орел - Aquila pomarina и бухал - Bubo 

bubo. В Лудогорския биогеографски район се срещат и други редки видове птици, като 

черен щъркел - Ciconia nigra, ловен сокол - Falco cherrug, белошипа ветрушка - Falco 

naumanni, вечерна ветрушка - Falco vespertinus и скален орел - Aquila chiysaetus. 

Във фаунистично отношение, бозайниците в Лудогорския биогеографс¬ки район 

представляват смесен комплекс между видове, обитаващи широ¬колистните гори и такива, 

които са свързани със степния биом. От насеко- моядните видове на разред - Insectivora, в 

района обитават таралеж - Erinaceus concolor, белокоремна белозъбка - Crocidura leucodon, 

голям подковонос - Rhinolophus ferrum-equinum, малък подковонос - Rhinolophus 

hipposideros и южен подковонос - Rhinolophus euriale. Сре¬щат се още обикновен хомяк - 

Cricetus cricetus, черногръд хомяк - Mesocricetus newtoni, обикновена полевка - Microtus 
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arvalis и степна домашна мишка - Mus spicilegus. От разред хищници - Carnivora 

ограниче¬но присъствие в района има вълкът - Canis lupus, докато популациите на чакала - 

Canis aureus, лисицата - Vulpes vulpes, енотовидното куче - Nyctereutesprocyonoides, язовеца 

- Meles meles, видрата -Lutra lutra, Златката - Mortes martes, степния пор - Mustela 

eversmanni и дивата котка - Felis silvestris са по-многобройни. 

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), горски сънливец (Dryomys nitedula), 

обикновен сънливец (Glis glis), чакал (Canis mesomelas), лисица (Vulpes vulpes), белка 

(Martes foina), пъстър пор (Vormela peregusna), 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 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-малко по отношение на птиците, земноводните и 

влечугите. Най-разпространени са дивите свине, но се срещат и типични степни бозайници 

като степен пор, европейски лалугер, хомяк, заек, таралеж. Птичето разнообразие се 

представя от посевна врана, сива яребица, пъдпъдък.  

 

1.6.4. Горски територии 

До края на 19-ти век Лудогорието е било покрито с горски насаждения, които в по-

голямата си част са изсечени и земите са преминали към селскостопанския фонд. Днес най-

широко разпространенa горска растителност има по повърхността на платата и сенчестите 

склонове и по-малко в долините, суходолията и припечните изложения. Голям проблем са 

незаконните сечи и честото несъобразяване с лесоустройствените планове от страна на 

частните стопани. Дървесината се използва основно за отопление, което също е 

предпоставка за масови незаконни сечи, предимно от по-бедните групи от населението. 
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Според горскорастителното райониране територията на общината попада в 

Мизийска област - подобласт на Шуменско-Провадийските плата и подобласт Лудогорие. 

Заема един пояс и един подпояс от него, поради малкия диапазон на надморските височини 

- от 100 до 600 метра, а именно: 

М-I-Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори /0 -600 

м.н.в/ 

Среден климатичен район на Дунавската хълмиста равнина 

Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори /М-I-2/ от 0 до 600 м.н.в. 

Тук попада цялата дървопроизводителна площ на общината. Най-широко 

разпространеното месторастене е равнинно, свежо, на излужен или карбонатен чернозем и 

на тъмносива горска почва -Д-2(12). То е разпространено е на равнинни терени   до 10° 

наклон на сенчести изложения, върху излужени и карбонатни черноземи и тъмносиви 

горски почви. Почвите са песъчливо-глинести със слабо кисела или слабо алкална реакция, 

хумусни, средно богати на азотни и фосфорни съединения, добре овлажнени, слабо 

скелетни, богати и свежи. Месторастенето също е определено като богато и свежо. 

Естествената растителност настанила се на тези месторастения е главно от издънкови 

церови насаждения от I до III бонитет, и по - рядко от смесени насаждения от бук, габър, 

цер и други. Създадените култури са с твърде разнообразен видов състав, но преобладават 

културите от червен дъб и сребролистна липа, планински ясен и сребролистна липа, орех и  

акация и други. Тенденцията е в бъдеще сегашния състав да не се променя значително. 

Преобладават комбинациите в които участва цер, чист или в смес с благун, липа, габър, 

зимен дъб ясен. Своето място са намерили чистите и смесени с липа култури от червен дъб 

и ясен. Богатството на месторастенето определя и високата очакваема производителност на 

бъдещите дървостои - I и II бонитет. 

Основните дървесни видове и най-разпространени в района на Общината са Бялата 

акация (Robinia pseudoacia), хибридна топола (Populus x canadensis), цер, дъб, габър.  

 Гъби - на територията на община Каолиново са със сравнително ограничени 

находища. Няма данни за промишлено събиране на видове гъби. Някои видове като 

сърнела и печурка са преобладаващи и се събират в по-големи количества, но само за 

лични нужди. 

Гъби - на територията на община Каолиново са със сравнително ограничени 

находища. Няма данни за промишлено събиране на видове гъби. Някои видове като 

сърнела и печурка са преобладаващи и се събират в по-големи количества, но само за 

лични нужди. 

Горите и земите от горския фонд на територията на общината се стопанисват от 

държавно ловно стопанство “Паламара”, което е териториално поделение на  

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен (СИДП ДП – Шумен). 

Разпределението на горската територия по видове гори и по функции на горите е дадена в 

таблиците по-долу.  

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..66..44..11  ООттччеетт  ззаа  ррааззппррееддееллееннииее  ннаа  ооббщщааттаа  ггооррссккаа  ппллоощщ  ппоо  ввиидд  ннаа  ззееммииттее  

ии  ввиидд  ннаа  ггооррииттее,,    ддъърржжааввннаа  ссооббссттввеенноосстт  
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насаждения с пълнота 0.4-1.0 0,0 269,0 3344,2 717,4 4330,6 

склопени култури 101,2 1065,9 0,0 138,4 1305,5 

несклопени култури 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всичко с пълнота 0.4-1.0 101,2 1334,9 3344,2 855,8 5636,1 

редини с пълнота 0.1-0.3 0,0 122,4 76,2 1,4 200,0 

изредени култури 0,0 9,6 0,0 0,0 9,6 

всичко с пълнота 0.4-1.0 0,0 132,0 76,2 1,4 209,6 

всичко насаждения 101,2 1466,9 3420,4 857,2 5845,7 

клек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всичко залесена площ 101,2 1466,9 3420,4 857,2 5845,7 

сечище 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

пожарище 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

голина 0,0 44,8 11,6 1,3 57,7 

всичко незалес.дървопр. площ 0,0 44,8 11,6 1,3 57,7 

обработваеми земи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ливади 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 

поляни 0,6 49,4 104,7 12,2 166,9 

горски разсадници 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

пътища, просеки и др. 0,0 3,5 17,0 0,0 20,5 

реки, блата, скали 0,0 0,2 13,6 0,5 14,3 

всичко недървопр. площ 0,6 53,1 135,9 12,7 202,3 

всичко устроена площ 101,8 1564,8 3567,9 871,2 6105,7 

ИИззттооччнниикк::  РРееггииооннааллннаа  ддииррееккцциияя  ппоо  ггооррииттее  ––  ШШууммеенн  

  

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..66..44..22  ООттччеетт  ззаа  ррааззппррееддееллееннииее  ннаа  ооббщщааттаа  ггооррссккаа  ппллоощщ  ппоо  ввиидд  ннаа  ззееммииттее  

ии  ввиидд  ннаа  ггооррииттее,,  ооббщщииннссккаа  ссооббссттввеенноосстт  
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насаждения с пълнота 0.4-1.0 0,0 0,2 45,3 18,0 63,5 

склопени култури 2,0 22,8 0,0 6,9 31,7 
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несклопени култури 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всичко с пълнота 0.4-1.0 2,0 23,0 45,3 24,9 95,2 

редини с пълнота 0.1-0.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

изредени култури 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 

всичко с пълнота 0.4-1.0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 

всичко насаждения 2,0 24,9 45,3 24,9 97,1 

клек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всичко залесена площ 2,0 24,9 45,3 24,9 97,1 

сечище 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

пожарище 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

голина 0,0 10,9 0,0 0,0 10,9 

всичко незалес.дървопр. площ 0,0 10,9 0,0 0,0 10,9 

обработваеми земи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ливади 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

поляни 0,0 0,3 2,6 0,0 2,9 

горски разсадници 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

пътища, просеки и др. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

реки, блата, скали 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всичко недървопр. площ 0,0 0,3 2,6 0,0 2,9 

всичко устроена площ 2,0 36,1 47,9 24,9 110,9 

ИИззттооччнниикк::  РРееггииооннааллннаа  ддииррееккцциияя  ппоо  ггооррииттее  ––  ШШууммеенн  

  

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..66..44..33  ООттччеетт  ззаа  ррааззппррееддееллееннииее  ннаа  ооббщщааттаа  ггооррссккаа  ппллоощщ  ппоо  ввиидд  ннаа  ззееммииттее  

ии  ввиидд  ннаа  ггооррииттее,,  ччаассттннаа  ссооббссттввеенноосстт  
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насаждения с пълнота 0.4-1.0 0,0 63,1 300,8 84,4 448,3 

склопени култури 4,8 72,0 0,0 18,5 95,3 

несклопени култури 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всичко с пълнота 0.4-1.0 4,8 135,1 300,8 102,9 543,6 

редини с пълнота 0.1-0.3 0,0 0,0 36,0 0,0 36,0 

изредени култури 0,6 1,9 0,0 3,2 5,7 

всичко с пълнота 0.4-1.0 0,6 1,9 36,0 3,2 41,7 
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всичко насаждения 5,4 137,0 336,8 106,1 585,3 

клек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всичко залесена площ 5,4 137,0 336,8 106,1 585,3 

сечище 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

пожарище 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

голина 0,0 5,5 15,0 0,0 20,5 

всичко незалес.дървопр. площ 0,0 5,5 15,0 0,0 20,5 

обработваеми земи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ливади 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

поляни 0,2 1,9 4,3 1,5 7,9 

горски разсадници 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вид земи 
иглолист

ни 

широкол. 

високост

ъбл. 

превръ

щане 

нискостъ

блени 
всичко 

пътища, просеки и др. 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 

реки, блата, скали 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 

всичко недървопр. площ 0,2 1,9 5,3 1,7 9,1 

всичко устроена площ 5,6 144,4 357,1 107,8 614,9 

ИИззттооччнниикк::  РРееггииооннааллннаа  ддииррееккцциияя  ппоо  ггооррииттее  ––  ШШууммеенн  

 

ТТааббллииццаа  IIIIII..11..66..44..44  ..РРааззппррееддееллееннииее  ннаа  ооббщщааттаа  ггооррссккаа  ппллоощщ  ппоо  ззееммллиищщаа  вв  ООббщщииннаа  

ККааооллииннооввоо  

Землище Площ (ха) 

Землище  Каолиново 721.2 

Землище Тъкач 438.1 

Землище Сини вир 1392.7 

Землище Лятно 451.3 

Землище  Долина 639.0 

Землище  Лиси връх 577.4 

Землище  Дойранци 502.5 

Землище  Тодор Икономово 647.5 

Землище  Браничево 246.9 

Землище Загориче 143.2 

Землище  Средковец 188.5 

Землище   Гусла 56.5 

Землище Пристое 311.9 
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Землище  Климент 188.7 

Землище  Наум 337.0 

Всичко: 6842.40 

 

Общата площ на горските територии в Община Каолиново е 6842,40 ха 

 

1.6.5. Защитени зони 

Защитените зони са територии, предназначени за опазване или възстановяване на 

благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на 

видовете в техния естествен район на разпространение. България е на второ място в ЕС с 

процент от територията, която е в Натура 2000 (34.3% или 3 905 989 ха обща площ). 

 С указателни писма изх.№ 3092/31.05.2014 г. и №  6488/13.12.2014 г. на РИОСВ 

Шумен е изискано във връзка с разпоредбите на чл.31 от Закона за биологичното 

разнообразие, да се внесе и уведомление по чл.10 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни 

предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони. Изисканото 

уведомление с изх.№ ИУ-06-189/11.02.2015 г. е представено на компетентния орган. 

РИОСВ Шумен с писмо изх.№ 1001/15.03.2015 г. е определила, че следва да бъде изготвена 

оценка на степента на въздействие на ОУП на община Каолиново върху предмета и целите 

на опазване на защитена зона /ЗЗ/ “Хърсовска река” с код BG0000106. 

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).  

Съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), държавата 

изгражда Национална екологична мрежа (НЕМ), включваща защитени зони, в които могат 

да участват защитени територии. 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. 

    Защитени зони се обявяват за: 

 опазване на типовете природни местообитания, посочени в приложение 1 на ЗБР;  

 опазване местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в 

Приложение 2 на ЗБР;  

 опазване на местообитания на видовете птици, посочени в приложение 2 на ЗБР;  

 опазване на територии, в които по време на размножаване, линеене, зимуване 

или миграция се струпват значителни количества птици от видове, извън тези, 

посочени в Приложение 2. 

  На територията на община Каолиново е разположена част от защитена зона (ЗЗ) от 

НЕМ “Натура 2000” - “Хърсовска река” с код BG0000106, “ за опазване на природните 

местообитания (включена в списъка ЗЗ, приет с Решение на Министерски съвет № 

661/16.10.2007 г. обн. ДВ бр.85/2007 г.). Към момента зоната не е обявена със заповед с 
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наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР. 

„Хърсовска река” (НАТУРА 2000, код 0000106, области Силистра, Добрич и Шумен) 

– попада в землищата на с. Безмер, с. Божан, с. Бонево, с. Войниково, с. Главанци, с. 

Градница, с. Зърнево, с. Каблешково, с. Кладенци, с. Нова Камена, с. Орляк, с. Полковник 

Савово, с. Професор Златарски, гр. Тервел и с. Честименско, община Тервел, област 

Добрич; с. Алеково, гр. Алфатар, с. Бистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, с. Цар Асен и с. 

Чуковец, община Алфатар, област Силистра; с. Върбино, с. Межден, с. Полковник 

Таслаково, с. Прохлада, с. Секулово и с. Скала, община Дулово, област Силистра; с. 

Войново, с. Давидово, с. Поп Русаново, с. Посев, с. Средище и с. Стрелково, община 

Кайнарджа, област Силистра; с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Поп Кралево и с. 

Срацимир, община Силистра, област Силистра; с. Браничево и с. Тодор Икономово, 

община Каолиново, област Шумен, с обща площ 36 756,70 ха. 

В зоната се опазват: Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от 

Alysso-Sedion albi, Субпанонски степни тревни съобщества, Неблагоустроени пещери, 

Панонски гори с Quercus pubescens, Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., 

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) 

(*важни местообитания на орхидеи), Балкано-панонски церово-горунови гори, Чернаканя, 

Вечернаветрушка, Ястребогушокоприварче и др.  

Предназначението и целите на защитената зона са следните: 

 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. 

1.6.6. Защитени територии 

Към настоящият момент България има развита мрежа от защитени територии в 

европейски план, включваща 973 ЗТ с обща площ 583 876.3 хa, което представлява около 

5.3 % от територията и акваторията на страната. В системата от ЗТ се включват 

резерватите, националните паркове, природни забележителности, природни паркове и 

защитени местности. 

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 

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 
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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 се делят на 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. 

Територията на община Каолиново не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в границите на защитени зони по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 
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2. ТЕРИТОРИАЛНО – АДМИНИСТРАТИВНИ ФАКТОРИ 
 

2.1.Население 

Населението на община Каолиново по данни на НСИ към 31.12.2013г. е 12 298 души, 

което представлява 6,91% от населението в област Шумен.  

За периода 2004г. – 2013г. населението в община Каолиново е намаляло с 253 души (-

2%). От 2004г. до 2011г. се наблюдава отрицателен прираст на населението, което е 

намаляло с 458 души, след това се наблюдава положителен прираст за периода 2012-2013г., 

при което населението се е увеличило с 205 души(1.67%). 

 В следващата таблица са представени данни за броя на населението по населени 

места в Община Каолиново към 31.12 за периода от 2009г. до 2013г. по справка на 

Национален статистически институт – Териториално бюро –Шумен  

 

ТТааббллииццаа  IIIIII..22..11..11  ББрроойй  ннаа  ннаассееллееннииееттоо  ннаа  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо    ззаа  ппееррииооддаа  22000099гг..--22001133гг..  

№ Населено место 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

1 С.Браничево 1220 1230 1302 1290 1299

2 С.Гусла 664 642 611 606 601

3 С.Дойранци 535 533 496 497 485

4 С.Долина 503 533 486 486 484

5 С.Загориче 674 690 685 707 763

6 Гр.Каолиново 1538 1492 1462 1469 1470

7 С.Климент 1019 1009 1023 1044 1037

8 С.Лиси връх 69 63 49 51 50

9 С.Лятно 584 600 575 575 571

10 С.Наум 433 434 422 420 431

11 С.Пристое 983 969 971 969 969

12 С.Сини вир 642 629 584 581 592

13 С.Средковец 642 635 602 621 630

14 С.Тодор Икономово 2027 2060 2149 2191 2225

15 С. Тъкач 718 729 690 693 691

Общо: 12 251 12 248 12 107 12 200 12 298  

ИИззттооччнниикк::  ТТееррииттооррииааллнноо  ссттааттииссттииччеессккоо  ббююрроо--ШШууммеенн,,  ООУУПП  

 От представените данни по населени места се вижда, че в четири села има 

положителен прираст  за разглеждания период, това са селата Браничево (+79 души), 

с.Загориче (+89 души), с.Климент (+18 души) и с.Тодор Икономово (+198 души). Общият 

брой на нарасналото население 384 души. 

В останалите населени места прираста е отрицателен, като общият брой на 

намалялото население за периода 2009-2013г. е 337 души. 
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Общият прираст на населението за пет годишен период в Общината е 47 души. 

Най-голям брой на населението се наблюдава е с.Тодор Икономово – 2225 души, а 

най-малко в с.Лиси връх – 50 души. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФФиигг..IIIIII..22..11..11  ДДииааггррааммаа  ннаа  ббрроояя  ннаа  ннаассееллееннииееттоо  вв  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

Съотношението на населението по признака „пол“ за периода 2009-2013г. се запазва 

относително постоянно, като за 2013г. делът на мъжете е 50.66% а този на жените е 49,34%. 

Като броят на мъжете е с 162 души повече от този на жените. 

ТТааббллииццаа  IIIIII..22..11..22  ППооллоовваа  ссттррууккттуурраа  ннаа  ннаассееллееннииееттоо  вв  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо    ппоо  ннаассееллееннии  

ммеессттаа 

Община/ Населени места 2012г. 2013г. 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Община Каолиново 12200 6199 6001 12298 6230 6068 

С.Браничево 1290 643 647 1299 646 653 

С.Гусла 606 326 280 601 323 278 

С.Дойранци 497 249 248 485 238 247 

С.Долина 486 246 240 484 247 237 

С.Загориче 707 357 350 763 392 371 

Гр.Каолиново 1469 753 716 1470 753 717 

С.Климент 1044 536 508 1037 536 501 

С.Лиси връх 51 25 26 50 24 26 

С.Лятно 575 278 297 571 275 296 

С.Наум 420 213 207 431 210 221 

С.Пристое 969 510 459 969 505 464 

С.Сини вир и с.Омарчево 581 282 299 592 284 308 

С.Средковец 621 317 304 630 323 307 

С.Тодор Икономово 2191 1108 1083 2225 1117 1108 

С. Тъкач 693 356 337 691 357 334 

ИИззттооччнниикк::  ТТееррииттооррииааллнноо  ссттааттииссттииччеессккоо  ббююрроо--ШШууммеенн,,  ООУУПП    
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ФФиигг..IIII..22..11..22..  ДДииннааммииккаа  ннаа  ппооллооввааттаа  ссттррууккттуурраа  вв  ООббщщииннаа    ККааооллииннооввоо  

 

От представената графика се вижда че за периода 2009г.-2010г. делът на жените 

надделява на този на мъжете, след 2010г. настъпва обрат и мъжкият пол рязко надминава 

женския, като към 2011г. делът на мъжете е 50.74%, а на жените остава 49.26%. Тази 

тенденция се запазва и към 2013г.,  мъже – 50,65%, жени – 49.34%. 

Факторите оказващи влияние върху половата структура на община Каолиново са 

смъртност, раждаемост, продължителност на живота и миграционна подвижност на 

населението. 

Делът на възрастовата група от 40-49 навършени години заема най-голям дял от 

населението в общината – 14.94%, следващата най-голяма група са навършилите 30-39 

години – 14,83%, от 20-29 години – 13,55%, от 10-19 години – 12.96%, от 50-59 години – 

12.57%, от 0-9 години – 11.66%, от 60-69 – 11.23%. С най-малък дял остават групите от 70-

79 навършени години – 6,24% и над 80 години – 2.02%. 
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От направения анализ се вижда, че възрастовата група в трудоспособна възраст (от 20-59 

години) заема най-голям дял – 55,89%, подтрудоспособна възраст – 24,62% и 

надтрудоспособна възраст – 19,49%.  

  

ФФиигг..IIIIII..22..11..33..  ССррееддеенн  %%  ннаа  ввъъззрраассттооввииттее  ггррууппии  ззаа  ппееррииооддаа  22000099--22001133гг..  вв  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез 

коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на 

влизащите в трудоспособна възраст (10-19г. – 7918души ) и броя на излизащите от 

трудоспособна възраст (60 - 69г. – 6864 души). Към 2013 г. в община Каолиново има 

сравнително голяма разлика в този аспект, като влизащите са 1054 души по вече, спрямо 

излизащите. За разглеждания период тази тенденция намалява, като най-голям брой на 

влизащите в трудоспособна възраст е отчетен през 2009г. - 344 души, а през 2013г. те са 69 

души. 

 

2.2. Икономическо развитие 

 

Община Каолиново е една от слабо развитите общини в страната и областта. От 

активните нефинансови и небюджетни предприятия в общината, 99% са малки и средни по 

размер. Основната част от тях са микро фирми със заетост до 10 човека във фирма. През 

2011 г. микро фирмите съставляват 93,4% от общия брой на активните фирми в общината. 

С най-висок относителен дял са тези в отрасъл търговия. В общината функционира само 

едно промишлено предприятие. Създаденият брутен вътрешен продукт на човек от 

населението през 2011 г. е 3244 лева и е почти два пъти по-нисък от средния за страната. 

По редица конюнктурни условия, свързани с общото кризисно състояние на икономиката в 
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страната и загуба на някои традиционни пазари в източно-европейските страни, 

производствената дейност на фирмите показва тенденция на намаление. Тенденция на 

намаление показват и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), 

въпреки че в по-голямата си част технологичното оборудване се нуждае от обновление. 

ТТааббллииццаа  IIIIII..22..22..11..  ООссннооввннии  ииккооннооммииччеессккии  ппооккааззааттееллии  ннаа  ннее  ффииннааннссооввииттее  ппррееддппрриияяттиияя  

ппоо  ииккооннооммииччеессккии  ддееййннооссттии  ппрреезз  22001122гг..  

Икономически дейности Предприятия 
Произведена 

продукция 

Прих. От 

дейността 

Нетни 

приходи от 

продажби 

  Брой Хиляди левове 

О Б Щ О  246 29 461 50 923 44 648 

Селско, ловно, горско и рибно 

стопанство 
65 11 496 14 695 11 063 

Преработваща промишленост 10 1 628 1 940 1 929 

Строителство 5 840 942 856 

Търговия, ремонт и техн.обслужване 

на автомобили и мотоциклети, на 

лични вещи и стоки за домакинството 

112 5219 21676 20725 

Хотели и ресторанти 8 62 210 210 

Транспорт,складиране и съобщения 21 2479 2742 2465 

Операции с недв.имоти, 

наемод.дейност и бизнес услуги 
5 66 67 66 

Здравеопазване и социални дейности 4 192 198 195 

Други 16 7479 8 453 7 139 

ИИззттооччнниикк::ТТееррииттооррииааллнноо  ссттааттииссттииччеессккоо  ббююрроо  ––  ШШууммеенн..  ООУУПП  

 

Структуроопределящи отрасли за местната икономика са селското стопанство и 

търговията, като водещо значение има селското стопанство. Неговата структура на 

производство и специализация определят характера на цялата територия и облика на 

населените места. Земеделието е застъпено във всички селища на общината и има важна 

роля за цялостното й развитие. През последните години, отрасълът е основен източник на 

доходи за населението.  

Нивото на преките чуждестранни инвестиции е ниско, като единственото изключение 

прави покупката през 2012 г. на 67,32 % от капитала на "Каолин" АД от страна на 

германската компания Quarzwerke GmbH.  

  

ТТааббллииццаа  IIIIII..22..22..22  ..ППррееккии  ччуужжддеессттррааннннии  ииннввеессттииццииии  вв  ннееффииннааннссооввииттее  ппррееддппрриияяттиияя  

//ххиилл..  еевврроо//..  

Община 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

хил. Евро 

Каолиново -700,8 .. 164,20 130,2 .. 

ИИззттооччнниикк::ТТееррииттооррииааллнноо  ссттааттииссттииччеессккоо  ббююрроо  ––  ШШууммеенн  
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Ако съпоставим данните за приходите с данните за населението на общината, става 

ясно, че населението на община Каолиново представлява 3,97%, а приходите 0,77% от 

общото население. Факторите, които в най-голяма степен затрудняват дейността на 

фирмите са: недостатъчно търсене на продукцията в страната и чужбина, 

неплатежоспособността на клиентите, финансови проблеми, несигурна икономическа 

среда. Производствените мощности работят с по-малко от 50% капацитета си. Всички 

фирми работещи в общината са в сферата на малкия и среден бизнес. Около стотина от тях 

се занимават с търговия в съответните селища като това са основно семейни фирми. На 

този етап не всички от тях функционират. 

Единствената икономическа структура от национално значение в общината е 

“Каолин” АД – минодобив и обогатяване. Основната дейност на фирмата е добиване на 

каолин. В нея работят миньори, шофьори и административен персонал. Фирмата е в добро 

икономическо състояние. 

От представените данни за основни икономически показатели на не финансовите 

предприятия по икономически дейности към 2012г. почти половината от активните фирми 

в общината – 45.5%  функционират в сферата на търговията.  

Други отрасли, в които работят относително по-голям брой предприятия са Селско, 

ловно, горско и рибно стопанство (26.42%), Преработваща промишленост (съответно 

4.07%), Строителство – 2.03%,  Хотели и ресторанти – 3.25%, Транспорт,складиране и 

съобщения – 8.54%,   Операции с недв.имоти, наемод.дейност и бизнес услуги – 2.03%, 

Здравеопазване и социални дейности – 1.63% и други – 6.5%. 

Община Каолиново принадлежи към селските райони на страната. Селското 

стопанство е структуроопределящ отрасъл в местната икономика. Наличните значителни 

поземлени ресурси, съставляващи 70% от общата територия на общината и благоприятните 

почвено-климатични условия превръщат земеделието в основен източник на доходи. 

Реално обработваемата земя в общината към 2014 г. е 174 хил.дка, от тях приблизително 4 

хил.дка са неизползваеми/ пустеещи.. Средно на жител на общината се падат по 13.61 дка, 

което значително превишава средния размер за страната. В общината има 15 землища.  

Обработваемата земя на територията на общината се стопанисва както следва – около 

65 хил. дка от арендатори и около 100 хил.дка от частни лица (собственици, наследници и 

дребни земеделски стопани. 

Броят на регистрираните земеделски производители за периода 2009-2012 г.  е 

достигнал 474.  

Предварителните данни за 2014г. показват тенденция на увеличаване броя на 

регистрираните земеделски производители в общината. Необходима е широка 

информационна кампания за поетите задължения на страната за въвеждане на европейски 

стандарти за качество и прилагане на общата селскостопанска политика, задълженията на 

земеделските производители, които произтичат от това, както и правата, които ще имат за 

финансово подпомагане до 2020г. 
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Отраслова икономическа прогноза 

Реалистично-оптимистичната прогноза за отраслово развитие на общината предвижда 

умерен постоянен ръст на произведената продукция и нетните приходи от продажби на 

предприятията. За реализиране на този растеж се очаква да се увеличат броя немалките и 

средни предприятия, функциониращи в основните сектори на икономиката – селско 

стопанство и търговия, както и приходите, реализирани от тях. Разходите за ДМА на 

предприятията нарастват до 32236 хил. лв. през 2034г, като и съществено увеличение на 

преките чуждестранни инвестиции стимулирани от новите възможности за бизнес и 

добрата икономическа среда. Местните фирми и предприятия се стремят да обновят 

остарялата си техника, да модернизират производството си и да създават конкуренти 

продукти.  

 

ТТааббллииццаа  IIIIII..22..22..33  ППррооггннооззаа  ззаа  ооттрраассллооввоо  ииккооннооммииччеессккоо  ррааззввииттииее  

ИИззттооччнниикк::  ТТееррииттооррииааллнноо  ссттааттииссттииччеессккоо  ббююрроо,,  ггрр..  ШШууммеенн,,  ННССИИ,,  wwwwww..nnssii..bbgg,,  

ССооббссттввееннии  ииззччииссллеенниияя  

Модерното земеделие и животновъдство е отрасъл, който би спомогнал за 

повишаване конкурентоспособността на местната икономика. Наличните ресурси за 

развитие на земеделието и наличието на неизползван потенциал в тези сфери е достатъчно 

за осигуряване на доходи и допълнителна заетост на жителите на община Каолиново.  

Преработващата и добивната промишленост остават с определящо значение за 

икономиката на общината. Усвоен е потенциала за развитие на преработващата индустрия. 

 

 

2.3 Демографско развитие и човешки ресурси 
 

Броят на населението като величина е резултат от неговия естествен и механичен 

прираст.  

Естественият прираст показва разликата между живородените и умрелите за даден 

период от време. В случая разглежданият период е 2005-2013г. 

  

мярка 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2034

бр 25 30 43 44 65 67 102 137 173 175

бр 76 94 91 97 112 69 95 121 146 181

хил.лв 6177 6697 7768 10643 14695 8 540 16 472 24 404 32 336 40 103

хил.лв 3236 10102 10198 18827 21676 11 491 26 577 41 663 56 749 99 962

>>>> исторически данни Община Каолиново

Показатели

Община Каолиново

Селско, ловно, горско и 

рибно стопанство, брой 

предприятия

Търговия, ремонт и 

техн.обслужване на 

автомобили и др., приходи от 

продажби, хил. лв

Селско, ловно, горско и 

рибно стопанство, приходи от 

продажби, хил. лв

Търговия, ремонт и 

техн.обслужване на 

автомобили и др., брой 

предприятия

>>>>прогнозни данни средносрочна прогноза

ПРОГНОЗА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

http://www.nsi.bg/
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ТТааббллииццаа  IIIIII..22..33..11  ЕЕссттеессттввеенн  ппрриирраасстт  ннаа  ннаассееллееннииееттоо  вв  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

Години Живородени Умрели Естествен прираст 

(брой) 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2009г. 169 95 74 167 84 83 2 11 -9 

2010г. 156 85 71 173 86 87 -17 -1 -16 

2011г. 141 79 62 146 70 76 -5 9 -14 

2012г. 175 96 79 153 85 68 22 11 11 

2013г. 144 75 69 144 97 47 0 -22 22 

ИИззттооччнниикк::  ТТееррииттооррииааллнноо  ссттааттииссттииччеессккоо  ббююрроо--ШШууммеенн,,  ООУУПП  

Естественият прираст на населението на община Каолиново към 31.12.2010 и 2011г. е 

отрицателен, а към 2009г. и 2012г. е положителен, като бележи обща тенденция на 

увеличаване за изследвания период. Най-голям отрицателен естествен прираст е 

регистриран към 2010г. (-17души), а най-малък към 2011г. (-5души).Към 2013г. е отчетен 

нулев естествен прираст. 

Стойностите на показателя „механичен прираст на населението“ показва разликата от 

заселените и изселените в разглеждания времеви период. 

Районът на община Каолиново се отличава с интензивна миграция, насочена 

предимно към големите икономически центрове на страната и чужбина. Трайна е 

тенденцията за напускане на общината от хора в трудоспособна възраст, които търсят 

препитание в чужбина и в по-големите градове на страната. 

  

ТТааббллииццаа  IIIIII..22..33..22    ММееххааннииччеенн  ппрриирраасстт  ннаа  ннаассееллееннииееттоо  вв  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

Години Заселени Изселени Механичен прираст 

(брой) 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2009г. 221 85 136 295 117 178 -74 -32 -42 

2010г. 317 139 178 303 126 177 14 13 1 

2011г. 165 63 102 161 62 99 4 1 3 

2012г. 215 94 121 144 49 95 71 45 26 

2013г. 234 106 128 136 53 83 98 53 45 

ИИззттооччнниикк::  ТТееррииттооррииааллнноо  ссттааттииссттииччеессккоо  ббююрроо--ШШууммеенн,,  ООУУПП  

 

Механичният прираст в община Каолиново към 2009г. е отрицателен, като 

следващите години до 2013г. бележи положителна тенденция. През 2009 г. изселените 

жители са 74 повече от заселените. Това основно се дължи на световната икономическа 

криза и фактът, че много напуснали, както страната, така и община Каолиново поради 

липса на работа се завърнаха по родните си места. 

Основните проблеми на демографското развитие на общината са свързани с:  

 Влошаваща се възрастова структура; 

 Намаляване на естествения прираст, следствие от предимно социално – 

икономически фактори; 
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 Ниската образователна степен на населението, което е важна характеристика 

за прогнозиране развитието на общината. 

 

Прогноза за демографско развитие 

В община Каолиново има 16 населени места, от които 1 град и 15 села като гр. 

Каолиново, с. Браничево, с. Тодор Икономово и с. Климент са с население над 1000 души. 

Населението на Общината е разпределено основно в три населени места – с. Тодор 

Икономово, гр. Каолиново и с. Браничево, а останалите места са сравнително по-слабо 

населени. Според броя на населението си селата са много малки до 200 жители – 1 

населено място, малки от 200 до 1000 жители – 10 населени места и средни от 1000 до 2000 

жители – 4 населени места. В четири села в общината има положителен прираст  в периода 

2009-2013г, това са селата Браничево (+79 души), с.Загориче (+89 души), с.Климент (+18 

души) и с.Тодор Икономово (+198 души). Общият брой на нарасналото население е 384 

души. В останалите населени места прираста е отрицателен, като общият брой на 

намалялото население за периода 2009-2013г. е 337 души. Общият прираст на населението 

за пет годишен период в Общината е 47 души. 

 

ТТааббллииццаа  IIIIII..22..33..33  ППллоощщ,,  ггъъссттооттаа  ннаа  ннаассееллееннииееттоо  ии  ннаассееллееннии  ммеессттаа  ккъъмм  3311..1122..22001133гг..  

ппоо  ссттааттииссттииччеессккии  ззооннии,,  ссттааттииссттииччеессккии  ррааййооннии  ии  ппоо  ооббллаассттии  ии  ооббщщииннии  

  

ИИззттооччнниикк::  РРааййооннииттее,,  ооббллаассттииттее  ии  ооббщщииннииттее  вв  РРееппууббллииккаа  ББъъллггаарриияя  22001133,,    ННССИИ,,  

wwwwww..nnssii..bbgg    

  

Населението на община Каолиново по данни на НСИ към 31.12.2013г. е 12 298 души, 

което представлява 6,91% от населението в област Шумен - 238 061 души. Средната 

гъстота на населението е 41,9 души на кв. км към 31.12.2013г, което е по-малко от средната 

гъстота за Област Шумен – 52,5 д/кв.км, Североизточен регион (СИР) – 65,9 д/кв.км и за 

страната – 65,3 д/кв.км.  

 

http://www.nsi.bg/
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ТТааббллииццаа  IIIIII..22..33..44  ИИззммееннееннииее  ннаа  ббрроояя  ннаа  ннаассееллееннииееттоо  ннаа  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  ззаа  ппееррииооддаа  

22000099--22001133гг  

Година 2009 2010 2011 2012 2013 Средна

Община 

Каолиново
12251 12248 12107 12200 12298 12 221

Изменение, 

брой
-3 -141 93 98 12

Изменение, % -0,02% -1,15% 0,77% 0,80% 0,10%
 

ИИззттооччнниикк::  ТТееррииттооррииааллнноо  ссттааттииссттииччеессккоо  ббююрроо,,  ггрр..  ШШууммеенн,,  ННССИИ,,  wwwwww..nnssii..bbgg,,,,  ООУУПП  

 

Най-голямо влияние върху динамиката на населението оказват естествения и 

механичния прираст. От представените данни е видно, че тенденциите на естествения и 

механичния прираст на населението са положителни като общия нетен ефект за периода 

също е положителен. Тенденцията е променена през последните 2-3 години като 

положителния нетен прираст се регистрира след 2011г. в резултат на увеличен механичен 

прираст. За периода броят на населението се е увеличил с 2 лица от положителен естествен 

прираст и с 113 лица от положителен механичен прираст. Нетния ефект от динамиката на 

населението е положителен като лицата се увеличават с 115. Причините довели до 

положителен обрат на населението е миграцията от по-малки населени места в тази и 

съседни общини към о-големите населени места в общината, както и завръщането на много 

лица от Турция, чийто близки живеят в общината. Положителният естествен прираст се 

обяснява с етническия състав на населението. Преобладаващо е населението от турския 

етнос - над 81%, а българите са 9%. Сравнително малък е делът на ромите около 10%, 

които живеят във всички населени места на общината. За периода 2008-2012г. турският 

етнос намалява с 7,5%, но се запазва като общ дял. 

Финансовата криза и настъпилата икономическа рецесия доведе до нарастване на 

безработицата. Коефициентът на безработицата на населението в област Шумен за периода 

2007-2011 г. е с по-високи стойности от средните за страната и за СИР, като през 2008 г. 

достига най-ниското си равнище от 11.44 %. В резултат на финансовата криза през 

следващите години настъпва повишаване на показателя до 14.75 % и 15.74% съответно за 

2010 г. и за 2011 г., при стойности средно за страната съответно 9.47 % и 9.67 %. Във 

вътрешнообластен план проблемът с безработните лица и през 2011 г. е най-сериозен в 

община Никола Козлево, където коефициентът на безработица възлиза на 57.94 %, при 

53.68 % през 2010. Следват общините Каолиново 55.39 %, Венец 45.13 % и Върбица 31.01 

%. В общините Никола Козлево и Каолиново през последните 15 години се отчитат най-

високите стойности на средногодишно равнище на безработицата в страната. С най-нисък 

дял е община Шумен – 5.96 %, като тя определя сравнително по-ниската средна стойност за 

областта спрямо средната за страната, при драстично по-високи стойности за някои от 

http://www.nsi.bg/
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общините.  

 

ТТааббллииццаа  IIIIII..22..33..44  ССррееддннооггооддиишшнноо  ррааввнниищщее  ннаа  ббееззррааббооттииццаа  ззаа  ппееррииооддаа  22000077--22001111гг..    

Област, 

Община 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

% 

Област  

Шумен 
14,09 11,44 12,66 14,75 15,74 

Община 

Каолиново 
42,40 38,66 38,83 46,23 55,39 

ИИззттооччнниикк::  ООббллаассттннаа    ссттррааттееггиияя  ззаа  ррааззввииттииее  ннаа  ООббллаасстт  ШШууммеенн  ––  22001144--22002200гг..,,  ООУУПП  

 

В община Каолиново през 2011 г. броят на безработните лица е 1327 или 55,39% от 

активното население като тенденцията е към нарастване на техния брой. Съгласно данни от 

НСИ, броят на наетите по трудово правоотношение от икономически активното население 

през 2011г е 1080 като тенденцията е техния брой да намалява.  

Необходимо е предприемане на мерки за стимулиране селскостопанските 

производители и обучението им в насока развитие на малкия и среден бизнес, или 

обучение, квалификация и преквалификация на свободна работна сила съобразно реалните 

потребности и изисквания на пазара на труда. 

Показателите за общото демографско развитие на община Каолиново я поставят в 

сравнително благоприятни позиции спрямо другите общини от Североизточен район, 

благодарение най-вече на възрастовата структура на населението. Макар постепенно 

съотношението на младите към възрастните хора в областта да се влошава, това става с по-

бавни темпове от тези в редица други общини. 
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3. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ 

 

3.1. Образование 
 

Община Каолиново осигурява условия за модерно, качествено образование и 

възпитание на децата и учениците, чрез насърчаване на техните интереси и заложби за 

достигане на европейските стандарти чрез устойчиво развитие на: 

 мрежата от детски градини, училища и извънучилищни учреждения; 

 на управленската дейност по обхвата и привличането на децата в подготвителните 

групи и на учениците в училище; 

 на автономни училища, чрез усъвършенстване прилагането на делегираните 

бюджети. 

 

Предучилищно обучение 

 

В Община Каолиново функционират  16 броя ЦДГ, разпределени във всички населени 

места. 

ТТааббллииццаа  IIIIII..33..11..11  ЦЦееллооддннееввннии  ддееттссккии  ггррааддииннии  вв  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

№ ЦДГ Населено място 

Брой деца през 

учебната 

2014/2015 г. 

Препода-

ватели 

1 "Щастливо детство" с.Браничево 56 6 

2 "№2" кв.Боймир 14 2 

3 "Славейче" с.Гусла 16 2 

4 "Лиляна Димитрова" с.Дойранци 22 2 

5 "Зорница" с.Долина 18 2 

6 "Червена шапчица" с.Загориче 17 2 

7 "Снежанка" гр.Каолиново 14 2 

8 "Слънчево детство" с.Климент 20 2 

9 "Щастливо детство" кв.Кус 13 2 

10 "Червена шапчица" с.Лятно 18 2 

11 "Щастливо детство" с.Наум 13 2 

12 "Радост" с.Пристое 36 4 

13 "Здравец" с.Сини вир 22 2 

14 "Снежанка" с.Средковец 23 2 

15 "Щастливо детство" с.Т. Икономово 106 9 

16 "Пролет" с.Тъкач 14 2 

 Всичко:  422 45 

ИИззттооччнниикк::  ООббщщииннссккаа  ааддммииннииссттрраацциияя--ККааооллииннооввоо  

Общият брой на децата записани в детските градини е 422 за 2014/2015г., като 

педагогическия персонал е 45 души. 
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Общо и профилирано образование 

В община Каолиново функционират пет основни училища и едно СОУ, като 

разпределението им по населени места е следното: 

  

ТТааббллииццаа  IIIIII..33..11..22  УУччееббннии  ззааввееддеенниияя  ии  ббрроойй  ннаа  ууччаащщии  ии  ппррееппооддааввааттееллии    вв  ООббщщииннаа  

ККааооллииннооввоо  ззаа  ууччееббннааттаа  22001144//22001155гг..  

Учебно заведение Населено место 
Брой на 

учащите 

Брой на 

преподаватели 

Помощен 

персонал 

СОУ “Г.С.Раковски“ гр.Каолиново 359 39 10 

ОУ “Панайот Волов“ 
с.Тодор 

Икономово 
266 33 7 

ОУ „Йордан Йовков“ с.Браничево 142 16 6 

ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Лятно 140 18 4 

ОУ“Георги Раковски“ с.Климент 122 17 5 

ОУ „Хр. Смирненски“ с.Пристое 124 15 4 

Всичко:  1153 138 36 

ИИззттооччнниикк::  ООббщщииннссккаа  ааддммииннииссттрраацциияя--ККааооллииннооввоо  

 

Броят на учениците записани в учебните заведения за 2014/2015г. е 1153 деца, а 

педагогическия персонал е 138 души. Тези училища обхващат учениците от всички 

населени места в общината. 

Образователната инфраструктура на община Каолиново носи всички характеристики 

на средното образование в България. Запазени са основните училища в населените места, 

въпреки че в някои от тях демографската ситуация е с негативни показатели през 

последните години. Статистиката не дава информация за качеството на обучението, но то 

също не се отличава от средното ниво за страната, чиито основни характеристики са:  слабо 

техническо оборудване, липса на  компютри в училищата, текучество или липса на учители 

по английски, немски, френски; ниско ниво на информационно осигуряване,  което разчита 

само на училищните библиотеки; еднотипни програми за извънкласни занимания на 

учениците. 

Демографските промени изразени в намаляване броя на децата, подлежащи на 

обучение, са причина да се формират маломерни паралелки и слети класове в началния и 

среден курс на училищата в селата. 

Детските градини са разположени в населените места със стабилен възрастов профил 

на населението. Те ще продължават да играят подкрепяща социална роля за осигуряване на 

възможност за реализация на наличния педагогически персонал и за работещите в 

общината. Запазената инфраструктура от заведения за предучилищно възпитание и 

обучение е доказателство за потенциала на общината, липсата на сериозен демографски 

проблем и възможност да се планира дългосрочно в перспектива повече от 10 години за 

развитието на населените места и икономическия им растеж. 
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3.2. Култура  
 

Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните 

традиции и културните обичаи. Културните институции са основни структури, които 

съхраняват фолклорното богатство.  

Основни културни мероприятия на територията на община Каолиново са свързани с 

отбелязването на националните и традиционни празници. В териториалния обхват на 

общината се честват и празниците с местно значение, които изразяват идентичността на 

община Каолиново, а именно отбелязване на празника на селищата и общината, 

етнографски фестивали и празници и периодични концерти и театрални постановки. 

От предоставените материали за културното наследство, няма данни за движими 

културни ценности открити на територията на Община Каолиново. 

Цялото културно наследство на Община Каолиново се състои от 84 обекта, като 76 

от тях са археологически обекта, един художествен и 7 исторически. 

Археологическо НКН 

От събраните материали за обектите на недвижимото културно наследство в 

Община Каолиново, в ОУП е обобено, че на територията на общината са открити 76 

археологически обекта, от които 53 са с категория национално значение, 22 от тях са с 

местно значение и един обект е III група. От направения анализ на информацията за 

културното наследство открито в Община Каолиново, са систематизирани следните 

археологически обекти: 

 Антични и средновековни селища – открити са 2 обекта, които се намират в 

района на с.Тодор Икономово;  

 Късноантична крепост –в района на с.Браничево; 

 Средновековна крепост – в района на с.Омарчево; 

 Тракийска и късноантична крепост  в района на с.Лиси връх; 

 Тракийски некрополи – открити са 6 обекта, като единия се намира в 

с.Браничево, един в с.Лятно, 3 обекта се намират в с.Омарчево и един в с.Сини 

вир; 

 Могилни насипи – 32 обекта, разположени в района на гр.Каолиново и селата 

Браничево, Гусла, Дойранци, Долина, Загориче, Лятно, Наум, Пристое, 

Средковец, Тодор Икономово и Тъкач; 

 Надгробни могили – 4 обекта, разположени в района на селищата – Дойранци, 

Тодор Икономово и Тъкач; 

 Средновековни и ранносредновековни селища – регистрирани са 17 обекта в 

района на гр.Каолиново и селата Дойранци, с.Омарчево, с.Тодор Икономово и  

с.Тъкач; 

 Старо селище – в района на с.Сини вир; 

 Тракийско селище – регистрирани 7 обекта в района на гр.Каолиново и селата – 

Долина, Лиси връх, Лятно и с.Омарчево; 
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 Селищна могила – 1 обекта, намираща се в района на с.Сини вир; 

 Средновековен манастир – в района на с.Сини вир; 

 Средновековен некропол – в района на с.Сини вир; 

 Античен кастел – в района на с.Браничево 

 

Художествено НКН 

Художественото културно наследство в Община Каолиново се състои от един обект: 

 Църква „Св.Димитър“ – в района на с.Сини вир. 

 

Историческо НКН 

От предоставения списък на РИМ-Шумен, на територията на Община Каолиново 

има 7 обекта - възпоменателни знаци, издигнати по повод участието на България във 

войните от 1885г., 1912-1913г., 1915-1918г., 1944-1945г. 

 Паметна плоча с барелеф на Никола Новков – с.Браничево; 

 Паметна плоча на Добри Добрев – с.Дойранци; 

 Паметна плоча на Иван Костадинов – с.Дойранци; 

 Паметна плоча на нелегални дейци – с.Дойранци; 

 Паметна плоча на Тодор Икономов – с.Тодор Икономово; 

 Паметна плоча посветена на Септемврийското въстание-1923г.–Т. Икономово; 

 Плоча-паметник посветена на загиналите през войните – с.Тъкач 

Към всичките читалища в селищната система функционират библиотеки с крайно 

недостатъчен и остарял библиотечен фонд., използван предимно от учениците в населените 

места. 

ТТааббллииццаа  IIIIII..33..11..33..    ННааррооддннии  ччииттааллиищщаа  вв  ннаассееллееннииттее  ммеессттаа  вв  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

Културна институция 

№ Населено място Читалища 

Площ 

ЗП 

/кв.м./ 

състоян

ие 

1. с.Сини вир НЧ  ”Пробуда-1932” 450 Добро 

2. с.Тъкач НЧ  ”Васил Левски1930” 539 Добро 

3. с.Лятно НЧ ”Светлина-1922” 235 Добро 

4. с.Долина НЧ ”Н.Й.Вапцаров-1927” 366 Добро 

5. гр.Каолиново НЧ ”Просвета-1934”  868 Добро 

6. с.Дойранци НЧ ”Г.Димитров-1928” 320 Добро 

7. с.Климент НЧ ”Просвета-1936” 390 Добро 

8. кв.Кус-гр.Каолиново НЧ”Хр.Ботев-1938” 598 Добро 

9. с.Пристое НЧ ”Отец Паисий-1937” 488 Добро 

10. с.Загориче НЧ ”Съзнание-1937” 20 Добро 

11. с.Браничево НЧ ”Пробуда-1932” 450 Добро 

12. с.Т.Икономово НЧ ”Ст.Караджа-1928” 709 Добро 

                            ИИззттооччнниикк::  ООббщщииннссккаа    ааддммииннииссттрраацциияя  ––  ККааооллииннооввоо,,  ООУУПП  
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Читалищата се управляват от Настоятелства и набират средства от: членски внос,  

културно-просветна дейност, субсидии от държавния и общинския бюджети, наем от 

движимо и недвижимо имущество, дарения и завещания и други приходи ( чл. 21 от ЗНЧ).  

Държавната субсидия се разпределя от общинска комисия (съгласно чл. 23 ал. 1 от 

ЗНЧ) и се използва предимно за ФРЗ за читалищните секретари. Всички читалища са с 

регистрация в Министерство на културата и със съдебна регистрация.  

Сградния фонд е в добро състояние. Всяка година се правят частични ремонти и 

поддръжка на сградния фонд. 

  

3.3. Спорт 
 

Спортът в общината заема важно място.Той създава възможности за изява на 

личността , чрез участия в състезания организирани от клубовете намиращи се в 

територията на община Каолиново . 

Общината осигурява условия и оказва съдействие при провеждането на спортни 

прояви включени в календара на съответните федерации. Предоставят се за ползване 

спортни обекти и съоръжения на спортни клубове по вида спорт , за който е предназначен 

обекта . 

Спортната инфраструктура в община Каолиново е представена от спортни обекти и 

обекти за социален туризъм. 

ТТааббллииццаа  IIIIII..33..11..44  ССппииссъъкк  ннаа  ссппооррттннииттее  ббааззии  вв  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

 
Наименование на обекта 

 

Функционално предназначение 

Спортен терен с. Загориче Спортни прояви и мероприятия 

Футболно игрище с. Пристое Футболни срещи и турнири 

Спортен терен с. Сини вир Състезания и турнири 

Спортен терен с. Лятно Масови спортни прояви 

Лесопарк и стадион с. Тодор Икономово Футболни срещи 

База за конен спорт с. Тодор Икономово Конни надбягвания 

Стадион и писта за бягане гр. Каолиново Лекоатлетически състезания 

Футболен стадион кв. Кус Футболни срещи 

Спортен терен с. Средковец Спортни прояви 

Спортен терен с. Наум Турнири и състезания 

Спортен терен с.Климент Футболни срещи и състезания 

Парк, спортен терен с.Браничево Футболни мачове 

ИИззттооччнниикк::  ООббщщииннссккии  ппллаанн  ззаа  ррааззввииттииее  22001144--22002200гг..  ннаа  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  
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Посочените спортни терени  са общинска собственост.  

Необходимо е целенасочена политика на общината за привличане на младите хора в 

спортните дейности. Тя трябва да стане основа за по-широка обществена ангажираност 

срещу повишената заплаха и риск от дрога, трафик на жени и деца, престъпност и изолиране на 

цели групи от обществото. 

 

3.4.  Здравеопазване 
 

 

По данни на РЗИ-Шумен, в Община Каолиново има само едно лечебно заведение за 

извънболнична специализирана медицинска помощ. 

  

ТТааббллииццаа  IIIIII..33..44..11  ЛЛееччееббннии  ззааввееддеенниияя  ззаа  ииззввъъннббооллннииччннаа  ссппееццииааллииззииррааннаа  ммееддииццииннссккаа  

ппооммоощщ  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо::  

Наименование на 

лечебното заведение 

Вид на специализираната 

медицинска помощ (по 

специалности) 

Адрес на лечебното 

заведение 

„Амбулатория за 

специализирана медицинска 

помощ „Св. Иван Рилски” ООД 

„Акушерство и гинекология” 

„Педиатрия” 

„Хирургия” 

„Ендокринология и 

болести на обмяната” 

гр. Каолиново, пл. 

„Украйна” №2 

ИИззттооччнниикк::  РРЗЗИИ--ШШууммеенн  

 

На територията на общината общопрактикуващите лекари са 8 от които 4-ма са с 

индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) и 4-ма за 

първична дентална помощ (ПДП).  

  

ТТааббллииццаа  IIIIII..33..44..22  ЛЛееччееббннии  ззааввееддеенниияя  ззаа  ппъъррввииччннаа  ддееннттааллннаа  ппооммоощщ  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  

ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

име Наименование на 

лечебното заведение 

Адрес на лечебното 

заведение 

Д-р Илхан Енвер Изедин ЕТ „Амбулатория за 

индивидуална практика за 

първична дентална помощ - д-р 

Илхан Изедин” 

с. Климент, ул. ”Украйна” 

№4, община Каолиново 

Д-р Гьонюл Адемова 

Мюслюмова 

ЕТ „Амбулатория за първична 

дентална помощ-индивидуална 

практика - д-р Гьонюл Адемова” 

с. Тодор Икономово, ул. 

”Петър Берон” №2, община 

Каолиново 

Д-р Хюнер Талиб Тепик ЕТ „Амбулатория за първична 

дентална помощ-индивидуална 

с.Браничево, ул. 

„Септември” №27,  община 
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практика - д-р Хюнер Тепик” Каолиново  

Д-р Калин Бончев Николов ЕТ „Амбулатория за първична 

дентална помощ - индивидуална 

практика д-р Калин Николов” 

с. Сини вир, ул. 

„Шейново” №10, к-т №2, 

община Каолиново  

ИИззттооччнниикк::  РРЗЗИИ--ШШууммеенн  

  

ТТааббллииццаа  IIIIII..33..44..33    ЛЛееччееббннии  ззааввееддеенниияя  ззаа  ппъъррввииччннаа  ииззввъъннббооллннииччннаа  ммееддииццииннссккаа  

ппооммоощщ//ББрроойй  ооббщщооппррааккттииккуувваащщии  ллееккааррии  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо::    

име Наименование на 

лечебното заведение 

Адрес на лечебното 

заведение 

Д-р Димитрина Георгиева 

Ганчева 

ЕТ „Амбулатория за първична 

медицинска помощ-

индивидуална практика - д-р 

Димитрина Ганчева” 

с. Тодор Икономово, ул. 

„Петър Берон” №2, ет. 1; с. 

Дойранци, ул. „Септември” 

№16; 

с. Загориче, ул. „Витоша” 

№9, ет.1 община 

Каолиново 

Д-р Росен Ангелов Стоянов „Амбулатория за първична 

медицинска помощ-

индивидуална практика - д-р 

Росен Ангелов Стоянов Пенева” 

ЕООД 

с. Браничево, ул. 

„Септември” №27; с. 

Гусла, ул. „Чайка” №2; с. 

Средковец, ул. „Ален мак” 

№2, община Каолиново; гр. 

Каолиново, 

ул. „Украйна” №2, к-т №2 

Д-р Радостина Георгиева 

Маринова 

„Амбулатория за първична 

медицинска помощ-

индивидуална практика - д-р 

Радостина Маринова 2012” 

ЕООД 

с. Сини вир, ул. 

„Шейново”№10; с. Лятно, 

ул. „Тича” №4; с. Тъкач, 

ул. „Дунав” №1; с. Долина, 

ул. „Г. Димитров” №11, 

община Каолиново  

Д-р Катя Петкова Димитрова-

Върбанова  

ЕТ „Амбулатория за първична 

медицинска помощ- 

индивидуална практика - д-р 

Катя Петкова”  

с. Климент, ул. „Дунав” 

№4; с. Пристое, ул. 

„Аврора” №1, к-т №1 и 

манипулационна; с. Наум, 

ул. „20 май” №13, община 

Каолиново  

ИИззттооччнниикк::  РРЗЗИИ--ШШууммеенн  

 

Лечебни заведения за оказване на спешна медицинска помощ:  филиал на Центъра за 

спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Шумен в гр. Каолиново. 

Броя на дрогерии и аптеки на територията на община Каолиново: 

Аптека – гр. Каолиново, пл. „Украйна” №4; 
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Аптека – с. Тодор Икономово, ул. „Тодор Икономов” №3. 

 

ТТааббллииццаа  IIIIII..33..44..44  ДДааннннии  ззаа  рраажжддааееммоосстт,,  ооббщщаа  ии  ддееттссккаа  ссммъъррттнноосстт    ии  еессттеессттввеенн  

ппрриирраасстт  ззаа  ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

ОБЩИНА 

2013 г. 

живоро- 

дени 
умрели 

ест. при- 

раст 

раждае- 

мост 

смърт- 

ност ест. при- 

раст 
брой на 1000 от населението 

КАОЛИНОВО 144 144 0 11,8 11,8 0,0 

ИИззттооччнниикк::  РРЗЗИИ--ШШууммеенн  

 

ТТааббллииццаа  IIIIII..33..44..55  ДДааннннии  ззаа  ддееттссккаа  ссммъъррттнноосстт  вв  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

ОБЩИНА 

2013 г. 

живоро- 

дени 

мъртво- 

родени 

умрели деца                       

до 1 г. 

детска 

смъртн. на         

1 000  

живо-родени 
брой 

КАОЛИНОВО 144 3 3 20,8 

ИИззттооччнниикк::  РРЗЗИИ--ШШууммеенн  

 

 

3.5. Инфраструктура 
 

3.5.1 Транспорт и пътища 

 

Комуникационно – транспортната инфраструктура е изградена съобразно структурата 

на урбанизираните територии, прилежащите територии и извънселищните транспортни 

системи.  

Железопътна мрежа 

По данни на ДП“Национална компания железопътна  инфраструктура“ на 

територията на  Община Каолиново няма съществуваща железопътна инфраструктура, 

както и не се предвижда изграждането на такава. 

 

Републиканска пътна инфраструктура 

 

По данни от Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление –  

Шумен, държавната пътна мрежа на територията на община Каолиново е представена от 

следните пътища: 
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ТТааббллииццаа  IIIIII..33..55..11..11    РРееппууббллииккааннссккии  ппъъттиищщаа,,  ппррееммииннаавваащщии  ппрреезз  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  

ооббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  

№ Наименование на пътя от км. до км. Дълж. км. Добро Средно Лошо 

Първи клас 

I-7 

  

I-7 "Граница Румъния - 

о.п.Силистра-о.п.Дулово-

о.п.Шумен-о.п. Велики Преслав-

Върбица-Бероново-Мараша-

о.п.Ямбол-о.п.Елхово-Гранитово-

Мелница-Лесово-граница Турция" 

57+000 73+540 16.540 16.540 0.000 0.000 

       16.540 16.540 0.000 0.000 

Трети клас  

III-701 

  

(о.п.Дулово -о.п.Шумен) – 

Секулово –Тодор Икономово-

Никола Козлево-Хърсово- Стоян 

Михайловски-Нови пазар – 

(о.п.Шумен-Девня) 

12+300 23+300 11.000 0.000 0.000 11.000 

      11.000 0.000 0.000 11.000 

III-702 

  

 (о.п.Дулово -о.п.Шумен) – 

Пристое – Духовец-Подайва-

Исперих 

 

0+000 

 

2+000 2.000 0.000 2.000 0.000 

      2.000  0.000 2.000 0.000 

III-

7003 

  

 (о.п.Дулово -о.п.Шумен) – 

Пристое-Каолиново-Лятно-

Долина-Лиси връх-войвода-Избул-

Върбяне-Златна нива-царев брод-

о.п.Шумен 

0+000 4+938 4.938 0.000 4.938 0.000 

4+938 13+080 8.142 8.142 0.000 0.000 

13+080 20+070 6.990 0.000 0.000 6.990 

20+070 21+100 1.030 1.030 0.000 0.000 

    21.100 9.172 4.938 6.990 

III-

7005 

  

 (о.п.Дулово -о.п.Шумен) – Изгрев 

– Тъкач - Каолиново – Тодор 

Икономово  

4+000 11+715 7.715 7.715 0.000 0.000 

11+715 16+646 4.931 4.931 0.000 0.000 

      12.646  12.646  0.000 0.000 

За пътища III клас 21.818 21.818 6.938 17.990 

ИИззттооччнниикк::  ООббллаассттнноо  ппъъттнноо  ууппррааввллееннииее  ––  ШШууммеенн,,  ООУУПП  

Общата дължина на първокласната пътна мрежа – е 16.540 км, а на третокласната 

пътна мрежа е 21.818 км. 

На територията на Община Каолиново има следните преброителни пунктове 

 на път I-7 „Силистра-Шумен-Ямбол“ 

- /Д/ №438  км.60+322 /с.Браничево/; 

- /Д/ №439 км.83+926 /пътен кантон с.Климент/  



  
ППРРООГГРРААММАА  ЗЗАА  ООППААЗЗВВААННЕЕ  ННАА  ООККООЛЛННААТТАА  ССРРЕЕДДАА  22001166  ––  22002200  гг..  

 

 

72 

 

 на път III-701 (о.п.Дулово -о.п.Шумен) – Секулово –Тодор Икономово-

Никола Козлево-Хърсово- Стоян Михайловски-Нови пазар – (о.п.Шумен-

Девня); 

- /Д/ №1531 км.12+700 / гран. ОПУ Силистра – Тодор Икономово; 

- /Д/ №1530 км.22+827 /Тодор Икономово- Дойранци/; 

 на път III-7003  (о.п.Дулово -о.п.Шумен) – Пристое-Каолиново-Лятно-

Долина-Лиси връх-войвода-Избул-Върбяне-Златна нива-царев брод-

о.п.Шумен 

- /Д/ №2217 км.12+940 / начало път I-7 – с.Лятно/. 

 

Общинска пътна инфраструктура 

Пътната мрежа е добре развита, като всички населени места са свързани с общинския 

център. По-голямата част от общинската пътна мрежа е в много лошо състояние. Това е 

свързано с липсата на средства за ремонт и инвестиции в пътна инфраструктура.  

Състоянието на общинската пътна мрежа е незадоволително, поради недостига на средства 

за поддържане и отлагането във времето на ремонтните дейности.  

  

ТТааббллииццаа  IIIIII..33..55..11..22    ООббщщииннссккаа  ппъъттннаа  ииннффрраассттррууккттуурраа  

Общински пътища  

№ № на пътя Наименование на пътя от км до км Дължина 

км 

Пътища – 1-ва категория  

1.1 SHU1021  / І -7 / Венец – Черноглавци – Граница общ.(Венец - 

Каолиново) – Лятно / ІІІ - 7003/ 

1 - ва категория 

Венец, Каолиново 

ІV-23402 гран. Ясенково – Борци – Венец – Черноглавци – 

Сини вир - Лятно 

  8,350 

1.2 SHU1060 / ІІІ -7005, Изгрев - Каолиново / Тъкач – Сини вир – 

Граница общ.(Каолиново  - Никола Козлево) – 

Крива река / ІІІ - 701/ 

1 - ва категория 

Каолиново, Никола Козлево 

 14,800 

ІV-70015 /Дулово – Шумен/ - Изгрев – Тъкач – Сини вир – 

Иглика – Велино – Царев брод – Мътница /Шумен - 

Девня/ 

  8,900 

ІV- 20715 /Нови пазар – Хърсово/ - Крива река – Лиси връх - 

/Сини вир - Становец/ 

  5,900 

1.3. SHU1061 /ІІІ – 702, Пристое – Духовец/  Гусла - Средковец 1 - ва категория 

Каолиново 

ІV-23413 /Духовец – Пристое/ -  Гусла – Средковец 0+000 4+400 4,400 

1.4. SHU1064 / І -7  Дулово – Пристое/ Браничево – Граница 

общ.(Каолиново – Дулово) – Прохлада – Секулово - 

Скала 

1 - ва категория 

Каолиново, Дулово 

ІV-70009 /Дулово – Шумен/ - Браничево – Прохлада – 

Секулово - Скала 

0+000 1+000 1,000 
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1.5. SHU1065 / ІІІ -7003 / Царев брод - Велино – Граница 

общ.(Шумен - Хитрино) – Живково - Граница общ. 

(Хитрино - Каолиново)  / - SHU1060/ 

1 - ва категория 

Шумен, Хитрино, Каолиново 

ІV-70015 /Дулово – Шумен/ - Изгрев – Тъкач – Сини вир – 

Иглика – Велино – Царев брод –               кв. 

Мътница  /Шумен - Девня/ 

  1,340 

Пътища – 2-ва категория 

2.5. RAZ2048 /ІІІ-702, Пристое - Беленци/ Духовец – Граница 

общ. (Исперих - Каолиново) – Климент – Наум - 

Граница общ. (Каолиново - Венец) – Изгрев - /ІІІ -

7005/ 

2 - ра категория 

Исперих, Каолиново, Венец 

ІV-23412 граница Духовец – Климент – Наум - Изгрев   7,080 

Пътища – 3-ва категория 

3.6. SHU3062 / RAZ2048, Климент - Изгрев/ Наум – Тъкач - /ІІІ -

7005/ 

3 - ва категория 

Каолиново 

ІV-23414 Наум – Тъкач 0+000 2+400 2,400 

3.7. SHU3063 /І -7, Дулово - Пристое/ - Браничево – Гусла 3 - ва категория 

Каолиново 

ІV-70008 /Дулово – Шумен/ - Браничево - Гусла 0+000 3+500 3,500 

Общо пътища: 44,060 

ИИззттооччнниикк::  ООббщщииннссккаа  ааддммииннииссттрраацциияя--  ККааооллииннооввоо,,  ООУУПП  

Общата дължина на общинската пътна инфраструктура е 44.060 км 

 

Улична мрежа 

Уличната мрежа в общинският център град Каолиново е с асфалтобетонова настилка, 

която е в лошо техническо състояние и се нуждае от ремонт ( вкл. тротоарите).  

По данни на Община Каолиново около 90% от уличната мрежа в общината е 

изградена от трошено каменна настилка. Тротоари са изградени само в централните части 

на населените места, около и до обществените сгради. 

Площадите в населените места на община Каолиново не са обособени като отделни 

УПИ, нямат обособяване като пешеходни зони.  

През последните две години е реализиран проект „Реконструкция и рехабилитация на 

централен площад и парк, град Каолиново. 

През 2014г. е реализиран проект „Подобряване на уличните настилки на населените 

места в община Каолиново”, който ще доведе до подобряване експлоатационното 

състояние на съществуващата улична мрежа в община Каолиново, с оглед осигуряване на 

по добра жизнена среда, условия за безопасност и комфорт на преминаване. Извършена е и 

цялостна рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Каолиново, 

реконструирани са 24 улици в тринадесет населени места на обща стойност 2 156 942.00 лв. 

 

 

3.5.2. Водоснабдяване 

 

По данни на „ВиК“ – ООД Шумен,  водопроводната мрежа в община Каолиново 
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започва да се изгражда след 1927г. Водопроводите са в експлоатационна възраст между 27 

и 88год. Общата дължината на довеждащите водопроводи в общината е 71 км, а на 

разпределителната мрежа – 150км. Изградените водопроводи са главно от етернитови, 

манесманови, стоманени и поцинковани тръби. Експлотационния период на водопроводите 

отдавна е изтекъл.  Експлоатационната възраст обуславя: големи загуби, намалена 

проводимост, чести аварии, влошено качество на питейните води. 

Водоснабдяването е обособено на 5 основни групи: Водоснабдителни групи 

Средковец, Тодор Икономово, Каолиново, Лятно и Изгрев като водопроводната система е 

амортизирана. 

Средковец обслужва селата Средковец, Гусла, Браничево и Загориче. Помпената 

станция е с две хоризонтални помпи. 

Втората група обхваща селата Дойранци и Тодор Икономово.  

Третата водоснабдителна група Каолиново обхваща град Каолиново, кв. Кус и село 

Боймир. 

Водоснабдителна група Лятно захранва населените места – Лятно, Долина и 

Ружинци, докато водоснабдителната група Изгрев обслужва селата Климент, Наум, Тъкач и 

Пристое. 

Ежемесечно на общината се подава около 100 хил. куб. м вода, която се равнява на 

около 40л/сек. Водните количества се доставят по помпен начин. 

 

Външно водоснабдяване 

Външната водопроводна мрежа в Община Каолиново е на възраст между 27 и 88 

години. Експлоатационния период на водопроводите отдавна е изтекъл. Експлоатационната 

възраст обуславя: големи загуби, намалена проводимост, чести аварии, влошено качество 

на питейните води. 

Общата дължина на външната водопроводна мрежа в Община Каолиново е 85 879 м 

По данни на „ВиК –Шумен“ ООД сервитута на външните водопроводни мрежи до 

Ф1000мм е по 3м от двете страни на оста на водопровода. На територията на Община 

Каолиново няма водопроводи по-големи от Ф1000. 

Поради липсва на геодезическо заснемане на външните водопроводи, нанесените 

трасета на опорни план не отразяват точното им местоположение. 

 

Вътрешна водопроводна мрежа 

Общата мрежа на вътрешната водопроводна мрежа в Община Каолиново е 155 241м 

Проблем по отношение на водоснабдяването е остарялата водопроводна мрежа за 

питейна вода, която често аварира. Едни от най - належащите проблеми е включването на 

нови водоеми към водоснабдителната мрежа. 

Проблем при водоснабдяването е отдавна е изтеклият експлоатационен период на 

водопроводите. Експлоатационната възраст обуславя: 

 големи загуби; 

 намалена проводимост; 
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 чести аварии; 

 влошено качество на питейните води. 

 

Водопотребление 

Съгласно регионалния генерален план на обособена територия на ВиК-Шумен, 

гр.Шумен общото водопотребление за периода 2008-2011г. е: 

  

ТТааббллииццаа  IIIIII..33..55..22..11..    ООббщщооттоо  ввооддооппооттррееббллееннииее  ннаа  ввооддаа  вв  ООббщщииннаа  ККааооллииннооввоо  ззаа  

ппееррииооддаа  22000088--22001111гг..  

Община 
Общо водопотребление (л/ж/ден) 

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Средно ВиК-Шумен 98 98 93 94 

Община Каолиново 69 89 78 78 

ИИззттооччнниикк::  РРееггииооннааллеенн  ггееннееррааллеенн  ппллаанн  ннаа  ооббооссооббееннаа  ттееррииттоорриияя  ннаа  ВВииКК--ШШууммеенн  

Общото водопотребление в областта за периода 2008-2011г. варира между 98л/ж/д и 

93л/ж/д., като средната величина на водопотреблението е 96 л/ж/д. 

В община Каолиново тази стойност е много ниска, като варира между 69 л/ж/д и 89 

л/ж/д. за разглеждания период. 

 

Загуби на вода 

Загубите на вода се разделят на два вида: технически и търговски 

 Техническите загуби се дължат на скрити течове, видими аварии, изтичане на 

вода от водоеми и др. Те от своя страна се делят на външни  в довеждащите 

тръбопроводи извън населените места и вътрешни във водоразпределителните 

мрежи по населени места. 

 Търговските загуби се формират най-вече в следствие неточно отчитане на 

консумираната от потребителите вода или изобщо неизмерена такава при 

консуматорите без водомери, кражби на вода и други. 

 

Общите загуби на вода в Община Каолиново са 53,31% към 2011г. при средно за 

област Шумен 67,49%. За периода 2008г.-2011г. общите загуби на вода в област Шумен са 

нарастнали с 21.21%, а в Община Каолиново общите загуби са нарастнали с 5.49%. 

Рязкото повишение на количеството на подадената вода е наложено от значително 

увеличаване на загубите (с около 21%). Същевременно количеството на полезно-

използваната вода отчита известен спад, който се дължи основно на намаляване на броя на 

населението и намаляване дейността на промишлените предприятия вследствие на 

икономическата криза. 

 

3.5.3. Канализационни мрежи и пречиствателна станция 
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В нито едно от населените места на Община Каолиново няма изградена канализация. 

На територията на Общината няма изградени ПСОВ. Към момента отпадъчните води от 

домакинствата и обществения сектор са заустени в септични ями, което създава 

предпоставки  за замърсяване на почвата, повърхностните и подземни води. От друга 

страна липсата на дъждовна канализация създава условия за образуване на водосбори и 

залежаване на повърхностните води, което води до разрушаване на пътните платна и 

непроходимост на уличната мрежа. Като цяло се нарушава и екологично равновесие на 

територията на Общината в резултат на непречистените води.  

Изграждането на канализация и пречиствателни станции ще спомогне за постигане на 

целите заложени в Рамковата директива по водите ,ПУРБ на ИРБ и Директива 91/271/ЕЕС. 

„Водоснабдяване и Канализация“ООД гр.Шумен има краткосрочна, средносрочна и 

дългосрочна инвестиционна програма, която засяга решаването на належащите проблеми в 

Община Каолиново.  

 

3.5.4. Газификация 

По данни на „Булгартрансгаз“ на територията на Община Каолиново няма изградени 

съоръжения. Към момента дружеството няма инвестиционни намерения за изграждане на 

газопроводни трасета на територията на общината 

 

3.5.5. Телекомуникации и съобщения 

По данни на Европейската обсерватория за информационни технологии EITO, 

развитието на електронните съобщения в световен мащаб в последното десетилетие се 

доминира от мобилните гласови услуги и интернет, следвани от мобилния широколентов 

достъп. Фиксираният широколентов достъп се характеризира с нисък темп на растеж, 

докато фиксираните телефонни услуги следват тенденцията на намаляване от предходните 

години. И в община Каолиново, наложилата се през последните години тенденция на 

намаление на фиксираната телефонна плътност и увеличение на мобилната продължава, 

като стойността на показателят „фиксирана телефонна плътност по домакинства” бележи 

постоянно намаление, подобно на процесите в страната.  

На територията на Община Каолиново „Теленор България “ ЕАД не разполага със 

съоръжения от подземната си съобщителна инфраструктура. Има разположени с 4 /четири/ 

броя базови станции. В община Каолиново  дружеството има GSM и UMTS покритие. Към 

момента дружеството няма планове за изграждане на нови базови станции,  както и 

изграждането на подземна оптична мрежа на територията на Община Каолиново. 

По данни на „Мобилтел“ ЕАД на територията на община Каолиново няма изградена 

линейна инфраструктура (кабелни трасета). Към момента  дружеството е реализирало 

радиопокритие на територията на общината по технологии GSM и UMTS. Операторът 

разполага с три базови станции в землищата на с.Браничево, с.Тодор Икономово и 

гр.Каолиново. 

Телекомуникациите са добре развити и обхващат 100 % телефонизация с цифрови 
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апарати, пълно покритие от мобилните оператори и интернет доставчици. 

Трите национални мобилни оператора МТел, Глобул и Вивател осигуряват 100% 

покритие със сигнал на територията на общината. Това осигурява пълен спектър на техните 

услуги.  

По данни на „Българска телекомуникационна компания“ (БТК) ЕАД на територията 

на Община Каолиново предоставят следните услуги: 

 Достъп до интернет 

Интернет достъп се предоставя на 3243 лица в общо 922 жилища, от които 623 са в 

град Каолиново. БТК ADSL осигурява висококачествен интернет достъп. Алтернатива се 

явява и мобилната интернет връзка. 

 Телефонни услуги 

Регионалната телефонна мрежа, с главна телефонна централа Шумен, обслужва 

община Каолиново, а възлова централа функционира в общинския център Каолиново. 

Почти в цялата община проблемите с телефонизацията остават открити. Съществуващите 7 

телефонни централи са аналогови.  

 Пощи 

Пощи функционират във всички населени места с изключение на кв. Кус, 

гр.Каолиново. 

 Телевизия 

В общината нормално се приемат сигналите на Българското национално радио и 

Българската национална телевизия. 

 

 

3.6. Управленски ресурси 
 

3.6.1. Структура на управлението на дейности, свързани с ОС 

 

Кметът на Община Каолиново е орган на изпълнителната власт в общината. Неговата 

дейност се подпомага от един секретар и двама заместник-кмета.  

Правата и задълженията на КМЕТА НА ОБЩИНАТА са регламентирани от 

националното екологично законодателство. Съгласно Закона за опазване на околната среда, 

кметът има следните задължения: 

 да информира населението за състоянието на околната среда; 

 да разработва и контролира заедно с другите органи планове за ликвидиране на 

последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията на общината; 

 да организира управлението на отпадъци на територията на общината; 

 да контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на 

пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните територии; 

 да организира и контролира чистотата, поддържането, опазването и разширяването 

на селищните зелени системи в населените места и крайселищните територии, 

както и опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното 

и културното наследство в тях; 
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 да определя и оповестява публично лицата, отговорни за поддържането на 

чистотата на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на 

територията на населените места, и да контролира изпълнението на техните 

задължения; 

 да организира дейността на създадени с решение на общинския съвет 

екоинспекции, включително на обществени начала, които имат право да съставят 

актове за установяване на административни нарушения; 

 да определя длъжностните лица, които могат да съставят актове за установяване на 

административните нарушения по Закона за опазване на околната среда; 

 да определя лицата в общинската администрация, притежаващи необходимата 

професионална квалификация за осъществяване на дейностите по управление на 

околната среда. 

Кметът на общината може да възлага изпълнението на изброените функции на 

кметовете на кметствата в общината. 

Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, 

образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на 

отпадъците и общинската наредба за управление на дейностите по отпадъците. 

Съгласно Закона за управление на отпадъците, кметът на общината отговаря за: 

 осигуряването на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 

кофи и други; 

 събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

 почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 

 избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други 

инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови или строителни 

отпадъци; 

 разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, 

като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата 

за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки; 

 организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от 

употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак; 

 организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от 

употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване; 

 предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 

и/или създаването на незаконни сметища; 

 определянето на места за смяна на отработени моторни масла и информиране 

на обществеността за това; 

 определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за 

употреба батерии. 
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Дейността на общинската администрация се контролира и утвърждава от Общинският 

съвет, който се състои от 21 представители на различни политически партии и на различни 

териториални и социални общности. Към Общинския съвет действат постоянни комисии, 

включително постоянна комисия "Селско стопанство, строителство, архитектура, 

благоустройство и опазване на околната среда" – 5 общински съветника. 

Функциите на Общинския съвет са: 

 да определя размера на такса „битови отпадъци” и таксата за поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване по Закона за местните данъци и 

такси; 

 да приема Програма за опазване на околната среда на общината и всяка 

последваща актуализация; 

 да контролира изпълнението на програмата и ежегодното внасянето на отчети по 

изпълнението й от кмета на общината; 

 да приема наредби, касаещи управлението на околната среда на общината и др. 

 

Общинската администрация е разделена на Обща и Специализирана администрация, 

които подпомагат кмета при осъществяване на правомощията му. Общата администрация 

осигурява технически дейността на Кмета на Общината, на неговата специализирана 

администрация и дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите 

лица. 

Специализираната администрация включва дейности, които подпомагат и осигуряват 

осъществяването на правомощията на Кмета на Общината. 

Общата администрация е организирана в две дирекции “Административно 

обслужване и човешки ресурси” и “Бюджет и финанси”. 

Специализираната администрация е организирана в една дирекция “Специализирана 

администрация”. 

 Изпълнението на дейностите свързани с околната среда се осъществява от 

специализираната дирекция в съответствие със законодателството, местните нормативни и 

стратегически документи. На отдел “Инвестиции и устройство на територията”  са 

възложени функции по: 

1. Разработване инвестиционни програми за реализиране на мероприятия на 

Общината в областта на инфраструктурата и околната среда и прави периодични отчети за 

тяхното изпълнение;  

2. Планиране на регионално развитие, съобразно изискванията на Закона за 

регионалното развитие и подзаконовите му актове, както и в процесите на програмиране на 

местно ниво, в изпълнение на национални стратегии, програми и планове; 

3. Изготвяне кратко-, средно- и дългосрочни стратегии и програми за подобряване и 

поддържане на техническата инфраструктура и околна среда; 

4. Целесъобразно разходване на финансовите средства по бюджета на Общината за 

жилищно, комунално-битово строителство и благоустрояване при спазване на 

разпоредбите на действащото законодателство; 

5. Организиране, координиране и контролиране инженерно-техническото обслужване 

на Общината;  
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6. Съгласуване, при необходимост, на инвестиционни проекти и документации във 

връзка с извършването на оценка за съответствието им със съществените изисквания към 

строежите; 

7. Осъществяване дейности по изграждане и поддръжка на зелената система, 

съобразно действащите планове; 

8. Контролиране състоянието на околната среда и дейностите по сметопочистване и 

сметоизвозване, като разработва програми и реализира мероприятия за опазването й; 

 

Дейността на дирекцията, както и задълженията на експертите и служителите са да: 

 Координират цялостната дейност по спазване на специфичните изисквания 

към физически и юридически лица по отношение опазване и използване на компонентите и 

факторите на околната среда: атмосферният въздух, водите, ландшафтът, природните 

обекти, биологичното разнообразие, шум, ДДД дейности и безстопанствени животни; 

 Анализират информацията за състоянието на околната среда и предлагат 

решения за подобряването й; 

 Изготвят местни нормативни актове за опазване, възстановяване, 

възпроизвеждане и развитие на околната среда; 

 Участват и координират разработването на стратегии, планове, програми и 

проекти, касаещи опазване на околната среда на територията на общината; 

 Координират изпълнението на общинските програми по опазване на 

компонентите на околната среда; 

 Инициират и/или участват в рутинни или предизвикани проверки, касаещи 

замърсяване на територии и увреждане на околната среда; 

 Координират и участват в съвместни мероприятия в ситуация на бедствия, 

аварии и катастрофи; 

 Анализират и контролират информация за компонентите на околната среда, 

прилагат мерки за подобряването й; 

 Изготвят и предлагат проекто-бюджета за екологични инициативи и 

мероприятия; 

 Дирекцията осъществява контакт и съвместни дейности с всички държавни 

институции (МОСВ, МЗ, МВР, МРРБ и др.), както и с неправителствени организации, 

имащи отношение към екологичната политика; 

 Участват в организиране и провеждане на кампании и прояви на територията 

на Община Каолиново, касаещи опазване на околната среда; 

 Участват и координират провеждането на мероприятия, касаещи опазване на 

околната среда; 

 Изготвят отчети, справки и информации в съответствие с изискванията на 

нормативната уредба по управление на околната среда и по искане на компетентните 

институции; 

 Участват при организирането на дейността за разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, излезли от употреба луминесцентни и 

други лампи, съдържащи живак, излязло от употреба електрическо и електронно 
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оборудване, излезли от употреба МПС, излезли от употреба гуми, отработени масла и 

негодни за употреба батерии и акумулатори). 

 Извършват публично обявяване на съобщението по ал. 1 от Закона за водите 

на разрешителни за водовземане; 

 Координират работата по изпълнението на Наредба за отглеждане и 

регистрация на кучета 

 Организират работата на постоянната общинска епизоотична комисия и следи 

за изпълнение на взетите решения; 

 Организират подготовката и следят за изпълнението на дейностите по 

осъществяване на външните, масови ДДД-дейности (дезинсекция, дезинфекция и 

дератизация) на територията на Общината, както и за навременното уведомяване на 

контролния орган и засегнатото население; 

 Координират работата по изпълнението на дейностите по развитие, 

поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Каолиново и 

изготвя годишни отчети за изпълненото; 

 Осъществяват превантивни процедури свързани с опазване на околната среда, 

издаване на становища, осигуряване на обществен достъп до дейностите свързани с оценка 

на въздействието върху околната среда (ОВОС), превантивен инструмент за 

идентифициране на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от 

строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения във всички отрасли на 

икономиката и развитието на инфраструктурата, на ранния етап от тяхното проучване и 

разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място при 

съответната технология, начин на строителство и др.; 

 Провеждане на процедури, издаване на становища, осигуряване на обществен 

достъп до дейностите, свързани с екологична оценка, превантивен инструмент заоценяване 

на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането 

на планове и програми от национално, регионално и местно равнище, които са в процес на 

изготвяне. 

В Общината няма обособен отдел „Екология”, а функциите се изпълняват от ресорния 

заместник-кмет. Има назначен на трудов договор еколог в общинската администрация. 

Няма назначени на трудови договори за нуждите на Наредбата за опазване на обществения 

ред и чистота, контрольори по чистотата, които да подпомагат дейностите по контрола 

върху управлението на отпадъците и върху гражданите и фирмите, относно ангажиментите 

им по третирането и управлението на различните видове отпадъци. 
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3.6.2. Сътрудничество с други институции, организации и дружества 

 

За решаване на проблемите на околната среда общинската администрация си 

сътрудничи с централни, регионални и местни органи на ведомства, фирми и бизнес 

организации: 

 Министерство на околната среда и водите 

 Изпълнителна агенция по околна среда 

 Областна администрация Шумен 

 Регионална инспекция по околна среда Шумен 

 Басейнова дирекция за управление  на водите в дунавски  район – Плевен  

 Басейнова дирекция за управление  на водите в  черноморски район – Варна  

 Регионална здравна инспекция Шумен, към МЗ 

 Областна дирекция „Земеделие” Шумен, към МЗХ 

 Регионална дирекция по горите Шумен, към ИАГ 

 Държавно ловно стопанство „Паламара“, към СИДП Шумен 

 Напоителни системи ЕАД  клон Шумен 

 Териториално статистическо бюро Шумен, към НСИ 

 Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 

 "Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД Шумен 

 Общини в Шуменска област 

 Сметосъбиращи и почистващи фирми 

 Дезинфекционни фирми  

 Други 

 

3.6.3. Информиране на обществеността 

 

Съгласно чл.17 от Закона за опазване на околната среда, всеки има право на достъп до 

налична информация за състоянието на компонентите на околната среда, както и за 

дейностите или мерките, включително административни мерки, планове и програми, които 

оказват или са в състояние да оказват въздействие върху околната среда. 

Информирането на населението на община Каолиново за състоянието на околната 

среда, за изпълнението на мерките от общинската програма за опазване на околната среда, 

както и за реализацията на проекти с екологична насоченост се осъществява чрез 

публикуването на информация в интернет страницата на общината, където има създадена 

рубрика „Полезна информация – Екология“. Извършва се уведомяване на населението за 

инвестиционни предложения и допускане изработването на проекти на подробни 

устройствени планове. 

Чрез специализираните си структури Община Каолиново събира и предоставя данни 

за състоянието на околната среда, информира обществеността за предстоящи екологични 

мероприятия, за разработване и обсъждане на проекти, за изпълнение на конкретни 

мероприятия и резултатите от тях и др. Чрез секретаря  на общината, който от своя страна 
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пренасочва получената информация към съответните информационни средства (официален 

сайт на Община Каолиново, медии, информационни табла на Община Каолиново). 

Режимът на поднасяната информация е ежедневен, периодичен и постоянен, в зависимост 

от значимостта и естеството на съобщението. 

Ефективни форми за изграждане на екологична култура и гражданска позиция в 

населението са проектите, свързани с опазване и възстановяване на околната среда, които 

Община Каолиново разработва. Те са насочени към различни възрастови групи, като 

особено внимание се обръща на младите хора. 
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РАЗДЕЛ IV. АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

1. ВЪЗДУХ 

 

Атмосферният въздух е елемент на околната среда, който оказва пряко и косвено 

въздействие върху здравословното състояние на човека. Атмосферното замърсяване е 

проблем на модерното общество, актуален най-вече за големите градове и индустриалните 

райони. 

Спектърът от глобални проблеми, изискващ внимание е широк: изчерпването на 

озоновия слой, киселинните дъждове, нивата на озона и другите замърсители в приземните 

слоеве, промените в климата. 

Тези проблеми действително са много тревожни, но изглеждат отдалечени от 

ежедневния живот на хората. За много здравни експерти и гражданите по - важното е 

директната връзка между качеството на въздуха в населените места и човешкото здраве. 

Територията не е класифицирана като “гореща точка” по отношение замърсяването на 

атмосферния въздух. В сайта на Националния Институт по Метеорология и Хидрология, 

БАН - http://www.meteo.bg/, не са представени данни за замърсяването на района с азотен и 

серен диоксид, въглероден оксид, прах и др. Районът в който попада обекта не е обременен 

с емисии на вредни вещества тъй като освен разглеждания обект в близост няма сериозни 

промишлени замърсители. 

Замърсяването в района на Община Каолиново се формира основно от битовото 

отопление, селскостопанските дейности и транспорта. Основното замърсяване е с прах, 

серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), оловни аерозоли и въглероден оксид (CO). 

Наднормени показатели вероятно формира замърсяването с прах и по-рядко със серен 

диоксид. Замърсяването на атмосферния въздух на територията на общината се дължи 

основно на битовото отопление през студения период, транспортния поток по градската 

улична мрежа, селскостопанските дейности в близост до градската територия.  

Най-значим проблем е замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови 

частици. Източниците на емисии на ФПЧ10 са битовото отопление и автомобилния 

транспорт.  

Управлението на КАВ в райони, в които въз основа на предварителна оценка се 

очакват превишения на нормите, има за цел да гарантира, че концентрациите на 

замърсителите ще намалеят до нива под нормите до предварително зададена дата и след 

това ще се поддържат под тези норми. Тъй като концентрациите на замърсителите не са 

статични, а варират според фактори като местоположение, интензивност, честота, 

продължителност и височина на емисиите в атмосферния въздух, както и според условията 

на дисперсия, които силно зависят от метеорологични фактори като посока на вятъра, 

скорост на вятъра, валежи, условия за температурни инверсии и т.н., то целта ще се 

постигне само, ако се поддържа известна разлика между реалните концентрации, които ще 

бъдат постигнати, и нормите, т.е. реалните концентрации като правило трябва да са 

http://www.meteo.bg/
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значително по-ниски от нормите. 

Процесът на управление на КАВ на местно може да бъде представен опростено като 

състоящ се от следните основни стъпки: 

Измерване на концентрациите на замърсителите на подходящи места чрез 

подходящи методи с необходимата продължителност; осигуряване на достатъчно качество 

на данните чрез прилагане на типичните методи за качествено осигуряване. 

Въз основа на наличните данни от измерванията и евентуално с помощта на 

допълнителни измервания, определяне дали концентрациите на замърсителите в района 

превишават нормите. В случай на превишения – определяне на честотата/размера на 

превишението. 

Анализ на причините за превишението (причина за замърсяването / емисионен 

източник, условия за дисперсия, особености в метеорологичната обстановка и т.н.). 

Моделирането на КАВ е важен инструмент за анализ на причините за превишението.  

За замърсителите, за които има превишение – търсене на подходящи мерки за 

подобрение на локалното качество на атмосферния въздух, които да доведата до достигане 

на нормите (най-вече мерки с голям потенциал за намаляване на концентрациите). Анализ 

на възможностите за провеждане на тези мерки и на разумен план-график, както и на 

въпросите по финансирането. Определяне на най-подходящите мерки след обсъждане с 

всички заинтересовани страни, и след информиране /участие на местната общественост. 

Осигуряване на навременното прилагане на мерките и контрол върху влиянието им 

върху КАВ. Ако се наложи, мерките ще трябва да се коригират при недостатъчен ефект на 

подобрение. 

Оценката на качеството на атмосферния въздух и нивата на фини прахови частици 

(ФПЧ10) се извършва въз основа на анализ на факторите, които могат да имат принос към 

наднормените нива на замърсяване по отношение на: 

 наличие на неблагоприятни климатични условия, в т.ч. ниски средноденонощни и 

средногодишни скорости на вятъра (под 2 m/s) или тихо време; образуване на мъгли; 

влияние на топографските условия (особености) на терена (напр. при котловинни и 

низинни форми на релефа); вертикално смесване на въздушни маси; противостоене на 

въздушни маси с океански произход с такива от континентален произход; 

 наличие на специфични за дадено място други дисперсионни характеристики (т.е. 

характеристики на разпространение на замърсителите); 

 наличие на други природни източници (силни ветрове, пренос на природни частици 

от сухи райони и др.). 

 наличие на големи промишлени източници на замърсяване; 

 наличие на други фактори, които оказват влияние върху замърсяването на въздуха 

(транспорт, бит, селско стопанство). 

От националната мрежа за мониторинг има само една станция за община Шумен в 

самия град, която не е представителна за областта. АИС Шумен е градски фонов пукт (ГФ), 

с обхват 100 м – 2 км., т.е. посочените данни не са представителни за община Каолиново. 

Към момента на територията на община Каолиново няма изградена, съответно не 
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функционира Автоматична измервателна станция, като част от НСМОС. Не са извършвани 

измервания и с МАС за определяне качеството на атмосферния въздух.  

За периода 2011 – 2015 г. от АИС Шумен са регистрирани следните превишения на 

нормите: 

ТТааббллииццаа  IIVV..11..11  РРееггииссттррииррааннии  ппррееввиишшеенниияя  ннаа  ннооррммииттее  ззаа  ффииннии  ппррааххооввии  ччаассттиицции,,  ссеерреенн  

ддииооккссии  ии  ааззооттеенн  ддииооккссиидд  

 
Основни замърсители Специфични замърсители 

ФПЧ10 SO2 NO2 

2011 

Брой превишения  109 Не са регистрирани 

превишения на нормите 

Не са регистрирани 

превишения на нормите 

максимално превишение 4.20 -  

2012 

Брой превишения 76 Не са регистрирани Не са регистрирани 

превишения на нормите максимално превишение 6.56 превишения на нормите 

2013 

Брой превишения 59 Не са регистрирани Не са регистрирани 

превишения на нормите максимално превишение 5.60 превишения на нормите 

2014 

Брой превишения 33 Не са регистрирани 

превишения на нормите 

Не са регистрирани 

превишения на нормите максимално превишение 3.90 
 

2015 

Брой превишения 66 Не са регистрирани 

превишения на нормите 

Не са регистрирани 

превишения на нормите максимално превишение 4.80 

ИИззттооччнниикк::  ГГооддиишшннии  ддооккллааддии  ззаа  ссъъссттоояяннииееттоо  ннаа  ООСС  ннаа  РРИИООССВВ--ШШууммеенн  

 

През 2015 г. (както и през предходните години) АИС Шумен не е регистрирала 

превишения на ПДК на SO2 и  NO2. Същото се дължи на липсата на промишлени източници 

с технологични процеси формиращи замърсителите в по високи концентрации. Както и 

през предходните години превишенията на СДН по показател фини прахови частици 

(ФПЧ10), са регистрирани основно през зимния сезон. Причината са използваните през 

отоплителния сезон горива и горивни съоръжения в битовия сектор съчетано с определени 

метеорологични условия (атмосферно налягане, безветрие, инверсии). Високото пепелно 

съдържание във формираните отпадъчни газове при изгарянето на твърди горива (дърва и 

въглища) оказва основно влияние върху замърсяването на атмосферния въздух с прахови 

частици. 

През 2015 г. АИС е регистрирала 66 превишения на средноденонощната норма (СДН - 

50 g/m
3
) по показател ФПЧ10. Всички са отчетени през зимните месеци на годината – от 

октомври до март.   

За територията на община Каолиново, обект на източници на емисии на вредни 

вещества в атмосферния въздух е Обогатителна фабрика на „Каолин” АД. Във връзка с 

изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба Д 6 (ДВ бр.31/1999 

г., изм. и доп.) веднъж на две години дружеството провежда собствени периодични 

измервания (СПИ) на емисиите формирани от изпускащите устройства на 

функциониращите за техналагични нужди лентови сушилни „Чибек”. Въз основа на 
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представените доклади с резултатите от СПИ, РИОСВ Шумен отбелязва, че не е 

регистрирано превишаване на НДЕ по контролираните показатели.  

Община Каолиново няма разработена „Програма за управление качеството на 

атмосферния въздух“. Предвид разпоредбата на чл. 27, ал.1 от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух, която гласи, че „В случаите, когато в даден район общата маса на 

емисиите довежда до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в 

атмосферния въздух и на нормите за отлагания, кметовете на общините разработват и 

общинските съвети приемат програми за намаляване нивата на замърсителите и за 

достигане на утвърдените норми по чл. 6 в установените за целта срокове, които са 

задължителни за изпълнение.“, ръководството на общината счита, че на територията на 

общината няма превишаване на нормите и съответно не е необходимо да се разработва 

програма.  

Източниците на замърсяване на въздуха за община  могат да бъдат класифицирани и 

групирани по относителен дял, както следва: 

- слабо интензивен автомобилен транспорт (83% от автомобилния парк е на 

възраст над 10 год.)- мобилни източници; 

- битови източници и предприятия, разположени в близост до жилищни райони- 

промишлени източници:  бензиностанции и др. неподвижни технологични 

източници 

- транспортни кръстовища, прелез и др. /неорганизирани източници/; 

Въздействие върху качеството на атмосферния въздух на населените места оказват и 

формираните емисии от ДВГ на автомобилния транспорт, като най-съществено това се 

изразява през зимните месеци. Вследствие на понижените температури на околната среда 

нараства времето за достигане на устойчив – оптимален работен режим на ДВГ на 

автомобилите, при което се изпускат изгорели газове с по високи емисии на замърсителите 

(СxHx; CO; сажди). От значение е и непрекъснато нарастващия брой на МПС и съответно 

натоварения трафик, както и остарелия автомобилен парк.  Замърсяването на атмосферния 

въздух от автотранспорта както обществения, така и личния е незначително. 

Транспортният трафик на Община Каолиново е слабо натоварен. На територията на 

населените места липсва градски транспорт.  

Един от замърсителите, оказващ влияние на качеството на атмосферния въздух през 

зимата е битовия сектор. Отоплението на територията на общината е с индивидуални 

отоплителни уреди, в повечето случаи, на твърди горива. Това  увеличава източниците на 

вредни емисии в приземния атмосферен слой и влошава качеството на атмосферния въздух. 

На отделянето на вредни емисии от горивните процеси в битовия сектор най-съществено 

влияние оказва качеството на горивата и климатичните условия. Горивните процеси за 

отопление са предимно в сезона на облачни дни с висока въздушна влажност, ниски 

температури и в дните за температурни инверсии. Като гориво за битови нужди се използва 

сравнително евтини горива – дърва и брикети.  

Изводи: 

1. Община Каолиново се характеризира с нисък потенциал на замърсяване – няма 

установено превишаване на ПДК, климатичните условия не благоприятстват задържане и 
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събиране на атмосферни замърсители в приземния въздушен слой. Няма замервания за 

повърхностно натоварване на открити площи. Общината не попада в Район за оценка и 

управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), което е свидетелство за 

ниската степен на замърсеност на въздуха. 

2.Община Каолиново се характеризира с нисък потенциал на замърсяване - 

климатичните условия не благоприятстват задържане и събиране на атмосферни 

замърсители в приземния въздушен слой. 

3.Не са налице превишения на годишните норми за съдържание на вредни вещества 

в атмосферата; 

4.Сред местните източници на замърсяване на въздуха най-значим е делът на 

битовото отопление с твърди горива и автотранспортът. Отоплителните инсталации са 

основен източник на замърсяване на въздуха през зимния сезон. С използване на 

екологично чисто гориво – газ за отоплителните инсталации, замърсяването чувствително 

ще намалее. Желателно е да се търсят и използват нови енергийни източници, което би 

допринесло за значително намаление на емисиите, свързани с използването на течни и 

твърди горива, които за България се характеризират с високо съдържание на сяра.  

5. За намаляване на количеството енергия за отопление е необходимо да се 

стимулират технологии, намаляващи топлинните загуби, изпълнението на топлоизолации и 

дограми с нисък коефициент на топлопроводимост и използването на алтернативни 

източници на енергия - напр. слънчева енергия, за което климатичните дадености в 

Общината са благоприятни. 

6. Озеленяването и благоустрояването на уличните платна ще доведат до по-ниски 

нива на прах в атмосферния въздух. 

 

2. ВОДИ  

 

Рамковата Директива за водите въвежда нов подход в управлението на водите, като 

въвежда екологични норми и цели за качеството, обезпечаващи структурата и 

функционирането на водните екосистеми. 

Основните принципи при опазване на водите са: 

1. Недопускане заустването на непречистени отпадъчни води във водни обекти - 

изкуствени и естествени водоприемници, което се постига чрез: 

• чрез интегрирано управление на водите в съчетание с останалите 

компоненти на околната среда 

• осъществяване на ефективен контрол при управление на отпадъчните 

води и прекратяване на замърсяванията 

•  недопускане на нови източници на отпадъчни води да се въвеждат в 

експлоатация и заустват без пречиствателни съоръжения и непречистени 

•  провеждане политика на реконструкция на стари и неефективни 

пречиствателни съоръжения на предприятията, заустващи отпадъчни води с 

качества над определените норми 

• спазване условията в разрешителните 

2. Усъвършенстване и спазване институционалната система за мониторинг и 
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контрол, гарантиращо добро състояние на отпадъчните води и повърхностните водни 

обекти, което се постига чрез подобряване на контролния мониторинг на обектите с 

отпадъчни води и повишен капацитет на екологичния статус; 

3. Реализиране задълженията на Плановете за управление на речните басейни - 

ПУРБ, като основен планов документ за интегрирано управление на водите, което се 

постига чрез: 

• Участие на РИОСВ Шумен, при разработване, съгласуване и 

утвърждаване на Плановете за управление риска от наводнение - намаляване 

щетите от замърсяване с отпадъчни води при наводнения и високи води; 

• Изпълнение на мерките с отговорност на РИОСВ Шумен; 

• Подпомагане и съдействие на дейностите и процедурите по планиране, 

финансиране и изграждане, чрез съгласуване и съдействие реализацията на 

нови и реконструкция на ГПСОВ и канализационни мрежи на населените 

места; 

В национален план Закона за водите (ЗВ) определя условията за опазването и 

използването на водите и водните обекти. Целта на ЗВ е осигуряване на единно и 

балансирано управление на водите в интерес на обществото, защита на здравето на 

населението и устойчивото развитие на страната. Във връзка с това в ЗВ са разгледани по- 

широко въпросите на собствеността върху водите, водните обекти и водостопанските 

системи и съоръжения; режимите на ползване на водите и водните обекти; опазването на 

водите и водните обекти; структурата и органите за управление на водите; формите за 

участие на частния сектор във водостопанската дейност; финансовата организация и 

икономическото регулиране и т.н. ЗВ изигра съществена роля за регулиране на 

обществените отношения в областта на водния сектор по един съвременен начин, адекватен 

на настъпилите през последното десетилетие промени в общественото устройство. 

 

2.1. Повърхностни води 

 

На територията на община Каолиново са разположени  части  от три повърхностни 

водни  тела.  

Първото е част от водосбора на р.Ружичка в поречие Дунавски Добруджански реки с 

европейски код BG1DJ100R008. Водното тяло е  категория река, тип BGTR10 (типология 

2009 г.) – пресъхващи (пониращи) реки.  Една малка част от водно тяло BG1DU100R001 - 

река Дунав, също попада в територията на община Каолиново. 
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ФФиигг..  IIVV..22..11..11  ВВооддннии  ооббееккттии  ии  ппооввъъррххннооссттннии  ввооддннии  ттееллаа  

Източник: Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен 

 

Третото водно тяло е с код BG2PR600R014 (р. Крива до с. Лиси връх). 
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ФФиигг..  IIVV..22..11..22..  ВВооддннии  ооббееккттии  ии  ппооввъъррххннооссттннии  ввооддннии  ттееллаа  

Източник: Басейнова дирекция за управление на водитеЧерноморски район с център Варна 

 

Първото и второто водни тела попадат на територията на Басейнова дирекция за 

управление на водите в Дунавски район – Плевен, а третото - Басейнова дирекция за 

управление на водите в Черноморски район – Варна. 

Съгласно заповед на Министъра на ОСВ № РД - 182 / 26.02.2013 г. за мониторинг на 

водите, на територията на община Каолиново, попада следният пункт за физикохимичен и 

хидробиологичен мониторинг - пункт р. Крива - след с. Лиси връх; 

Съгласно направената оценка на състоянието на повърхностните водни тела в първия 

ПУРБ 2010-2015 г. водно тяло BG1DJ100R008 има умерено екологичното състояние и 

добро химическо състояние, а  водно тяло BG1DJ109R001  е оценено в добро екологично и 

химическо състояние. Водно тяло с код BG2PR600R014 (р. Крива до с. Лиси връх) е 

определено през 2013 г. в умерено екологично състояние. Участъците от повърхностните 

водни тела на територията на общината не са натоварени с източници на замърсяване. При 

разглеждане на  въздействието от натоварването в трите тела няма установени промени по 

отношение натиска от дифузни и точкови натоварвания. 

Екологичното състояние на повърхностните водни тела през 2013 г. е оценено 
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съобразно утвърдената класификационна система и стандарти за качество (СКОС) за 

специфични замърсители, включени в Наредба № Н-4/14. 09. 2012 г. за характеризиране на 

повърхностните води, в сила от 05. 03. 2013 г. 

 

 Уязвими и чувствителни зони на територията на общината 

Уязвимите и чувствителните зони, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите 

(ЗВ) представляват зони за защита на водите. БДУВ водят регистър на тези зони, който 

включва и карти, на които е посочено местоположението на зоните и основанието, съгласно 

което са обявени като такива. 

Регистър на зоните за защита на водите е представен в ПУРБ 2010 – 2015 г. в 

Дунавски район и Варненски район. 

 

 

ФФиигг..  IIVV..22..11..33  УУяяззввииммии  ии  ччууввссттввииттееллннии  ззооннии  

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

 

Уязвима зона 

Община Каолиново попада в уязвими зони, съгласно Заповед № РД 930/25.10.2010г. 

на Министъра на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите зони. В приложения към 

заповедта са определени водните тела, които са замърсени или са застрашени от 

замърсяване с нитрати от земеделски източници, териториите на общините или части от 
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тях в обхвата на уязвимата зона по надморска височина и карта на зоната. 

 

Чувствителна зона 

Община Каолиново не попада в чувствителни зони, съгласно Заповед № РД 

970/28.07.200 г. на Министъра на ОСВ. Чувствителните зони в повърхностните водни 

обекти в териториалния обхват на БДУВДР: с начало „р. Дунав, от границата при с. Ново 

село“ и край „р. Дунав, до границата при гр. Силистра“, както и „Всички водни обекти във 

водосбора на р. Дунав на територията на Р България“.  

В случай, че даден водоприемник е обявен за чувствителна зона отпадъчните води от 

всички 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 

В Дунавският район за басейново управление на основание с чл. 146г от ЗВ са 

определени райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно 

Заповед № 88/21.08.2013г. на Директора на БДУВДР, и са утвърдени със Заповед № РДД 

744/01.10.2013г. на Министъра на ОСВ. Предварителните РЗПРН са класифицирани в три 

степени на риск по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и 

културно историческото наследство - нисък, среден и висок. Утвърдените РЗПРН съдържат 

само районите със степен на риск „висок” и среден” 

РЗПРН  се определят на база на резултатите от предварителната оценка на риска от 

наводнения (ПОРН) по Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и 

определяне на РЗПРН, утвърдени от Министъра на ОСВ, съгласно чл. 187 ал. 2 т. 6 от ЗВ.  

На територията на община Каолиново не попадат райони със значителен потенциален 

риск от наводнения  по чл. 146г от ЗВ.  

 

 

2.2. Подземни води 

 

Територията на Община Каолиново, област Шумен в частта й управлявана от БДУВ-

ЧР Варна  попада в обхвата на подземни водни тела от: 

Подземно водно тяло с име  „Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан, Тервел, 

Крушари” и код BG2G000К1hb036, което според ПУРБ: 
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 е в лошо химично състояние; 

 показатели над ПС – NO3; 

 Категория на източника на замърсяване – дифузни източници: дренаж от 

градовете, инфраструктура без канализация, селскостопанска дифузия; 

 Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – открит 

(инфилтрация на валежи в зоната на разкриване). 

Подземно водно тяло с име „Карстови води в малм-валанж” и код BG2G000J3K1041, 

което според ПУРБ: 

 е в добро химично състояние; 

 

ФФиигг..  IIVV..22..22..11  ППооддззееммннии  ввооддннии  ттееллаа  

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

 

Територията на Община Каолиново, област Шумен в частта й управлявана от БДУВ-

ДР Плевен  попада в обхвата на подземни водни тела от: 

СЛОЙ 5 ТРИАС –ЮРА-КРЕДА 

Подземно водно тяло с име „ Карстови води в Разградската формация” и код 

BG1G000K1HB050 , което според ПУРБ : 

 е в лошо химично състояние по нитрати  ; 

 е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1,т. 1 

от Закона за водите (ЗВ) с код BG1DGW000K1hb050, като състоянието на зоната 

е лошо ; 
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 попада в зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а” от ЗВ, в 

които водите са чувствителни към биогенни елементи – нитратно уязвима зона, 

съгласно Заповед № РД -930/25.10.2010 г. на министъра на околната среда и 

водите.  

 

ФФиигг..  IIVV..22..22..22  ППооддззееммннии  ввооддннии   ттееллаа--  55  ссллоойй  „„ТТррииаасс--ююрраа--ккррееддаа““  

Източник: Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен 

 

СЛОЙ 6- ДОЛНА КРЕДА -МАЛМ-ВАЛАНЖ 

Подземно водно тяло с име  „Карстови води в Малм-Валанжския басейн” и код 

BG1G0000J3K051, което според ПУРБ: 

 е в добро химично състояние; 

 е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1,т. 1 

от Закона за водите (ЗВ) с код BG1DGW0000J3K051, като състоянието на зоната е 

добро; 

 попада в зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а” от ЗВ, в 

които водите са чувствителни към биогенни елементи – нитратно уязвима зона, 
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съгласно Заповед № РД -930/25.10.2010 г. на министъра на околната среда и 

водите. 

На територията на Общината не попадат пунктове за мониторинг от националната 

програма за наблюдение на подземни води. 

 

ФФиигг..  VVII..22..22..33  ППооддззееммннии  ввооддннии  ттееллаа--  66  ссллоойй  „„  ДДооллннаа  ккррееддаа  ––  ММааллмм  ввааллааннжж““  

Източник: Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен 

 

На територията на Общината не попадат минерални води от Приложение № 2 на 

Закона за водите. 

На територията на Община Каолиново няма изградени напоителни и/или отводнители 

системи и полета.  

Проблем по отношение на водоснабдяването е остарялата водопроводна мрежа за 

питейна вода, която често аварира. Едни от най - належащите проблеми е включването на 

нови водоеми към водоснабдителната мрежа. 

Проблем при водоснабдяването е отдавна е изтеклият експлоатационен период на 

водопроводите. Експлоатационната възраст обуславя: 
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големи загуби; 

намалена проводимост; 

чести аварии; 

влошено качество на питейните води. 

В нито едно от населените места на Община Каолиново няма изградена канализация. 

На територията на Общината няма изградени ПСОВ. Към момента отпадъчните води от 

домакинствата и обществения сектор са заустени в септични ями, което създава 

предпоставки  за замърсяване на почвата, повърхностните и подземни води. От друга 

страна липсата на дъждовна канализация създава условия за образуване на водосбори и 

залежаване на повърхностните води, което води до разрушаване на пътните платна и 

непроходимост на уличната мрежа. Като цяло се нарушава и екологично равновесие на 

територията на Общината в резултат на непречистените води.  

Изграждането на канализация и пречиствателни станции ще спомогне за постигане на 

целите заложени в Рамковата директива по водите ,ПУРБ на ИРБ и Директива 91/271/ЕЕС. 

Към момента Община Каолиново има изготвени работни проекти за „Изграждане на 

канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Каолиново и 

с.Тодор Икономово“. Проекта ще се осъществи след сключване на договор по процедура за 

“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации 

между 2 000 и 10 000 е.ж.”  на ОП"Околна среда2007-2013г." /ОПОС/. Оперативната 

програма, в рамките на  приоритетна ос 1, осигурява финансиране на проекти за 

ограничаване на замърсяването на водите и подобряване качеството на питейните води, 

чрез изграждането, реконструкцията, разширението и модернизацията на водоснабдителни 

и канализационни мрежи и селищни ПСОВ с над 2000 е.ж.   

 

 Хвостохранилища  
 

На територията на общината се намира Хвостохранилище "Каолиново" - "Каолин" 

АД. Хвостохранилището е безотточно с капацитет 2 200 000 м
3
. В него се вливат 

отпадъчните води от обогатителна фабрика Каолиново. По данни от Информационната 

карта за 2009 г. представена в РИОСВ гр. Шумен, съоръжението е с 1 793 187 м
3 

остатъчен 

капацитет. 

Контрол на техническото състояние на тези обекти се осъществява основно от 

Областна комисия на Дирекция Гражданска защита, в които участва представител на БДДР 

- Плевен и БДЧР- Варна. 
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На територията на Община Каолиново няма изградени напоителни и/или отводнители 

системи и полета.  

Проблем по отношение на водоснабдяването е остарялата водопроводна мрежа за 

питейна вода, която често аварира. Едни от най - належащите проблеми е включването на 

нови водоеми към водоснабдителната мрежа. 

Проблем при водоснабдяването е отдавна е изтеклият експлоатационен период на 

водопроводите. Експлоатационната възраст обуславя: 

 големи загуби; 

 намалена проводимост; 

 чести аварии; 

 влошено качество на питейните води. 

В нито едно от населените места на Община Каолиново няма изградена канализация. 

На територията на Общината няма изградени ПСОВ. Към момента отпадъчните води от 

домакинствата и обществения сектор са заустени в септични ями, което създава 

предпоставки  за замърсяване на почвата, повърхностните и подземни води. От друга 

страна липсата на дъждовна канализация създава условия за образуване на водосбори и 

залежаване на повърхностните води, което води до разрушаване на пътните платна и 

непроходимост на уличната мрежа. Като цяло се нарушава и екологично равновесие на 

територията на Общината в резултат на непречистените води.  

Изграждането на канализация и пречиствателни станции ще спомогне за постигане на 

целите заложени в Рамковата директива по водите ,ПУРБ на ИРБ и Директива 91/271/ЕЕС. 

Към момента Община Каолиново има изготвени работни проекти за „Изграждане на 

канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Каолиново и 

с.Тодор Икономово“. Проекта ще се осъществи след сключване на договор по процедура за 

“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации 

между 2 000 и 10 000 е.ж.”  на ОП"Околна среда2007-2013г." /ОПОС/. Оперативната 

програма, в рамките на  приоритетна ос 1, осигурява финансиране на проекти за 

ограничаване на замърсяването на водите и подобряване качеството на питейните води, 

чрез изграждането, реконструкцията, разширението и модернизацията на водоснабдителни 

и канализационни мрежи и селищни ПСОВ с над 2000 е.ж.   

Изводи: 

1. Липсва изградена канализационна мрежа в населените места. 

2. Реализацията на проект за изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в 

град Каолиново и село Тодор Иканомово  ще намали неблагоприятното 

въздействие върху околната среда, т.като отпадъчните води ще бъдат 

пречистени, в съответствие с българските стандарти за управление на 

заустени води. 
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3. ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 
 

Шум 

Шумът от автомобилния транспорт е основен фактор за шумови нива в общината. 

Шумът, излъчван в околната среда от транспортните средства (автобуси и леки коли) е 

епизодичен с ниво около 60 dBA. В определени моменти (форсиране на двигателя, звукови 

сигнали, затваряне на врати и др.) шумът е импулсен и може да достигне сравнително 

високи нива.  

Граничните стойности на показателите за шум в околната среда Lден, Lвечер и Lнощ са 

посочени в приложение № 2 от Наредба № 6/ 26.06.2006 г. за показателите за шум в 

околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 

граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 

стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 

населението, издадена от МЗ и МОСВ (Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г.) и са както следва: 

  Таблица IV.3.1 Показатели за шум 

Територии и устройствени зони в урбанизираните 

територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на  

шума в dB(A) 

 ден   вечер    нощ 

1. Жилищни зони и територии 55 50 45 

2. Централни градски части 60 55 50 

3 
Производствено-складови територии и  

зони 
70 70 70 

 

Връзката между застроените територии в общината, както и тази с другите общини и 

населени места се осъществява единствено чрез изградената пътна мрежа, която минава 

през населените места и създава допълнително шумово натоварване там. Основните 

източници на шум на територията на общината са вътрешноселищния и транзитен 

автомобилен транспорт, както и различни дейности на населението с промишлен характер, 

работилници, търговски и строителни обекти, паркинги и др. 

В община Каолиново понастоящем няма въведена мониторингова система за 

измерване нивото на шума, излъчван от различните източници и нивото на шума в местата 

на въздействие. 

Осъществени са контролни измервания от РИОСВ Шумен на показателите  на шум 

излъчван в околната среда от предприятията на „Каолин” АД (измерване през 2013 г.), 

„Надежда” ООД – МПП с. Климент (измерване през 2012 г.) И „Екселанс” ООД – МПП 

(измерване през 2015 г.). Не са регистрирани стойности на излъчвания шум превишаващи 
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граничните нива за съответните територии, регламентирани с Наредба № 6 към Закона за 

защита на шума в околната среда.  

На територията на града няма работещи шумни предприятия и обекти, което спомага 

нивото на шума в различните устройствени зони да бъде в границите на допустимите 

норми. 
 

Шумовото замърсяване от автомобилния транспорт зависи и от вида на 

преминаващите автомобили (леки, товарни), състоянието им, скоростта, пътните и 

климатични условия. 

За намаляване на шума от транспортните средства трябва да се подобри пътната 

инфраструктура. С тази цел се предвижда реконструкция и рехабилитация на 

съществуващата улично-пътна мрежа в общината. 

Съгласно Закона за защита от шума в околната среда, РИОСВ - Шумен организира 

извършване на измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван в 

околната среда от промишлени инсталации и съоръжения, включително за категориите 

промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на 

околната среда. Осъществяваният контрол е превантивен, текущ и последващ. 

За територията на общината няма данни за превишения нивата на шума на 

производствените предприятия, намиращи се в обособените производствени зони. Има 

различни локални източници на шум (работилници, търговски обекти, заведения и др.) с 

ограничен обхват на шумово въздействие. Няма данни за превишения на шума в 

жилищните зони. 

Други вредни физични фактори 

На територията на община Каолиново няма изградени обекти и други антропогенни 

източници, които са доказани замърсители, допринасящи за промяна в радиационната 

обстановка. Не са известни данни за разположени на територията на общината значителни 

източници на нейонизиращи лъчения. Няма установено завишаване на естествения 

радиационен фон. 

Като правило, източници на електромагнитни полета са и радиопредавателите на 

къси, средни и дълги вълни, частните радиостанции на УКВ, телевизионни предаватели и 

ретранслатори, подстанции за високо напрежение - открити и закрити, електропроводи, 

трафопостове, захранващи жилищни квартали, късовълнови и УКВ системи за мобилни 

комуникации на транспорта, полицията, бърза помощ и др., радарни системи на КАТ, 

авиотранспорта, за ТВ и други сателитни връзки, лични системи за комуникации 

(радиолюбителски предаватели). За посочените предаватели няма експертни оценки, не е 

определяна хигиенно-защитна зона спрямо жилищната и работната среда. Не съществува 

информация дали интензитета на РЧ полетата е в границите или над нивата на пределно 

допустимото ниво (ПДН) - 3 V/m за жилищни квартали и 60 V/m за работна среда (БДС 

14525 и Наредба № 9 от 1991 г. на МЗ). Липсата на данни от измервания, информация за 

експертизи и други проучвания показва, че източниците на ЕМП не са предмет на 

наблюдение и контрол както по време на проектирането и изграждането, така и при 

експлоатацията им. 
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4. ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 

 

Територията на България се характеризира с голямо разнообразие на почвената 

покривка, поради влиянието в България на четири големи почвени провинции - Степна и 

лесостепна източноевропейска, Средиземноморска южноевропейска, Горско атлантическа 

западноевропейска и Влажна субтропична черноморска. Представена е от 15 почвени типа, 

в които се поделят 42 подтипа. 

На територията на България се отделят следните три почвени зони: 

 Севернобългарска лесостепна почвена зона - обхваща Дунавската равнина и 

Предбалкана /до 600-700 м н.в/. В посока от север на юг промяната на 

почвообразуващите скали, климата и растителната покривка обуславя и промяна 

на почвените типове и техните съчетания. 

 Южнобългарска ксеротермална почвена зона - обхваща територията на Южна 

България /до 700-800 м.н.в./. Поради по-разнообразния и по-топъл преходно-

континентален климат и ксерофитна растителност са се формирали специфични 

почвени типове. 

 Планинска почвена зона - обхваща планинските районите /над 700-800 м.н.в./, 

покрити с широколистни и иглолистни гори, както и обширни пасища и ливади с 

различни вариации на планинския климат. 

Пространствените съчетания на релеф, климат и растителност имат първостепенно 

значение за хоризонталното и вертикално разположение на главните почвени типове и за 

формирането на почвените зони. Почвената покривка е представена от 15 почвени типа, в 

които се поделят 42 подтипа. В обсега на Севернобългарската лесостепна почвена зона са 

разпространени зоналните почвени типове – черноземи (54% от площта на зоната) и сиви 

горски почви (39% от площта на зоната). Черноземните почви са разпространени в 

Дунавската равнина (западна и средна част), Южнодобружанското плато и Лудогорието. 

Привързани са към равнино-хълмистия релеф на равнината и льосовата покривка, и сухия 

умерено-континентален климат и сухолюбива растителност. Характеризират се с повишена 

мощност на хумусния хоризонт (60-80 см), но с ниско хумусно съдържание (2-4%). 

Поделят се на: карбонатни, типични, излужени и деградирали. 
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ФФиигг..IIVV..44..11..  ААггррооееккооллооггииччннии  ррааййооннии  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  РР  ББъъллггаарриияя  

 

Почвите в Лудогорието са силно повлияни от особеностите на скалната основа и от 

характера на релефа, климата и растителността. Във връзка с льосовата и льосовидната 

основа, сравнително сухия климат и наличието на сухолюбива лесостепна растителност от 

север към юг е разпространението на карбонатните, типичните и изслужените 

черноземи /оподзолените/ черноземи, които заемат 39% от обработваемата земя. Сивите и 

тъмносиви горски почви (61%) са образувани върху слюдести шисти, карбонатни 

пясъчници и др., под влияние на влаголюбива букова растителност, която постепенно е 

била унищожена и заменена с по-сухолюбива растителност. Поради изсичането на горите и 

интензивните ерозионни процеси, сивите горски почви се характеризират с маломощен 

хумусно-алувиален хоризонт, който варира от 5 до 30 см, като средно не надвишава 20 см 

дълбочина. Сивите и тъмносиви горски почви имат добра структура, пропускат въздуха и 

задържат влагата и бързо се затоплят през пролетта. 

Съгласно почвената карта на България (Нинов, 1997), почвите в общината могат да се 

опишат по следния начин: 

 Ордери – Е – почви със забележима повърхностна акумулация на наситена с бази 

органична материя 

Типове – Черноземи (Сhernozems, CH) 

Подтип – 29 – обикновени (haplic, CHh) 



  
ППРРООГГРРААММАА  ЗЗАА  ООППААЗЗВВААННЕЕ  ННАА  ООККООЛЛННААТТАА  ССРРЕЕДДАА  22001166  ––  22002200  гг..  

 

 

103 

 

 Ордери – F – почви с акумулация на глина и сесквиоксиди и органична материя в 

подповърхностните хоризонти 

Типове – Лесивирани (Luvisols, LV) 

Подтип – 35 – обикновени (haplic, LVh) 

Най-често срещаните видове почви на територията на община Каолиново са 

черноземите (силно еродирани) и сивите горски почви. 

 

 Земеползване 

Териториалната структура на община Каолиново 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 Каолиново, поземления ресурс на Община 

Каолиново се разпределя така: 

Таблица IV.4.1. Баланс по вид територия в Община Каолиново 

Вид територия Площ в дка Площ % 

Земеделски територии 205103,506 69.89 

Горски територии 66650,410 22.72 

Урбанизирани територии 17486,319 5.95 

Територии заета от води и водни 

обекти 

941,250 0.32 

Територии на транспорта 1445,824 0.49 

Нарушени територии 1825,068 0.63 

Всичко: 293452,377 100 

Източник: ОСЗ-Каолиново 

Графика  IV.4.1. Баланс по вид територия в Община Каолиново 

 
 

Таблица IV.4.2. Баланс по категория на земята в Община Каолиново 
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Вид категория Площ в дка Площ % 

I първа 0 0.00 

II  втора 0 0.00 

III  трета 143577,465 36.820 

IV четвърта 37331,173 20.885 

V пета 11401,884 10.531 

VI шеста 4238,808 4.527 

VII седма 2130,990 7.446 

IX девета 1006,452 2.126 

Х десета 1144,229  

Без категория 88889,698  

Всичко 293452,377  

 

Графика  IV.4.2. Баланс по категория на земята в Община Каолиново 

Баланс по категория на земята

трета

четвърта

пета

шеста

седма

девета

десета

без

-

 

Източник: ОСЗ-Каолиново 

    

Като природен ресурс, почвите са един от важните фактори за развитие на 

общината. От деградационните процеси, засягащи почвите в общината, най-съществен за 

екологичното  състояние на района е ерозията, чието развитие е в степен, изискваща 

провеждане на конкретни противоерозионни мерки и действия. На територията на 

общината няма източници, предизвикващи замърсяване на почвите с тежки метали. 

Съгласно Годишен доклад  за оценка на състоянието на околната среда на РИОСВ-Шумен  

за 2014 г., не са установени проблеми по отношение на почвите. В границите на община 

Каолиново няма данни за замърсяване на почвите с продукти за растителна защита. По 

почвен мониторниг ІІ-ро ниво – “Вкисляване” след анализ на резултатите от изпитваното 
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не е констатирано превишаване по показатели спрямо базовите показатели. Не са 

констатирани замърсяване на терени с нефтопродукти. 

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. 

Съгласно Заповед № РД 09-59/ 02.02.2010 г. на Министъра на земеделието и храните 

на територията на община Каолиново са определени физически блокове, като земеделски 

земи с висока природна стойност (ВПС), което подпомага земеделските производители 

обработващи тези земи.  

Изводи: 

1. На територията на община Каолиново липсват значителни нарушения 

на земните недра и почвите; 

2. Развитието на ерозийните процеси е в умерени граници 

3. Няма установени значителни замърсявания на почвите в общината 

 

 

5. НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА (НЕМ). ЛЕЧЕБНИ 

РАСТЕНИЯ 

 

 Национална Екологична Мрежа 

 

Община Каолиново е разположена в Североизточна България. По Асенов А., 2006: 

Биогеография на България, тази част на страната се обособява в Лудогорски биогеографски 

район. 

 
Фиг.№ IV.5.1 Биогеографска карта на България 
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Лудогорският район, обхваща едноименното плато, високите плата на Източната 

Дунавска равнина и Източния Предбалкан. На запад и север граничи с Дунавски район, на 

изток с Добруджанския и Черноморския район, а на юг със Старопланинския и 

Източностаропланинския район. В този си обхват Лудогорския район заема значително 

пространство, в което релефът от равнинно-платовиден на север преминава в платовиден, а 

на юг нископланински. Характерът на релефа е определил наличието на значително по-

малко антропогенизирани територии спрямо Дунавски район и запазване на естествената 

лесостепна растителност, която в най-южните части под влияние на височинната зоналност 

придобива облика на биома Aestilignosa. Доминиращия лесостепен еколого-физиологичен 

облик на растителността определя участието на Лудогорския район в структурата на 

Долнодунавската биогеографска провинция и биома Aestilignosa. Предходното положение 

на лесостепите и граничното положение на района между два биома предполага твърде 

континуален характер на неговите граници. Особено северната граница, която 

приблизително следи двеста метровата изохипса на релефа и източната граница, премина-

ваща по долината на Суха река, имат изявено условен характер. Смесените гори от 

дръжкоцветен дъб - Quercus pedunculiflora и летен дъб - Quercus robur заедно със степните 

храсталаци на ниския бадем - Amygdalus папа маркират границата с Добруджанския район. 

От друга страна хетерогенният островен характер на биотичните съобщества предполага 

различни позиции за детайлна биогеографска хорологизация на този район. 

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.  

   

 Защитена зона BG0000106 „Хърсовка река”  

 

На територията на община Каолиново е разположена част от защитена зона (ЗЗ) от 

НЕМ “Натура 2000” - “Хърсовска река” с код BG0000106, “ за опазване на природните 

местообитания (включена в списъка ЗЗ, приет с Решение на Министерски съвет № 

661/16.10.2007 г. обн. ДВ бр.85/2007 г.). Към момента зоната не е обявена със заповед с 

наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР. 

Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, съществуващи и/или в 

процес на разработване или одобряване в обхвата на община Каолиново (землище с. Тодор 

Икономово, тъй като това е единственото землище в рамките на общината, в което попада 
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част от защитена зона BG0000106 “Хърсовска река“). Не са установени ИП, планове или 

програми, които да засягат защитена зона BG0000106 “Хърсовска река“. 

 

Таблица № IV.5.1 Инвестиционни намерения в землището на с. Тодор Икономово 

№ на 

досие 

Входящ 

номер 

Наименование на 

плана/програмата Възложител 

Приложима 

процедура Статус 

ШУ-

ОВОС-

52-2014 

1222 

Изграждане на автомивка и 

кафене в УПИ V-364, кв. 54 

по плана на с. Тодор 

Икономово, общ. Каолиново 

Ведат 

Шюкриев 

Мехмедов 
 

Прекратена с 

решение № 

ШУ-15-

П/2014 г. 

ШУ-

ОВОС-

14-2012 

3676 

"Изграждане на 

каналицационна мрежа, 

ПСОВ за 3200е.ж. и 

реконструкция на 

водопроводна мрежа на 

с.Тодор Икономово, 

общ.Каолиново" 

Община 

Каолиново 

Подлежи на 

процедура 

по 

преценяване 

Приключила с 

решение № 

ШУ-14-

ПР/2012 г.  

ШУ-

ОВОС-

05-2008 

3226 

Изграждане на канализация за 

БФОВ и МПСОВ за 2831 е.ж. 

в ПИ 000262 с довеждащ 

колектор в землището на с. 

Тодор Икономово, общ. 

Каолиново, обл. Шумен 

Община 

Каолиново 

Подлежи на 

процедура 

по 

преценяване 

Приключила с 

решение № 

ШУ-05-

ПР/2008г. 

Източник: ДОСВ 

 

В рамките на Община Каолиново, само землището на с. Тодор Икономово попада в 

границите на защитена зона BG0000106 “Хърсовска река“: с. Тодор Икономово – 525, 20 ха 

или 13,10% от общата землището или 1,43%  от общата площ на зоната. Площта от 525, 20 

ха, представлява около 1,79% от общата площ на общината. 

Скалисто суходолие на Хърсовска река, разположено в Добруджа, югоизточно от град 

Силистра. На север достига до с. Войново, на юг до с. Безмер, като обхваща и суходолието 

на изток от село Попрусаново до село Средище. Мястото представлява суха речна долина, 

където водите се губят в карстовия терен. Значителна част от суходолието, главно по 

хълмовете, е покрита с първични дъбови гори от цер /Quercus cerris/, на места примесени с 

граница /Quercus pubescens/ и виргилиев дъб /Quercus virgiliana/. Речното корито е обрасло 

със смесени гори от обикновен габър /Carpinus betulus/ и полски клен /Acer campestre/, а на 

места и с вторични гори и храсталаци от келяв габър /Carpinus orientalis/, както и 

изкуствени тополови насаждения. Ливадите по суходолието са обрасли с ксеротермни 

тревни съобщества с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична 

ливадина /Poa bulbosa/ и др. и по-рядко с мезоксеротермна растителност (Бондев, 1991). 
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Долината е сравнително права, но при село Кутловица образува много завои. На много 

места по суходолието има отделни ниски скали и скални масиви, които в южната и 

северната му част се издигат до 60-70 м височина. Около суходолията са разположени 

селскостопански площи. 

 

Таблица № IV.5.2 Баланс на територията на ЗЗ „Хърсовска река“ 

Характерискита (баланс) на територията      % Покритие 

Изкуствени горски монокултури 3 

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност  1 

Други земи (вкл градове, села, пътища, сметища, мини, 

индустриални обекти) 

1 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 1 

Храстови съобщества 6 

Сухи тревни съобщества, степи 24 

Друга орна земя 17 

Широколистни листопадни гори 45 

Иглолистни гори 1 

Смесени гори 1 

        Източник: НАТУРА 2000 
                 

В района на Хърсковска река досега са установени 109 вида птици, от които 23 са 

вписани в Червената кнога на България (1985). От срещащите се видове 47 са от 

европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно 

застрашени в категория SPEC1 e включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в 

категория SPEC2 - 15 вида, в SPEC3 - 45 вида. Мястото осигурява подходящи 

местообитания за 31 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното 

разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 30 са вписани също 

в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Суходолието на Хърсовска река е едно от най-

значимите места в страната за червения ангъч /Tadorna ferruginea/, късопръстия ястреб 

/Accipiter brevipes/, черната каня /Milvus migrans/, малкия креслив орел /Aquila pomarina/ и 

белоопашатия мишелов /Buteo rufinus/, където тези видове гнездят в значителни 

количества. По Хърсовска река са се срещат представителни гнездови популации и група 

от видове, характерни за откритите пространства и преходните местообитания на границата 

на гората – градинската овесарка /Emberiza hortulana/, синявицата /Coracias garrulus/, 

горската чучулига /Lullula arborea/, полската бъбрица /Anthus campestris/, червеногърбата 

сврачка /Lanius collurio/ и челночелата сврачка /Lanius minor/. В района преди много години 

са гнездили белоглавият лешояд /Gyps fulvus/ и скалният орел /Aquila chrysaetos/. Реещите 

се птици използват суходолието на Хърсовска река като миграционен коридор – част от 

западно-черноморския прелетен път Via Pontica. Независимо че не са правеницялостни 

проучвания на миграционните потоци в района, е установено че от тук прелитат ята бели 

щъркели /Ciconia ciconia/, а също и грабливи птици, включително световно застрашеният 
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степен блатар /Circus macrourus/. 

Хърсовска река е заобиколена от земеделски земи и е частично изолирана от други 

територии поддържащи подобни местообитания, с изключение на ОВМ “Лудогорие”. 

Поради наличие на селища по границите на мястото достъпа до определени части от него е 

силно улеснен. Територията е чувствителна към дейности причиняващи безпокойство на 

птиците, особено на тези гнездящи по скалите – скално катерене, делта- и парапланеризъм, 

иманярство, както и туристически дейности през гнездовия период. Ловът и 

бракониерството също водят до безпокойство на птиците. В района се все още съществува 

като практика отстрелването на грабливи птици и сови за трофеи или под предлог че са 

вредни, както и вземането на млади птици от гнездата им. Сечите в горите, включително 

голите сечи, както и горските пожари влошават качеството на горските местообитания и 

безпокоят птиците по време на гнездовия период. Интензивното земеделие, включващо 

употребата на изкуствени торове, пестициди, инсектициди и дори отрови има директно 

отрицателно влияние върху птиците и тяхната хранителна база. 

Целите на защитената зона са: 

 запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и 

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

 запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видовете, 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 видовете, както и на 

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

 

Предмет на опазване:  

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 

КОД Пр. ИМЕ % 
Покр. 

Предст
. 

Отн. 
площ 

Прир. 
ст. 

Цялост. 
оц. 

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни 
съобщества от Alysso-Sedion albi 

0.079 A C C B 

6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови 1.03 B C A A 

  съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia)      

  (*важни местообитания на орхидеи)      

6240 * Субпанонски степни тревни съобщества 10 A B C A 

6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества 1.275 A C B B 

8310  Неблагоустроени пещери 0.01 D    

91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus 0.707 C C C C 
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  betulus      

91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens 0.246 B C B B 

        
91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 23.62 B A B B 

91M0  Балкано-панонски церово-горунови гори 34.302 B C B B 

91Z0  Мизийски гори от сребролистна липа 2.436 B B B B 

 

Съгласно данните от проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I", показват, че местообитания  с 

кодове 6110; 6210; 6250; 8310; 91G0; 91Н0; 91I0 и 91Z0 не са налични в землището на с. 

Тодор Икономово. 

 

 6240 *Субпанонски степни тревни съобщества 

Отворени ксеротермни съобщества от степен тип, доми- нирани от туфести житни, 

полухрастчета и многогодишни тревисти растения от съюза Festucion vallesiacae и 

свързани- те с него синтаксони. Тези съобщества са развити предимно на склонове с южно 

изложение, върху плитки и деградирали хумусно-карбонатни почви, на варовици, мергели 

и песъчли- во-глинести сипеи. Срещат се в районите с континентален климат, на надморска 

височина до около 1000 м. Имат много разнообразен флористичен състав с участие, както 

на типич- ни степни видове, така и много субсредиземноморски и енде- мични видове. 

Растения: Festuca vallesiaca, F. rupicola, Stipa capillata, S. tirsa, Dichanthium ischaemum, 

Melica ciliata, Crupina vulgaris, Orlaya grandiflora, Carex humilis, Allium flavum, A. 

moschatum, Hesperis tristis, Iris pumila, Ranunculus illyricus, Teucrium chamaedrys, Т. polium, 

Medicago minima, Rhodax canus, Poa bulbosa, Scorzonera mollis, S. hispanica, Salvia nutans, 

Sanguisorba minor, Potentilla recta agg., Seseli rigidum, Sideritis montana, Alyssum alyssoides, 

Artemisia austriaca, Astragalus austriacus, A. onobrychis, Oxytropis pilosa, Herniaria incana, 

Gypsophila glomerata, Linum tenuifolium, L. tauricum, L. austriacum, Satureja montana, 

Achyllea clypeolata, Vinca herbacea. PAL.CLASS.: 34.315 Естествени и полуестествени 

тревни формации *Субпанонски степни тревни съобщества 6240 63 1 2  *Субпанонски 

степни тревни съобщества Естествени и полуестествени тревни формации 6240 

PAL.CLASS.: 34.315 Северна България – Предбалкана, Дунавската равнина, и по-ог- 

раничено в Западна България. 

Съгласно данните от проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I", показват, че това местообитание 

по дедуктивен модел се среща на площ от около 200 дка в землището на с. Тодор 

Икономово, което е около 0,72% от общата площ на местообитанието в зоната. 

Общата площ на местообитанието в границите на зоната е 2772,69   ха. 
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 91M0  Балкано-панонски церово-горунови гори 

Субконтинентални ксеротер- мни дъбови гори, доминира- ни основно от Quercus 

cerris и Q. frainetto. В предпланините участва и Q. petraea agg., а в Странджа – Q. polycarpa. 

Форми- рат ксеротермния дъбов пояс между 150-600 (800) м в цялата страна. Срещат се на 

сухи, но сравнително богати сиви горс- ки и канелени почви. Флористичният им състав е 

раз- нообразен и зависи от екологич- ните условия. Условно могат да бъдат разделени на 

три групи: А) Континентални смесени дъ- бови гори – срещат се по мес- тата с 

континентален и пре- ходно-континентален климат. Б) Субсредиземноморски смесе- ни 

дъбови гори – те са разпрос- транени в южните части на страната и в състава им участват 

много средиземноморски елементи. В) Евксински гори на Quercus polycarpa – 

разпространени са само в Странджа и Източна Стара планина. В състава им участват много 

вечнозелени видове. Растения: А) Quercus petaea agg., Q. cerris, Q. frainetto, Acer tataricum, 

Ligustrum vulgare, Festuca heterophylla, Brachypodium sylvaticum Potentilla micrantha, 

Tanacetum corymbosum, Campanula persicifolia, Viscaria vulgaris, Lychnis coronaria, Silene 

viridiflora, Hieracium racemosum, Galium pseudoaristatum, Lathyrus niger, Peucedanum 

alsaticum, Bupleurum praelatum, Helleborus odorus, Crocus flavus, Physospermum cornubiense. 

Б) Quercus cerris, Q. frainetto, Q, pubescens, Fraxinus ornus, Acer monspessulanum, A. 

hyrcanum, Paliurus spina-christi, Colutea arborescens, Coronilla emerus, Juniperus oxycedrus, 

Huetia cynapioides, Steffanovia daucoides, Cistus incanus, Asphodeline liburnica, Hypericum 

montbretii. В) Quercus polycarpa, Q. frainetto, Fagus orientalis, Rhododendron ponticum, 

Daphne pontica, Ilex colchica, Epimedium pubigerum, Calluna vulgaris, Erica arborea, 

Hypericym calycinum, Pyracantha coccinea. Primula acaulis ssp. rubra. В цялата страна до 

около 800 (1000) м н.в. Формират плавни преходи с евросибирските степни гори (91I0) в 

Северна България, с горите на космат дъб в Южна България; и с източния бук в Странджа и 

Източна Стара планина. 

Съгласно данните от проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I", показват, че това местообитание 

по дедуктивен модел се среща на площ от около 50 ха в землището на с. Тодор Икономово, 

което е около 0,94% от общата площ на местообитанието в зоната.  

Теренните данни показват, че то е силно фрагментирано, поради проведени горско-

стопански мероприятия. 

Общата площ на местообитанието в границите на зоната е 5300,93 ха. 

Резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I", показват, видове предмет на опазване и 

техните местообитания в защитена зона  BG0000106 “Хърсовска река“ не попадат в 

землището на с. Тодор Икономово. 

 

 Лечебни растения 

Лечебни са растенията, които могат да бъдат използвани за получаване на билки. 

Билки са  са отделни морфологични части или цели растения, които в свежо или изсушено 

състояние са предназначени за лечебни и профилактични цели, за производство на 

лекарства, храни, козметика. Oколо 770 вида, или 19% от всички видове растения у нас, са 

лечебни. Повечето от тях, около 760 вида, са диворастящи. 
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В нормативно отношение ползването на лечебните растения е регламентирано в: 

 Закон за лечебните растения, в който събирането на лечебни растения се 

осъществява, чрез издаване на позволително за тяхното бране. То се издава на основание 

чл. 21, ал.2; чл. 22, т. 2 и чл. 26 от цитирания по-горе закон. Позволителното се издава от: 

Директора на Държавно лесничейство, Кмета на общината, Областния управител, 

Директора на дирекция национален парк. 

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

билки и генетичен материал от лечебните растения, уточняваща начина и периода на 

събиране на лечебни растения, използването на инструменти и изисквания за опазване на 

находищата на лечебните растения при тяхното бране. 

 Наредба №5 от 19 юли 2004 г. за изискванията, на които трябва да 

отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, издадена от 

Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите, обн. дв. 

бр.85 от 28 септември 2004 г 

В община Каолиново през изминалите години единствено цветовете на липата са се 

ползвали в големи количества за търговия и преработка. Останалите лечебни растения 

досега не са били обект на икономически интерес, но за тяхното полезно действие има 

научни данни и практически доказателства 

Ежегодно в началото на годината се издава заповед на кмета на общината за забрана 

за бране, изкореняване и продажба на диворастящи застрашени и защитени растения под 

ограничителен режим на ползване: снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, 

битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувечу грозде и др.  

В района на общината не са извършвани теренни проучвания относно 

местоположението на естествените находища на лечебните растения, условията в 

местообитанията, както и оценка на количеството и състоянието на ресурсите 

По литературни данни, в района се срещат лечебни растения, чието събиране, 

изкупуване и устойчиво ползване се регламентира от Закона за лечебните растения. 

Всичките видове с лечебни свойства, са с широко разпространение, и не са защитени от 

ЗБР. 

 

Таблица № IV.5.3. Описание на билки, установени по литературни данни, които се срещат 

в района на община Каолиново 

 
Българско име 

 
Латинско име 

 
Семейство 

 
Кратко описание 

 
Безсмъртниче 

обикновено 

 

Xeranthemum annuum 

L. 

 

Asteraceae Едногодишно тревисто растение. 

Цъфти през месеците юни - 

септември. Среща се по сухи 

тревисти и пустеещи места. 

 

Блатняк 

обикновен 

Caltha palustris L.  Ranunculaceae 

 

 

Многогодишно тревисто растение 

високо до 50 cm. Среща се край 

потоци мочурливи места. Цъфти в 

месеците от март до юли. Използва 

се цялата надземна част на 

растението. 
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Бръшлян 

 

Hedera helix L 

 

Araliaceae 

 

Вечнозелено увивно или пълзящо 

растение с хватателни коренчета по 

стъблата. Цъфти август-септември. 

Повсеместно е разпространен. 

Използуват се листата (Folia 

Hederae). 

 

Бъз нисък (Бъзак) 

 

Sambucus ebulus L. 

 

Caprifoliaceae 

 

Многогодишно тревисто растение с 

дълго, пълзящо, силно разклонено 

коренище, с бели цветове и 

тъмносини до тъмновиолетови 

кръгли плодчета, което цъфти през 

периода от май до август. Среща се 

по изоставени места като бурен край 

селища, пътища, край реки. 

 

Бъз черен 

 

Sambucus nigra L. 

 

Caprifoliaceae Листопаден храст или ниско дърво 

високо 2-6 m със сива кора и мека 

бяла сърцевина. Цъфти април-юни. 

Среща се в населени места и 

храсталаци. Лечебни свойства имат 

всички части на растението. 

 

Великденче 

лечебно 

 

Veronica officinalis L. 

 

Scrophulariac Великденчето е многогодишно 

тревисто растение с пълзящо или 

повдигнато стъбло, високо до 30 см. 

Цъфти през пролетта и началото на 

лятото. Използва се надземната част 

(Herba Veronicae). 

 

Ветрогон 

полски 

 

Eryngium campestre L. 

 

Apiaceae 

 

Многогодишно тревисто растение. 

Расте по сухи тревисти места - 

пасища, сухи ливади, край пътища и 

други повлияни от човешка дейност 

места, също и като плевел в 

различни земеделски култури. 

Употребявана част: корените (Radix 

Eryngii) и стръкове (Herba Eryngii). 

 

Върба бяла 

 

Salix alba L. 

 

Salicaceae 

 

Дърво с тъмносива, дълбоко 

напукана кора, високо до 25-30 м. 

Младите клонки на върха със 

сребристи власинки, по - късно 

голи. В съвременната медицина се 

използува върбовата кора (дрога 

Cortex Salicis), която се събира рано 

напролет. 

 

Глухарче 

обикновено 

Taraxacum 

officinale 

Web. 

Asteraceae 

 

Цъфти през месеците от март до 

ноември. Среща се по тревисти 

места - ливади, поляни, паркове; 

http://www.bgflora.net/families/araliaceae/hedera/hedera_helix/hedera_helix_8.html
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 край пътища; пустеещи места и др. 

Най- често за билка се използва 

корен от глухарче - Radix Taraxaci. 

 

Детелина 

пълзяща 

 
 

Trifolium repens L. 

 

Fabaceae 

 

Многогодишно тревисто растение. 

Цъфти май - октомври Повсеместно 

разпространена. Изполват се 

листата, събрани в края на цъфтежа 

с дръжки до 3 см. 

 

Живовлек 

ланцетовиден 

 

Plantago lanceolata L. 

 

Plantaginaceae 

 

Цъфти през месеците май - 

септември. Среща се край пътища, 

по насипи, тревисти места и други 

повлияни от човешката дейност 

места. Събират се листата. 

 

Звъника лечебна 

 (Жълт кантарион) 

 

Hypericum perforatum 

L. 

 

Hypericaceae 

 

Цъфти май-август. Среща се по 

сухи, тревисти места, храсталаци. 

Събират се стръкове от жълт 

кантарион - Herba Hyperici. 

 

Камшик 

лечебен 

 

Agrimonia eupatoria L 

 

Rosaceae 

 

Цъфти през месеците юни - 

септември. Среща се по тревисти и 

храсталачести места. Използвана 

част: Стрък от камшик - Herba 

Agrimoniae. 

 

Киселец 

 

Rumex acetosa L. 

 

Polygonaceae 

 

Цъфти през месеците май- 

август.Среща се по каменисти и 

тревисти места. Преди да цъфне се 

берат листата, заедно с младите 

клонки. 

 

Комунига бяла 

 

Melilotus alba Med 

 

Fabaceae 

 

Вирее на запустели, непродуктивни, 

бедни и осолени почви, по влажните 

тревисти места, из обработваемите 

земи, стърнищата. Използвана част: 

Надземната част, брана през време 

на цъфтежа. 

 

Комунига 

лечебна 

Melilotus officinalis 

(L.) ' Pal. 

 

Fabaceae 

 

Среща се из влажните ливади и 

поляни, из посевите и край 

пътищата. Използвана част: 

Стръковете от жълта комунига - 

Herba Meliloti. 
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Липа сребролистна 

 

Tilia 

tomentosa 

 

Malvaceae 

 

Дърво високо до 30 m, листата са до 

10 cm, отгоре тъмнозелени, отдолу с 

гъсти сивобелезникави власинки. 

Цъфти юни-юли. Събирана дрога - 

Цвят от сребролистна липа - Flos 

Tilia Tomentosae. 

 

Лютиче 

 

Ranunculus repens Ranunculaceae Среща по влажни ливади, тревисти 

места и край пътища. 

Използва се цялото растение 

Мента 

 

Mentha longifolia (L.) 

Huds 

 

Lamiaceae Силно изменчив вид, представен и у 

нас с доста много вариетети. Цъфти 

през втората половина на лятото и в 

началото на есента. Расте по 

периферията на блата, по мочурливи 

места и разливи. Използва се 

изсушената надземна част на 

растението или само листата. 

Събира се във време на цъфтенето. 

Овчарска 

торбичка 

 

Capsella 

bursa-pastoris 

(L.)Medic. 

 

Brassicaceae 

 

Цъфти март-август. Среща се по 

тревисти места, край пътища, 

пустеещи места. Събира се стрък от 

овчарска торбичка - Herba Bursae 

pastoris. 

Омайниче 

 

Geum urbanum L. 

 

Rosaceae 

 

Използват се коренището и 

надземната част на растението. 

Растенията на градското омайниче 

цъфтят от края на май до края на 

август, из селищата край огради, по 

дворове и пустеещи места. 

Използуват се коренищата (Rhizoma 

Gei tirbanae, Rhizoma Caryophyllatac) 

и надземната част (Herba Gei 

urbanac). 

 

Повет 

обикновен 

 

Clematis vitalba L. 

 

Asteraceae 

 

Листопаден увивен храст. Цъфти 

през месеците юни-август. Среща се 

край храсталаци и пътища. За 

лечебни цели се употребяват 

листата, цветовете и корените. 

Листата и цветовете се берат по 

време на цъфтежа, а корените 

целогодишно. 

Равнец бял Achillea millefolium gr. Asteraceae Цъфти през месеците от май до 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE
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  септември. Среща се по тревисти 

места, ливади, храсталаци. 

Използвани части стръкове от бял 

равнец - Herba Millefolii и цветни 

кошнички от бял равнец - 

Anthodium Achilleae Millefolii. 

 

Смрадлика 

 

Cotinus coggygria 

Scop. 

 

Anacardiaceae 

 

Храст или ниско дърво до 4 метра 

високо с дълбока коренова система. 

Цъфти май-юли. Среща се в 

храсталаци, по сухи и каменисти 

почви, често върху варовити терени. 

Отровно при вътрешно приложение. 

Събират се листата на смрадликата - 

Folia Cotini. Потенциална заплаха за 

видът е свръх експлоатацията на 

находищата му. Препоръчва се 

еднократното черпене от 

популацията да не превишава 70% 

от нея. Повторно черпене от 

находищата при наличие на по-

големи запаси се препоръчва след 2-

3 години. При събиране на листата 

не трябва да се режат и чупят 

дебелите стари клони, което силно 

уврежда развитието на растенията 

Трънка 

 

Primus spinosa L 

 

Rosaceae 

 

Трънката е широколистен голям 

храст или малко дърво, достигащо 

до 5 метра във височина. Среща се 

по ливади, където почвата съдържа 

достатъчно варовик. Трънката 

цъфти през март и април, а 

плодовете узряват някъде през 

октомври. Използвана част: 

плодове, листа, цветове 

 

Усойниче 

обикновено 

 

Echium 

vulgareL. 

 

Boraginaceae 

 

Расте на сухи, тревисти и 

необработени места, край пътища, 

канали, като плевел в покрайнините 

на ниви, ливади, изоставени 

жилища Цъфти от юни до 

септември. 

 

 

Растителността има изключително важна роля по отношение на : 

 Ограничаване замърсяването с тежки метали от транспорта. 

Особен риск за здравето представляват токсичните метални елементи, които се 

различават от останалите замърсители по това, че не са биоразградими в околната среда и се 
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акумулират в екологичните системи (въздух, вода, почва) и оттам в живите организми. 

 Намаляване на запрашеността. 

Тридесет метров пояс при голяма плътност и нисък етаж от храсти поглъща прах около 

22-28 % от отделения. Голямата височина на разпространение на праха, повлияна от 

атмосферните условия, е причина за образуването на общ прахов фон, формиран от най-

финните дисперсни частици, който не може да бъде уловен в цялост.  

 Намаляване на азотните оксиди, серният диоксид и други токсични 

въздействия във въздуха. 

Множеството изследвания показват, че растенията са не само различно устойчиви на 

замърсявания, но и имат способността без да се повреждат да поглъщат различни газове от 

атмосферата, като различните видове имат различна активност към различните замърсители. 

Някои растения поглъщат до 5 пъти повече азотни оксиди от други. Особена чувствителност 

проявяват растенията към серния диоксид, като интензивността на поглъщане от някои 

видове варира от 2.83- 3.65 сm
3
/100 g листа/час.  

 Намаляване на шума. 

Констатирано е, че зелени пояси изградени от 4 реда дървета с нисък етаж от храсти в 

облистено състояние намаляват шума с 6-10 dBa. Леушен е установил, че широколистните 

дървета поглъщат 26% от падащата върху тях звукова енергия и отразяват 74%. Според 

неговите наблюдения: едноредова ивица от дървета с двуредов жив плет на преден план 

/при шахматно засаждане на двете/ намаляват шума 4-5 dBa; при ширина на ивицата ~15 m и 

увеличаване на дърветата шумът се намалява съответно с ~8 dBa; а при 25-35 m ивица 

сниженията са 10-13 dBa.  
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6.ОТПАДЪЦИ 

 

„Програма за управление на отпадъците на община Каолиново за периода 2015-2020 

г.” е приета с решение на Общински съвет Каолиново. С решение № ШУ-03-ЕО/2016 г., 

РИОСВ Шумен е преценил, че не е необходимо да бъде извършена екологична оценка на 

Програмата. 

Програмата е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 29 ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците, ДВ бр. 53/13.07.2012 г. и Методически указания за разработване 

на Общински програми за управление на дейностите по отпадъци, утвърдено със  заповед 

№ РД-211 /31.03.2015 г на Министъра на МОСВ.  

В програмата са взети под внимание както европейските тенденции за решаване на 

проблемите с отпадъците, така и специфичните местни условия, заложени в  Общинския 

план за развитие за периода 2014 -2020 г, в резултат на което са определени целите и 

приоритетите. 

Програмата за управление на отпадъците на община Каолиново обхваща всички 

дейности, които произтичат като задължение на общините в съответствие с нормативните 

документи по опазване на околната среда. 

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, ДВ бр. 53/13.07.2012 г.  

Програмата е неразделна част от настоящата Общинска програма за опазване на 

околната среда. Тя е с период на действие от 2015 до 2020 г. и подлежи на евентуална 

актуализация при изменения в Националния план за управление на отпадъците за периода 

2014-2020 г. и при всяка значима промяна в нормативната област на дейностите по 

управление на отпадъците. 

Предмет на програмата са дейностите по управление на: 

 Битови отпадъци; 

 Строителни отпадъци; 

 Специфични потоци отпадъци -МРО; 

 Разделно събиране на рециклируеми отпадъци; 

 Компостиране на биоразградими отпадъци; 

 

Изводи: 

1. На територията на община Каолиново няма замърсяване с промишлени 

отпадъци.  

2. Не се извършва наблюдение относно замърсяване от наторяване, която 

дейност извършват земеделските производители. Не се извършва контрол за 

състоянието на почвите, но е необходимо извършване на такъв, тъй като поради 

естеството на района, земеделските стопани използват торове и препарати за 

подхранване на почвата и за борба с плевелите. 

3. Общото състояние на почвите в общината е добро. Основната задача е да се 

съхрани почвеното плодородие и да се запазят земите от замърсяване с пестициди, 

торове и други замърсители. 
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7. ОБЩИ ИЗВОДИ 

 

Комплексната оценка на отделните групи фактори, влияещи върху качеството на 

околната среда показва, че община Каолиново се характеризира с добро качество на 

околната среда: 

 Природните и климатични дадености на територията са с благоприятни 

екологични характеристики; 

 По отношение на антропогенните условия общината е в относително добра 

позиция. В населените места липсват крупни производствени замърсители на 

атмосферата, водите и почвата; 

 Основни проблеми, свързани със замърсяването на атмосферата са 

автомобилният транспорт и битовият фактор - прахта от непочистените и 

неблагоустроени улици, битовите отпадъци; 

 Проблемът за отпадъчните води трябва да се реши с изграждане на 

канализационни мрежи на населените места и изграждане на ПСОВ; 

 За намаляване на загуби по водопроводната мрежа в общината е необходимо 

да се подменят или реконструират водопроводните мрежи в населените места в 

Община Каолиново; 

 Оптимизиране на системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци чрез дооборудване на специализирана техника и съдове; 

 Въведено е разделно събиране на отпадъците от опаковки, от хартия, 

пластмаса, метал, стъкло от бита и масово разпространените отпадъци. 

Необходимо е да се включат и биоразградимите отпадъци. 
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РАЗДЕЛ V. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ (SWOT-анализ) 

 

SWOT – анализът представлява: Анализът на силните страни на Община Каолиново, 

възможностите да се възползваме от тях, вътрешните слаби страни на Общината и 

възможностите да ги преодолеем или сведем до минимум, външните възможности 

/перспективи/ за Общината, както и външните заплахи, които са пречка за развитието и 

представляват риск за реализацията на програмата. Вследствие на този етап се предлага 

типа стратегия, която е подходяща да реализира Общината в бъдеще. 

Целта на този анализ е да се оцени кои направления от дейностите по опазване на 

околната среда в региона на Община Каолиново са най-ефективни, в кои може да се 

постигне най-добър успех и хармонично развитие чрез използване на силните страни и 

благоприятните възможности на външната среда, както и чрез преодоляване или 

намаляване на действието на слабите страни и външните заплахи. 

В технологията на стратегическото планиране SWOT анализът има ключово значение. 

Благодарение на него получените резултати от „анализа на средата” могат да се 

приоритизират и да бъдат структурирани по начин, позволяващ извличането на 

генералните стратегически цели, които ще преследва Община Каолиново през следващите 

години. За целите на анализа е използвана цялата налична информация за съществуващото 

положение и тенденциите по компоненти на околната среда. 

 

СИЛНИ СТРАНИ (STRENGTHS)  ВЪЗМОЖНОСТИ (OPPORTUNITIES) 

 Благоприятни физико-географски 

условия и съхранена околна среда  

 Въведен е стандарт ISO 14 0001 

 Добро транспортно – комуникационно 

местоположение на общинския център 

 Добре изградена зелена система 

 Липса на значими замърсители  

 Изпълнен проект за рекултивация на 

съществуващото закрито общинско 

депо в Каолиново  

 Проектна готовност за реконструкция 

на улици и пътища  

 Подменено на 100%  улично осветление 

с енергоспестяващи осветителни тела; 

 Проектна готовност за реконструкция 

на ВиК мрежата; 

 Добра образователна система; 

 Общината е богата на полезни 

изкопаеми 

 Добре подготвена общинска 

администрация – качествено 

  Използване на финансовите инструменти 

на ЕС за решаване на проблемите, 

свързани с опазване на околната среда; 

 Благоустрояване и озеленяване на 

населените места 

 Реконструкция и основен ремонт на 

улици и пътища 

 Проектна готовност за изграждане на 

ПСОВ Каолиново и на ПСОВ Тодор 

Икономово 

 Разширяване, доизграждане и основен 

ремонт на елементите на инженерната 

инфраструктура 

 Развитие на леката и хранително-

вкусовата промишленост, неоказващи 

вредно въздействие върху състоянието 

на околната среда; 

 Развитие на животновъдство, излизащо 

от рамките на домакинствата и малките 

стопанства към средноголеми и големи 

ферми; 



  
ППРРООГГРРААММАА  ЗЗАА  ООППААЗЗВВААННЕЕ  ННАА  ООККООЛЛННААТТАА  ССРРЕЕДДАА  22001166  ––  22002200  гг..  

 

 

121 

 

обслужване на населението, подготовка 

и реализация на проекти за подобряване 

на градската среда; 

 100% обхваната територия на общината 

от системата за организирано събиране 

и извозване на отпадъците; 

 Действаща система за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки; 

 Наличие на работещи документи, 

свързани с управление на околната 

среда: 

o общинска програма за опазване на 

околната среда 2009-2015 г. 

o Програма за управление на отпадъците 

2015-2020 г. 

o Общински план за развитие на 

Община Каолиново за 2014-2020 

o Предварителен проект на Общ 

устройствен план на община 

Каолиново 

o Общинска програма за енергийна 

ефективност  

 Създаване на условия за блокиране 

миграцията на тежки метали, отделяни 

от транспорта чрез използване на 

устойчиви растителни видове 

 Създаване на шумо и прахоизолиращи 

прегради на места със по-силно 

замърсяване 

 Доразвиване на зелените площи 

 Фитосанитарна оценка и паспортизиране 

на дървесната растителност 

 Развитие на биологичното земеделие 

 Наличие на условия за развитие на 

селски и еко туризъм 

 

СЛАБИ СТРАНИ  (WEAKNESSES)  ЗАПЛАХИ (THREATS) 

 Лошо състояние на улиците особено 

в по-малките населени места, 

неефективен междуградски 

транспорт; 

 Неизградена канализационна мрежа 

в  населените места 

 Лощо състояние на съществуващата 

водопроводна система 

 Липса на изградени ПСОВ 

 Висока неефективност на водния 

сектор, големи загуби на 

водопреносната мрежа и недостиг 

на питейна вода в някои населени 

места 

 Недостатъчна степен на 

благоустрояване на населените 

места  

 Остаряла и в лошо състояние 

дървесна растителност; 

 Липса на Зелен кадастър и 

паспортизация на дървесната 

растителност; 

 Липса на цялостен почвен 

мониторинг; 

 Липса на собствени финансови 

  Неизпълнение или забавяне на 

инвестиционни инфраструктурни  

проекти, важни за развитието на 

общината; 

 Глобално изменение на климата, водещо 

до изместване на климатичните зони и 

пораждане на ресурсни проблеми; 

 Липса на собствени финансови ресурси 

за екологични проекти; 

 Ниска покупателна способност на 

населението, водеща до трудна 

реализация на селскостопанската 

продукция от екологосъобразно 

земеделие; 

 Нарастването на енергийните нужди 

може да доведе до неекологосъобразни 

решения; 

 Задълбочаване на демографските 

проблеми; 

 Продължаваща тенденция за внос на 

стари автомобили; 

 Завишаване делът на транспорта като  

замърсител на въздуха и почвите; 

 Липса на средства за поддържане и 

доизграждане на Зелената система; 
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средства за съфинансиране на по-

големи  проекти в областта на 

опазването на околната среда. 

 Нерешени проблеми със 

замърсяването на водите  

 Формиране на отрицателен естествен 

и механичен прираст  

 Липса на промишлени предприятия 

 Висока безработица и миграция на 

младите хора 

 Недостатъчни приходи от такса 

битови отпадъци, който не покриват 

действително извършения разход. 

 

 Лошо фитосанитарно състояние на 

дървесната растителност в населените 

места; 

 Забавяне решаването на проблема с 

управление на опасните отпадъци на 

национално ниво; 

 Увеличаване броя на продължително 

безработните лица 

 Насочване на интереса на инвеститорите 

към големите общини в страната 

 Продължаваща зависимост от 

централната власт 

 Недостиг на питейна вода за някои 

селища и замърсяване от непречистени 

отпадни води 

 Високи разходи по прилагане на 

екологичното законодателство 
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РАЗДЕЛ VI. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНАТА    

 

Общинското ръководство на Каолиново работи сериозно за подобряване на 

икономическото, битово-социалното, културното и демографско състояние на жителите на 

всички населени места. Всички тези дейности са пряко или косвено свързани и с 

решаването на проблемите на околната среда. Община Каолиново предостаявя информация 

за предприеманите действия, предстоящи проекти, организира обществени обсъждания, 

открити сесии на Общински съвет на всички проекти, мероприятия и решения относно 

развитието на населените места и околната среда. Задължително е да се организират срещи 

с жителите, да се информират за екологичните мероприятия и да бъде привлечено по 

различни начини да прави предложения за решаване и се ангажира в изпълнението им.  

Визията описва крайното желано състояние на околната среда на Община Каолиново 

според представите на населението и на общинското ръководство: 

 

Визията описва перспективите за развитие на Общината в близките години и има за 

задача да фокусира управленските процеси и да даде рамката за използването на наличните 

ресурси по такъв начин през периода до 2020 г. за подобряване облика на община 

Каолиново  за живот с по-висок стандарт,  повишена заетост и потенциал на човешките 

ресурси с достъпна и изградена среда в града и селото.  

Чрез нея се цели постигане на съгласуваност между целите на политиката за 

устройство на територията и тази за регионалното развитие като задължително условие за 

динамично, устойчиво и балансирано развитие на територията на община Каолиново. В 

тази връзка следва да се осигурява процеса на постигане на устойчивост на селищната 

мрежа и изграждане на качествена жилищна среда, която да гарантира благоприятно 

социално-икономическо и екологично развитие на общината. 

  Крайният резултат и изводите направени от анализите за визия са ориентирани към 

различните сфери на развитие на местно ниво. Отделните аспекти от Визията на Община 

Каолиново, взимайки под внимание основните приципи за устойчиво развитие могат да се 

формулират  по следният начин: 

 

 Околна среда 

 Свеждане до минимум замърсяването с битови отпадъци в урбанизираните и 

извънселищни територии на населени места  

 Рационално използване на природните ресурси  

 Свеждане до минимум  замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО  

 
С ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА, БЕЗ РИСКОВЕ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И 

БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГСЪОБРАЗНО 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
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 Интегрирано управление на околната среда 

 Създадена е система от индикатори за оценка на устойчивостта; 

 

 Използване на земите целесъобразно 

 Въвеждане на система за устойчиво управление на териториите.  

 Обусловени предпоставки за балансирано използване на територията на Община 

Каолиново за комерсиални, жилищни, индустриални или рекреативни цели. 

 

 Инфраструктура 

 Подобряване на транспортната инфраструктура 

 Шумоизолиращи екрани – зелени пояси 

 Разделно събиране на отпадъците 

 Естетично оформени и поддържани зони за отдих 

 Спортни терени в населените места 

 Съобразена за инвалидите  инфраструктура 

 

 Демографски параметри 

 Адекватни социални условия за жителите на община Каолиново 

 Балансиран прираст на населението 

 

 Икономически растеж  

 Икономически растеж на дребният и среден бизнес  

 Разширена търговска структура и стокообмен в международен аспект 

 Намаляване на безработицата 

 Повишен стандарт на живот 

 Система за възобновяеми източници на енергия 

 Развитие на селски  екотуризъм 

 

 Здраве  

 Добри условия за здравословен начин на живот 

 Здравно образование  

 

 Качество на живот  

 Материална осигуреност на местното население  

 Социална интеграция 

 Пълноценно и хармонично развитие на обществото по отношение спорта, културата 

и отдиха; 

 Повишена обществена активност  и участие в процесите на развитие и политиката 

на общината    

 

 Местна власт  

 Повишена роля на местната власт 

 Снижена степен на бюрокрация 
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 Адекватна демократична и рационална  административна структура   

 Ефективно обслужване на населението 

 

Обхват на Програмата  

  

 Териториален:  територията на Община Каолиново 

 Секторен: основните компоненти на околната среда – въздух, води, почви, 

биологично разнообразие и факторите на въздействие - отпадъци, шум,повишаване на 

екологичната култура на населението 

 Времеви:  2016 – 2020 година 

  Основание за разработване на Програмата – чл. 79, ал.1 от Закона за опазване на 

околната среда.  

 Програмата за опазване и възстановяване на околната среда на Община Каолиново е 

разработена в съответствие с Методическите указания на МОСВ за разработване на 

общински програми по околна среда. 
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РАЗДЕЛ VII. ЦЕЛИ 

 

1. ГЕНЕРАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

 

Въз основа на резултатите от извършените анализи и проучвания за характерните 

дадености и проблеми на Община Каолиново в областта на околната среда, са определени и 

идентифицирани силните и слабите страни на общината, възможностите и заплахите, 

стоящи пред нея. 

След избора на визия на общината, са формулирани целите, които общинското 

ръководство смята за определящи и с чието изпълнение ще се реализират очакванията на 

хората за едно по-добро бъдеще на Община Каолиново. 

Генералната стратегическа цел може да бъде формулирана по следния начин: 

„Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за интегрирано 

пространствено развитие, като се опазват околната среда и здравето на 

населението” 

 

2. ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

 

На основание направения SWOT-анализ и определената генерална стратегическа цел  

са изведенни основните приоритети, които са водещи при провеждане на екологичната 

политика на общината: 

 Изграждане и модернизиране на водоснабдителната и канализационната 

система и пречистването на отпадните води.  

Да се даде приоритет на проекти, които целят подобряване на водопроводната и 

канализационна мрежа. Мярката е насочена към изграждане пречиствателни съоръжения.  

 Предприемане на превантивни мерки за справяне с климатичните промени, 

природни бедствия и екологични рискове.  

Приоритетът е насочена към опазване на населението и имуществото от природни и 

екологични рискове. Включва и интервенции по информиране и превенция на населението, 

развитие на междуобщински проекти за укрепване и почистване на коритата на реките.  

 Внедряване на енергоспестяващи и енергозаменящи технологии.  

С този приоритет са обхванати интервенции, свързани с въвеждане на енергоспестяващи 

системи и подобряване на енергийните показатели на сгради, улично осветление и др. 
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3.СПЕЦИФИЧНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

Стратегическата цел на Община Каолиново в областта на околната среда е да се 

ангажира и съдейства за опазване и предотвратяване на замърсяването на околната среда по 

всичките й компоненти и фактори на въздействие, за намаляване на риска за здравето на 

населението. За постигането на генералната стратегическа цел на Общинската програма за 

опазване на околната среда са формулирани следните специфични стратегически цели, 

оценени по приоритетност: 

 

Специфична цел№ 1: Устойчиво и интегрирано управление на водните ресурси 

в община Каолиново 

Мярка 1.1: Обезпечаване на добро състояние и ползване на водните ресурси на 

територията на общината. 

Доизграждане и модернизация на водоснабдителната и канализационната 

инфраструктура и осигуряване на необходимата инфрастуктура за пречистване на 

отпадъчните води. 

 

Специфична цел №2: Усъвършенстване на системата за управлението на 

отпадъците в община Каолиново 

Целта е осигуряване на екологосъобразното управление на отпадъците, чрез 

предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху 

човешкото здраве и околната среда. 

Мярка 2.1: Оптимизиране на общинската схема за управление на отпадъците 

(транспорт, събиране, рециклиране и оползотворяване). 

Мярка 2.2. Подобряване на контрола на дейностите по управление на 

отпадъците, опасни отпадъци и предотвратяване възникването на 

нерегламентирани сметища. 

 

Специфична цел № 3: Опазване и управление на биологичното разнообразие 

община Каолиново 

Мярка 3.1: Ограничаване на негативните влияния върху биологичното 

разнообразие в община Каолиново 

Подобряване на контрола върху възможните негативни влияния върху биологичното 

разнообразие в община Каолиново 

Мярка 3.2: Устойчиво управление на защитените територии и зони по Натура 

2000 в община Каолиново 

Включване на териториите с природозащитна стойност в цялостната схема за 

устройство на територията на община Каолиново. Устройване и социализиране на 

защитените територии и зони по Натура 2000 като част от рекреационния потенциал на 

общината (природозащитни и информационни центрове). 
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Специфична цел №4: Подобряване на административния капацитет за 

управление на околната среда и ангажиране на местното население 

Мярка 4.1: Осигуряване на възможности за повишаване на професионалната 

квалификация на кадрите, компетентни по управление на околната среда в 

общинската администрация 

Мярка 4.2: Подобряване на информационната обезпеченост за управление на 

околната среда в община Каолиново 

Създаване на работещ механизъм за обмен на информация сред заинтересованите 

институции и организации работещи в сферата на околната среда. Осигуряване на 

публичен достъп до информация относно състоянието на околната среда и общинските 

дейности по управлението й чрез интернет платформа. 

Мярка 4.3: Информиране на населението на община Каолиново относно 

опазването на околната среда. 

 

Формулираните по-горе цели на Общинската програма за опазване на околната 

среда на Община Каолиново представят не само посоката на развитие на политиката на 

общината в тази област през следващите няколко години, но са и базиращи за бъдещата 

стратегия за устойчиво развитие на общината. Постигането на целите заложени в 

настоящата програма само по себе си е следваща стъпка към систематичното решаване на 

екологичните проблеми в Община Каолиново. Това е съществена част от интегрираният 

процес на планиране, заложен в Общинския план за развитие на Община Каолиново 2014-

2020г. 

Целите и приоритетите, залегнали в Програмата са в унисон с националните 

приоритети изведени в Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 

2009-2013 г., Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г., 

Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020, Национална стратегия за 

управление и развитие на водния сектор в Република Българияи и Оперативна програма 

“Околна среда” 2014-2020г. 

Целите са формулирани като са взети предвид националните цели в сферата на 

околната среда и предоставят основата за формулиране и осъществяване на пакет от 

последователни задачи и действия, представени детайлно в следващия “План за Действие” 

от програмата. 
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РАЗДЕЛ VIII. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

 Специфична цел№ 1: Устойчиво и интегрирано управление на водните ресурси в община Каолиново 

 

Мярка Дейност Отговорна 

институция 

Срок за 

изпълнение 

Източници на 

финансиране 

1 2 3 4 5 
МЯРКА 1.1:  

 Обезпечаване на добро 

състояние и ползване на 

водните ресурси на 

територията на общината 

1.1.1 Изпълнение на инвестиционен проект 

„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация 

на водоснабдителна мрежа и изграждане на 

канализационна мрежа и пречиствателна станция 

за отпадъчни води – гр. Каолиново” 

Община 

Каолиново 

ВиК Шумен 

МОСВ 

 

2016г. – 2020г. ОПОС, ДБ, 

Общински 

бюджет, ФЛАГ 

 

 1.1.2 Изпълнение на инвестиционен проект 

„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация 

на водоснабдителна мрежа и изграждане на 

канализационна мрежа и пречиствателна станция 

за отпадъчни води – с. Тодор Икономово” 

Община 

Каолиново 

ВиК Шумен 

МОСВ 

 

2016г. – 2020г. ОПОС, ДБ, 

Общински 

бюджет, ФЛАГ 

 

 1.1.3. Подмяна на водоснабдителни мрежи и 

съоръжения в населените места с цел намаляне на 

загуби и аварии по мрежите. 

Община 

Каолиново 

ВиК Шумен 

МОСВ 

2016г. – 2020г. ДБ, Общински 

бюджет, ФЛАГ 

 

 1.1.4. Въвеждане на алтернативни технологии за 

пречистване на битови отпадъчни води в малките 

населени места. 

Община 

Каолиново 

ВиК Шумен 

МОСВ 

2016г. – 2020г. ДБ, Общински 

бюджет, ФЛАГ 

 

 1.1.5. Актуализация на проектите на санитарно- 

охранителните зони (СОЗ) на основните 

източници за питейна вода 

ВиК Шумен 

 

2016г. – 2020г. ДБ 
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Специфична цел№ 2:  Усъвършенстване на системата за управлението на отпадъците в община Каолиново 

 

Мярка Дейност Отговорна 

институция 

Срок за 

изпълнение 

Източници на 

финансиране 

1 2 3 4 5 

МЯРКА 2.1:  Оптимизиране 

на общинската схема за 

управление на 

отпадъците 

2.1.1. Дообрудване на системата за организирано 

сметосъбиране с нова техника и съдове за 

отпадъци 

Община 

Каолиново 

2016г. – 2020г Общински 

бюджет, 

ПУДООС, ПРСР 

 2.1.2. Въвеждане на разделно събиране на 

биоразградими отпадъци и изграждане на 

инфрастуктура на компостирането им. 

Община 

Каолиново 

2016г. – 2020г. ОПОС, 

Общински 

бюджет 

 2.1.3. Изграждане на площадка за приемане на 

едрогабаритни отпадъци от домакинствата 

Община 

Каолиново 

 

2016г. – 2020г. Общински 

бюджет 

 

 2.1.4. Усъвършенстване на системите за разделно 

събиране на отпадъците от опаковки, отпадъците 

от хартия, пластмаса, стъкло и метал от бита,  за 

събиране и обезвреждане на масово 

разпространени опасни отпадъци (батерии, 

луминисцентни лампи и т.н) 

Община 

Каолиново 

Фирми, ООп 

2016г. – 2020г. Общински 

бюджет, 

ПУДООС 

 

 2.1.5. Усъвършенстване на нормативната рамка за 

управление на отпадъците в община Каолиново 

Общински съвет 

Община 

Каолиново 

2016г. – 2020г. Общински 

бюджет 

 

 2.1.6. Подобряване на информационната система 

за управление на отпадъците 

Община 

Каолиново 

 

2016г. – 2020г. Общински 

бюджет 
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Специфична цел№ 3:  Опазване и управление на биологичното разнообразие в община Каолиново 

 

Мярка Дейност Отговорна 

институция 

Срок за 

изпълнение 

Източници на 

финансиране 

1 2 3 4 5 

МЯРКА 3.1:  Ограничаване 

на негативните влияния 

върху биологичното 

разнообразие в община 

Каолиново 

 

3.1.1. Изследване на биологичното 

разнообразие в земите и горите общинска 

собственост и конкретни мерки за опазването 

му 

Община 

Каолиново 

РИОСВ, ИАОС, 

РДГ, НПО 

2016г. – 2020г ОПОС, 

ПУДООС и 

други 

финансиращи 

програми 

 3.1.2. Въвеждане и подобряване на превантивни 

дейности за намаляване на опасността от горски 

пожари на територията на Община Каолиново 

Община 

Каолиново РДГ,  

СИДП 

2016г. – 2020г. ПРСР, 

Общински 

бюджет и др. 

 3.1.3 Възлагане допълването на раздел „Лечебни 

растения” към общинска програма за опазване на 

околната среда 

Община 

Каолиново 

2016г. – 2020г. Общински 

бюджет и др. 

 3.1.4.Паспортизация на дървесната растителност 

и елементите на зелената система, изготвяне на 

зелен кадастър 

Община 

Каолиново 

2016г. – 2020г. Общински 

бюджет и др. 

МЯРКА 3.2: Устойчиво 

управление на 

защитените територии 

и зони по Натура 2000 в 

община Каолиново 

3.2.1. Подпомагане изпълнението на мерки по 

опазване и възстановяване на редки и застрашени 

растителни и животински видове, както и на 

ценни природни територии в общината 

Община 

Каолиново, 

РИОСВ, РДГ 

2016г. – 2020г. ОПОС, 

ПУДООС и 

други 

финансиращи 

програми  

 3.2.2. Подпомагане разработването на планове за 

управление на защитени зони и подкрепа за 

изпълнение на заложените в тях дейности. 

Община 

Каолиново, 

РИОСВ, РДГ 

2016г. – 2020г. ОПОС, 

ПУДООС и 

други 

финансиращи 
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програми  

 3.2.3. Изпълнение на предвидените 

лесоустройствени мероприятия по 

горскостопанските планове за горските територии 

- общинска и държавна собственост 

Община 

Каолиново РДГ,  

СИДП 

2016г. – 2020г. ДБ, ПРСР, 

Общински 

бюджет и др. 

 

 

Специфична цел№ 4:  Подобряване на административния капацитет за управление на околната среда  

                                       и ангажиране на местното население 

Мярка Дейност Отговорна 

институция 

Срок за 

изпълнение 

Източници на 

финансиране 

1 2 3 4 5 

МЯРКА 4.1:  Осигуряване на 

възможности за повишаване 

на професионалната 

квалификация на кадрите 

компетентни по управеление 

на околната среда в 

общинската администрация 

4.1.1. Осигуряване на възможности за 

повишаване на професионалната квалификация 

на кадрите, компетентни по управление на 

околната среда в общинската администрация 

Община 

Каолиново 

 

2016г. – 2020г ОПАК, 

Общински 

бюджет и др. 

 4.1.2. Подобряване на информационната 

обезпеченост за управление на околната среда в 

община Каолиново 

Община 

Каолиново  

2016г. – 2020г. ОПАК, 

Общински 

бюджет и др. 

 4.1.3. Обучение на специалистите в общината за 

извършване на процедурите за екологична оценка 

Община 

Каолиново  

2016г. – 2020г. ОПАК, МОСВ 

Общински 

бюджет и др. 

 4.1.4. Обучение на специалисти за разработване 

на планове и проекти за участие в 

Община 

Каолиново  

2016г. – 2020г. ПРСР, 

Общински 
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агроекологични схеми бюджет и др. 

 4.1.5. Изграждане на общински капацитет за 

прилагане на екологичното законодателство, за 

разработване и управление на екологични 

инфраструктурни проекти и малки проекти 

Община 

Каолиново  

2016г. – 2020г. ОПАК, 

Общински 

бюджет и др. 

 4.1.6. Провеждане на тематични форуми и анкети 

по проблемите на околната среда 

Община, НПО, 

фирми, 

уч.заведения  

2016г. – 2020г. ОПОС, ОПАК, 

Общински 

бюджет и др. 

МЯРКА 4.2:   Подобряване на 

информационната 

обезпеченост за управление 

на околната среда в община 

Каолиново 

4.2.1.Проучване на добрите практики в областта 

на информационното осигуряване на 

управлението на територията и опазването на ОС 

Община 

Каолиново,  

2016г. – 2020г. ОПОС, ОПАК 

Общински 

бюджет  

 4.2.2. Актуализиране на раздел „Екология” в 

сайта на общината предоставящ актуална 

информация за компонентите на околната среда и 

дейностите на общината  

Община 

Каолиново 

2016г. – 2020г. ОПАК, 

Общински 

бюджет 

 4.2.3. Обществени обсъждания и дискусии по 

екологични проблеми 

Община 

Каолиново 

2016г. – 2020г. ОПАК, 

Общински 

бюджет 

 4.2.4. Издаване и разпространение на 

информационни материали, свързани с околната 

среда 

Община 

Каолиново, 

РИОСВ, НПО 

2016г. – 2020г. Общински 

бюджет и др. 

МЯРКА 4.3:    Информиране на 

населението на община 

Каолиново относно 

опазването на околната 

среда. 

4.3.1. Провеждане на информационни кампании 

по теми, свързани с местни аспекти на околната 

среда в общината  

Община 

Каолиново 

РИОСВ,НПО 

Учебни 

заведения 

2016г. – 2020г. Общински 

бюджет и др. 

 4.3.2. Участие в националните кампании, Община 2016г. – 2020г. Общински 
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свързани с околната среда Каолиново 

Фирми, НПО 

Учебнизаведения 

Детски градини 

бюджет и др. 

 4.3.3. Информиране на обществеността за 

процедури за обществено обсъждане на 

устройствени планове и на техните екологични 

оценки 

Община 

Каолиново 

2016г. – 2020г. - 

 4.3.4. Повишаване на екологичното съзнание за 

намаляване на отпадъците и разделното им 

събиране 

Община 

Каолиново 

2016г. – 2020г. Общински 

бюджет, ООп. 

 4.3.5. Провеждане на тематични кампании за 

населението за запознаване с практиките за 

пестене на вода и създаване на обществен 

контрол 

Община 

Каолиново 

2016г. – 2020г. - 

 4.3.6. Привличане на гражданите за участие в 

изпълнението на проекти, свързани с опазване на 

околната среда 

Община 

Каолиново 

2016г. – 2020г. Общински 

бюджет и др. 

 4.3.7. Съдействие на учебните заведения при 

провеждане на екологичното обучение 

Община 

Каолиново 

2016г. – 2020г. Общински 

бюджет и др. 
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РАЗДЕЛ IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

 

За установяване на степента на изпълнение на целите на Общинската програма за 

опазване на околната среда се предвижда система за наблюдение и оценка, която ще работи 

при условията на: 

 Използване на показатели за наблюдение и оценка 

 Съответствие с принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност 

Наблюдението и оценката следва да проследяват ежегодно до каква степен са 

зпълнени конкретните задачи (чрез показателите) за постигане целите на ОПООС и спазени 

ли са тези основни принципи. В случаи, че не са изпълнени задачите за съответния период 

или не са съблюдавани принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност се 

извършва анализ на причините за това и какви действия следва да бъдат предприети с оглед 

на тяхното реализиране. 

По отношение реализацията на заложените в програмата цели и мероприятия, 

основната дейност за координация, изпълнение и отчет е задължение Дирекция 

“Специализирана администрация ” с всички експерти и служители и задължение на еколога 

на Община Каолиново да проследи планиране, изпълнение, срокове.  

Разпределението на задачите от плана за действие е задължение на Директор 

дирекция “Специализирана администрация” към съответните експерти по специалности и 

включване в Програмата на Община Каолиново за съответната година. 

За наблюдение и оценка на изпълнението на ОПООС, координиращ орган е РИОСВ. 

В съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда до 30 март 

всяка година е необходимо Кметът да внася отчет за изпълнение на програмата пред 

Общинския съвет, който да бъде изпращан и в РИОСВ – Шумен. 

Източници на финансиране на екологични проекти 

Основните национални и международни източници за финансиране на екологични 

проекти са: 

 Държавния бюджет; 

 Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда; 

 Националния доверителен екофонд,  

 Кохезионен фонд – за съфинансиране на всички дейности. Финансирането 

от фонда ще бъде максимум 85% от общите признати разходи. 

 Европейски фонд за регионално развитие –Финансирането от фонда ще бъде 

максимум 85% от общите признати разходи. 

 Механизъм „съвместно изпълнени” в рамките на протокола от Киото към 

Рамковата конвенция по изменение на климата, 

 Споразуменията за двустранно сътрудничество, Международни организации и 

финансови институции. 

Настоящата Общинска програма за опазване на околната среда е отворен документ, 

който следва да бъде актуализиран при възникване на нови обстоятелства и документи.  
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РАЗДЕЛ Х. МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА 

 

Процесът на организация на изпълнението, осъществяване на мониторинг, контрол и 

последваща оценка на изпълнението на политиката за опазване на околната среда, в 

частност на настоящата Програма за опазване на околната среда, която дефинира тази 

политика за периода 2016-2020 г., се организира от Кмета на общината или от 

упълномощено от него друго длъжностно лице. 

Контролът като основна функция на системата за управление има за цел да създаде 

условия за подобряване работата на общинската администрация и за формулиране на 

правилни управленски решения във връзка с изпълнение на тази политика. 

Предвид разпределението в обхвата на работа и функционалните задачи, присъщи на 

контрола, неговата основна задача е свързана с осигуряване на законосъобразност при 

изпълнението на политиките за опазване на околната среда, както и целесъобразност 

изразяваща се в процеса на детайлизирано проследяване работата по изпълнение на 

ангажиментите на длъжностните лица по тази политика. 

Същностната характеристика дефинираща обхвата и съдържанието на контролния 

процес във висока степен се определя от съществуващите законови изисквания по 

отношение осигуряване на законосъобразност в публични институции и органи на местната 

власт.  

Община Каолиново има разработена и функционираща вътрешна система за 

финансово управление и контрол, която на практика покрива изискванията за контрол 

върху законосъобразността на прилаганите инструменти при изпълнение на общински 

политики. В този смисъл съществуващите субекти на контрол, вътрешни за общината и 

техните правомощия се уреждат от действащата вътрешна система за финансово 

управление и контрол. Формите и методите на работа за тях се предопределят от 

нормативните изисквания с вътрешен и външен характер. 

Що се отнася до външните контролни субекти тяхната роля и функции са 

определени, съобразно специфичните задачи на външния контрол: 

Агенцията „Държавна финансова инспекция"(АДФИ) 

Осъществяваща инспекция на спазване на бюджетната дисциплина във връзка с 

изпълнение на общинските политики. Обхвата и съдържанието на задачите по контрол, 

които се изпълняват от АДФИ са законово регламентирани, а методиката на работа и 

конкретния инструментариум е възприет и утвърден нормативно. Предвид структурата и 

задълженията на субектите на контрола, методиката на работа на вътрешните субекти и на 

АДФИ, в качеството й на външен контролен орган са детайлизирани и ясни като 

съществуваща и въведена практика. 

Етапите на изпълнение на контролните функции има условен характер, защото 

процеса по контрол на законосъобразността и целесъобразността не може да бъде 

еднократен или епизодичен акт, въпреки, че външният контролен орган АДФИ, 

осъществява своите проверки с определена честота и следвайки етапите на работа, 

съобразно своята методология на работа. 
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Освен планови инспекции, АДФИ осъществява извънпланови инспекции при 

постъпване на сигнали за нередности и/или измами. Вътрешните контролни органи 

осъществяват периодични проверки съобразно необходимостта от поемане на задължения и 

извършване на разходи по изпълнение на отделните политики. 

Реализирането на Програмата за опазване на околната среда на община Каолиново е  

непрекъснат процес на изпълнение на дейностите, наблюдение, контрол и актуализация. 

Отчита се натрупания опит, трудностите и неуспехите, извършват се корекции на 

съществуващите вече насоки за развитие в посока към адаптиране на новите обстоятелства 

и промени във вътрешната и външна среда. 

Главните рискове за постигането на стратегическите цели са свързани с комплекс от 

фактори, които до голяма степен са трудно предвидими в бъдещето. Очевидно е, че не е 

възможно да се предскажат с високо ниво на достоверност всички промени, които биха 

настъпили към хоризонта на изпълнението на стратегическите цели и конкретните 

дейности в програмата. Това означава, че реализацията на програмата трябва да бъде 

непрекъснат процес на наблюдение, контрол и актуализация, анализ и корекции при 

грешки, трудности и неуспехи за адаптиране на планираните дейности към новите 

обстоятелства и пазарни условия. 

Основните компоненти на Програмата за опазване на околната среда (визия, цели, 

приоритети и мерките в плана), имат за цел да дадат преди всичко перспективи и насоки за 

равитие, но нямат задължителен характер. Тези компоненти не ограничават възможостта да 

бъдат разработвани, предлагани и реализирани и други практически мерки, програми и 

дейности, стига да са финансово и организационно обезпечени. В този смисъл 

партньорството между общинските власти, областната администрация, държавата, бизнес 

субектите, НПО и всички заинтересовани лица и институции ще гарантира изпълнението на 

по-голям обем от планираните мерки и дейности. 
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ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ 

 

План за развитие на община Каолиново 2014-2020 г. 

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2014-

2020 г. 

Национална програма за приоритетно изграждане на селищни пречиствателни 

станции за отпадъчни води 

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие 

Национална стратегия за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране 

Интернет страница на община Каолиново 

Интернет страница на Изпълнителна агенция по околна среда и водите (http://nfpbg. 

eionet.eu.int) 

Интернет страница на РИОСВ Шумен 

Интернет страница на РЗИ  

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на 

обшина Каолиново, приета с Решение № 339 по Протокол № 28/10.08.2010 г. 

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Каолиново приета 

с Решение №12  по Протокол №3/ 24.11.2015г.на Общински съвет – Каолиново. 

Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община 

Каолиново приета с Решение №50  по Протокол №5/27.03.2008г.на Общински съвет – 

Каолиново. 

Указания на Министерството на околната среда и водите относно структурата и 

съдържанието на общинските програми за опазване на околната среда 

http://nfpbg/

