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ЧАСТ ІІ. ПРОГНОЗА
1. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО И ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
1.1.ДЕМОГРАФСКА ПРОГНОЗА НА ОБЩИНАТА (2013-2030 Г.)
Основните документи, които бяха съобразени при разработването на прогнозата на
населението на общината са: Национална стратегия за демографско развитие на
населението в Република България (2012 г.-2030 г.); Национална концепция за
пространствено развитие за периода 2013-2025 г.; Национална стратегия за регионално
развитие на Република България за периода 2012-2022 г.; ОП „Развитие на човешките
ресурси 2014-2020 г.; Национална стратегия на Република България по миграция и
интеграция (2008-2015); Прогнози на НСИ за населението на страната и др., Общински
план за развитие на община Дългопол 2014-2020 г., както и реалната демографска
ситуация в общината.
В условията на демографски преход, от режим на нарастване на населението към
режим на намаляване и остаряване, стратегията за демографско развитие е изградена върху
концепцията за баланс на населението, при която водеща е идеята за повишаване
качеството на живота.
Комплексният анализ на основните параметри на демографската ситуация в
общината показва, че поради голямата инерционност, с която се характеризират
демографските процеси, значително увеличаване на броя на населението от демографска
гледна точка не може да бъде обосновано в периода до 2030 г.
Прогноза за броя на населението в община Дългопол
Прогнозата на населението е разработена в три варианта: песимистичен,
реалистичен и оптимистичен. По своята същност прогнозата представя едно
предполагаемо развитие на населението на общината. Песимистичният и оптимистичният
вариант очертават границите на развитие на населението, а реалистичният е най-вероятен,
при определени условия, като отклоненията нарастват с отдалечаване от базисната година.
Бъдещото развитие на населението зависи в голяма степен от формиралите се
структури и протичащите процеси. Характерно за община Дългопол е, че делът на
фертилните контингенти (20.7%), в т.ч. 21.6% за центъра на общината и 20.2% за селата,
естественият прираст за периода 2007-2013 г. (-5.8‰) и фертилността, която е под 2.11, т.е.
под границата на заместване на поколенията са сходни, но по-неблагоприятни от средните
параметри за страната (22.1% фертилни контингенти и -4.8‰ естествен прираст за
периода).
При песимистичния вариант се очаква населението на общината да продължи да
намалява, като към края на прогнозния период (2030 г.) да достигне 13000 д. Понататъшното намаляване и остаряване на населението е резултат от продължителното
1

Разпространен възглед в съвременните демографски изследвания е, че социалният статус на жените и
нивото на фертилност са в негативна корелация.
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действие на общи и специфични тенденции, предвид реалната възрастова структура,
намаленият брой на жените във фертилна възраст и отрицателното естествено
възпроизводство. Социално-икономическите промени през последните 2 десетилетия също
допринесоха за неблагоприятните процеси във възпроизводството на населението.
При реалистичния вариант се предвижда запазване числеността на населението
(14000 д. – 2030 г.). С натрупването на положителни въздействия и подобряването на
средата за живот може да се очаква, че демографските процеси ще се стабилизират.
Проблемите, свързани с развитието на населението не са само демографски, те са главно
социално-икономически. Независимо от стабилизирането на населението, в резултат на
дълготрайното неблагоприятно развитие на демографските процеси, не се очакват
съществени промени във възрастовата структура. Основен принос в демографското
развитие на общината ще продължи да има нейният център, т.е. ще се запази структурата в
териториалното разпределение на населението на общината. Важно значение според
демографската стратегия на страната придобива образованието, способностите, уменията и
здравословното състояние на хората, т.е. човешкия капитал. Особено важно е
дългосрочният характер на демографските и социално-икономическите въздействия за
постигането на устойчиви резултати.
При оптимистичния вариант се очаква постепенно нарастване на населението
(15000 д. – 2030 г.), обусловено предимно от социално-икономическото развитие, забавяне
на негативните демографски процеси и механичен прираст с неголям интензитет главно на
контингенти в трудоспособна и надтрудоспособна възраст. Състоянието на пазара на труда
има важна роля в демографското развитие на общината. Социологическите изследвания
показват, че трудовата реализация, осигуряването на по-добър жизнен стандарт и обучение
имат съществено значение за демографското поведение. Търсенето на решения на
демографските проблеми на всички нива е свързано с икономическото развитие и
заетостта2. Може да се очаква, че бъдещите благоприятни изменения в средата ще водят до
благоприятни изменения във възпроизводствените процеси на населението.
По населени места прогнозата на населението на общината е представена в
следващата таблица.
Таблица 1. Община Дългопол - Прогноза на населението 2013-2030 г.
Населени
места

Песимистичен

Реалистичен

Оптимистичен

2020 г.

2030 г.

2020 г.

2030 г.

2020 г.

2030 г.

13951

13500

13000

13700

14000

14500

15000

Гр. Дългопол

4700

4600

4500

4680

4800

4850

5000

Села

9251

8900

8500

9020

9200

9650

10000

с. Арковна

78

70

50

70

60

70

80

с. Аспарухово

603

550

500

560

580

630

700

с. Боряна

269

240

200

250

230

260

270

Общ. Дългопол

2

Варианти
2013 г.

В много страни от ЕС семейната политика е ориентирана и свързана с политиката по заетостта.
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с. Величково

591

с. Дебелец

1

с. Камен дял

600

580

600

620

650

670

241

220

200

220

230

270

280

с. Комунари

103

90

70

90

80

120

130

с. Красимир

85

70

60

70

60

80

90

с. Лопушна

882

850

800

860

850

920

950

с. Медовец

1669

1620

1600

1650

1680

1830

1900

с. Партизани

1043

1020

1000

1030

1050

1060

1100

с. Поляците

846

820

800

820

840

860

880

с. Рояк

257

220

200

230

250

270

280

с. Сава

219

200

170

200

230

240

230

с. Сладка вода

36

30

20

30

40

30

40

с. Цонево

2328

2300

2250

2340

2400

2360

2400

От таблицата се вижда, че за перспективния период не се очертават съществени
изменения и териториално преразпределение на населението в отделните населени места,
поради голямата инерционност на демографските процеси. По отношение на естествените
възпроизводствени процеси може да се каже, че почти всички генерации живородени
момичета, които ще формират фертилните контингенти до 2020 г. са вече родени и
числеността им е известна. Около половината от тях също са родени, включващи се в
състава до 2030 г. При това положение оценките за очакваната численост на найфертилната група на фертилния контингент на населението на общината и населените
места са валидни в много голяма вероятност. Различията между отделните варианти и
параметрите на възпроизводство са в зависимост от множество други фактори, в т. ч. от
миграционните процеси, фертилността и социално-икономическото развитие.
Прогноза за населението по възрастови групи в община Дългопол
Процесът на застаряване на населението на общината ще продължи и в
перспектива. Поради по-доброто им демографско развитие, този процес ще бъде по-слабо
изразен в град Дългопол и по-големите села, които ще запазят характера си на прогресивна
и стационарна възрастова структура. Много малките населени места се характеризират с
намален контингент на население в под и във трудоспособна възраст. В перспектива те се
очертават с регресивна възрастова структура.
За целите на образователната инфраструктура и за планирането на потребността от
детски заведения и училища, както и за тяхната териториална локализация се представят и
прогнозни разчети за специфичните възрастови групи, които за прогнозния период не се
очертава да имат съществени изменения.
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Таблица 2. Община Дългопол – Прогноза на населението 2013-2030 г.
(брой)

Общо
0-14 г.
15-64 г.
65+
0-2 г.
3-6 г.
7-14 г.
15-18 г.

2013 г.
13951
2183
9044
2724
378
614
1191
559

Варианти
Песимистичен
2020 г.
2030 г.
13500
13000
2100
2030
8750
8400
2650
2570
360
350
590
580
1150
1100
540
570

Реалистичен
2020 г.
2030 г.
13700
14000
2130
2180
8950
9100
2670
2720
370
380
600
620
1160
1180
550
560

1.2.ПРОГНОЗА
ЗА
ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

И

Оптимистичен
2020 г.
2030 г.
14500
15000
2270
2350
9400
9750
2830
2900
390
400
640
670
1240
1280
580
600

ПРОСТРАНСТВЕНО

Основни фактори за икономическо развитие на общината
При формулиране на сценариите/хипотезите за икономическо развитие и
функционална система “Труд” следва да се отчете влиянието на комплекс от условия и
фактори. Те са свързани с:
–

необходимостта от придаване на нов динамизъм на икономиката на общината;

–

общите тенденции в икономическото развитие и заетостта през последното
десетилетие и последиците от преструктурирането на реалния икономически
комплекс, отраслите и дейностите на социалната сфера и отражението им върху
функциите на система “Труд”;

–

влиянието на комплекса от фактори, под чието въздействие ще се определят и
параметрите на развитието на икономиката и система “Труд”.

В резултат на анализа, предимства на общината могат да се обобщят по следния
начин:
–

Плодородна земя и благоприятни климатични условия за развитие на селско
стопанство.

–

Богати водни ресурси – реките Луда Камчия, Голяма Камчия и язовирите
Цонево и Елешница.

–

Традиции в земеделието и животновъдството.

–

Добра транспортна обезпеченост – през общината преминават Айтоски проход и
ЖП линия.

7

–

Средищно географско положение спрямо големите административни центрове –
Варна, Бургас и Шумен.

–

Чиста и съхранена природна среда.

–

Изградена техническа и социална инфраструктура и добре развита селищна
система.

–

Богато културно-историческо наследство.

–

Наличие на газификация.

–

Развитие на конкурентен аграрен сектор и хранително-вкусова промишленост,
възможност за развитие на биологично земеделие;

–

Развитие на туризъм, “стъпил” върху природно и културно наследство и
интегриран с аграрния сектор.

Развитието на община Дългопол ще изпитва и съпътстващото влияние на фактори
със задържащ характер:
–

Намаляващ брой човешки ресурс с необходимото качество като образование,
професионални умения и капацитет;

–

Липсата на изградена устойчива и привлекателна бизнес и инвестиционна среда
в общината;

–

Наличието на диспропорция между потребността от публични инвестиции и
реалните възможности за бюджетно осигуряване на средства.

Визията на общината според Общинския план за развитие (ОПР) 2014-2020 г.
е: „Дългопол - динамично и устойчиво развиваща се община в Североизточна България
- утвърден земеделски район с плодородна земя, чиста природа и съхранено културно
богатство, предлагащ добри условия за инвестиции, живот и работа.”
За община Дългопол са в сила система от документи за стратегическо планиране и
програмиране на регионалното развитие по смисъла на Закона за регионално развитие (понататък – стратегически документи по ЗРР), които в съответните си части извеждат
обществените приоритети, свързани с опазването и развитието на физическата среда и
функционалните системи. Реализациите на тези предвиждания на стратегическите
документи, включително евентуалното им финансиране по структурните фондове на ЕС,
се нуждаят от съответна устройствена планова основа.
Приоритети, специфични цели и мерки на ОПР 2014-2020 г.
ПРИОРИТЕТ 1: Икономическо съживяване и развитие на района, повишаване на
конкурентоспособността, насърчаване на предприемачеството и инвестициите с
приоритети селско стопанство, туризъм и лека промишленост.
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Специфична цел 1.1: Насърчаване на предприемачеството, инвестициите и
иновациите
Специфична цел 1.2: Развитие на селското и горското стопанство
Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на интегриран туризъм, чрез
опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство
ПРИОРИТЕТ 2 Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот,
повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района
Специфична цел 2.1. Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови
работни места
Специфична цел 2.2. Повишаване качеството на човешките ресурси и постигане
на съответствие с изискванията на пазара на труда
Специфична цел 2.3. Насърчаване на трудовата активност и социалното
включване на групи в неравностойно положение
ПРИОРИТЕТ 3 Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване
на околната среда и природното богатство
Специфична цел 3.1. Доизграждане и модернизиране
инфраструктура и подобряване качествата на средата

на техническата

Специфична цел 3.2. Опазване на околната среда и пълноценно използване на
природните ресурси
ПРИОРИТЕТ 4 Подобряване на качеството и достъпа до обществени услуги административни, образователни, здравни, социални и културни
Специфична цел 4.1. Подобряване на административните услуги и повишаване
на институционалния капацитет
Специфична цел 4.2. Осигуряване на качествено образование
В тази връзка са предвидени мерки, реализиращи приоритетите на плана на община
Дългопол, които ще повлияят върху икономическото развитие и подсистема “Труд”,
включват изграждането на подходяща бизнес среда; подобряване качеството на човешките
ресурси; развитие на изследователска дейност, технологично и иновационно развитие на
общината; доизграждане и модернизиране на техническата инфраструктура и т.н.
Устройствените решения и фактори са друго важно условие за реализацията на
целите и приоритетите в развитието на общината, заложени в приетите и действащи
стратегически и планови документи, разгръщане на инвестиционната инициатива като
предпоставка за динамизиране на икономиката, както и за цялостното подобряване на
жизнената среда с опазване и развитие на природните дадености и ресурси на територията.
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Прогноза за работната сила
Прогнозата на заетостта се основава на:
–

прогнозите за броя на икономически активното население на общината и на
коефициентите на заетост;

–

броя на заетите лица в социално-икономическия и инфраструктурен комплекс на
общината през периода 2007–2013 г.;

–

прогнозите за динамиката за развитие на икономическия комплекс на общината;

–

очакваното увеличаване на пенсионната възраст на работната сила;

–

заложена тенденция за намаляване на броя на безработните лица в рамките на 5-7% от
работната сила (активното население), което е в приемливите рамки на равнища на
безработица. Равнището на безработица е около 30%.

При прогнозиране на динамичните характеристики на отрасловата заетост, е отчетено
действието на следните основни фактори:
–

промените в отрасловата структура на производството,

–

изменения в трудоемкостта на производството,

–

повишено равнище на организация на труда и производителност на труда,

–

други интензивни фактори, като нови високопроизводителни технологии, ново
образователно и квалификационно равнище на работната сила и др.

При прогнозните разчети за броя на общо заетите в община Дългопол са ползвани
корекционни коефициенти за реално незаетите (учащи, безработни, инвалиди и др.) от
населението в трудоспособна възраст, ежедневна трудова заетост на работна сила от други
общини и заетост на част от работната сила на общината в други общини.
Прогнозата за броя на работната сила се определя от прогнозния брой на
икономически активно население (възрастовата група 16 - 65 г.). Това са лицата способни да
бъдат включени в икономическата (трудовата) дейност. В прогнозните разчети се отчита и
тенденцията за промените на пенсионната възраст, която според някои стратегически
документи, засягащи човешкото развитие ще бележи лек ръст на повишаване в периода до
2015-2020 г. При този тип прогнози се отчитат още предвижданията за количествените
параметри на коефициента за икономическа активност, коефициентът за заетост и др. Те
изразяват определени съотношения на част от населението към общия му брой. Прогнозният
брой на икономически активните лица в общината е определен на базата на следните
коефициенти:
–

Период 2015-2020 г. – 38 - 48%;

–

Период 2021 -2027 г. – 55 - 63%

На тази основа се предвижда към 2027 г. икономически активното население да
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достигне прогнозните параметри, отразени в таблица № 2.2.
Таблица 3. Прогноза за броя на икономически активното население на община
Дългопол по възприетите варианти на демографската прогноза
Брой към:
Показатели /варианти

2013 г.

2020 г.

2027 г.

Тенденциален вариант
Икономически активно население – бр.

8750
38 -42

8400
52-55

9044

8950

9100

36,4
Оптимистичен вариант

42-45

55-58

Коеф. на икономическа активност – %

9044
36,4

Реалистичен вариант
Икономически активно население – бр.
Коеф. на икономическа активност – %

Икономически активно население – бр.

9044

9400

9750

Коеф. на икономическа активност – %

36,4

45-48

60-63

На основата на прогнозата за броя на икономически активното население на общината
и на заложените коефициенти на заетост се прогнозира и броят на заетите лица в община
Дългопол. Коефициентът на заетост изразява отношението между броя на заетите лица към
икономически активното население (15-65 годишна възраст). Основанията за залагане на повисоки стойности на коефициентите на заетост са очакванията за значими инвестиции в
аграрния сектор, развитие на нови производства в отрасъл “Селско стопанство”, развитие на
отрасъл “Рибовъдство и аквакултури”, създаване на нови производствени мощности в
преработвателната промишленост на селскостопански суровини, риба и др. Налице са и
обективни основания за нарастване на броя на заетите в туристическия бранш (отрасъл
“Хотелиерство и ресторантьорство”.
Като база за прогнозните разчети е взет броят на заетите лица в социалноикономическия и инфраструктурен комплекс на общината през 2013 г. – 3166 д. При
прогнозата на броя на заетите, съпоставени с прогнозния брой на икономически активните
лица е заложена тенденция за намаляване на броя на безработните лица - в рамките на 12,0 –
15,0% (в първите години от периода 2013-2020 г., с тенденция за намаляване на след 2020 г и
до 10-12%. Тези стойности са в приемливите рамки на европейските равнища на
безработица. При прогнозните разчети за броя на общо заетите в община Дългопол са
ползвани корекционни коефициенти за реално незаетите (учащи, безработни, инвалиди и др.)
от населението в трудоспособна възраст и коефициенти на заетост от населението в под
трудоспособна и над трудоспособна възраст. Конкретните прогнозни разчети за броя на
заетите лице в община Дългопол (по двата възприети варианта) към 2020 и 2030 г. са
представени в таблица № 2.3.
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На този основа се предвижда към 2030 г. заетостта на работната сила да достигне:
–

При тенденциалния вариант – 5000 души;

–

При реалистичния вариант (с целева подкрепа) – 5520 души.

–

При оптимистичния вариант вариант – 6000 души;

Конкретните прогнозни разчети за броя на заетите лице в община Дългопол по двата
варианта към 2025 и 2035 г. са представени в таблица 2.3.
Таблица 4. Прогноза за броя на наетите лица и за коефициента на заетост на община
Дългопол по възприетите варианти на демографската прогноза
Показатели /варианти
2013 г.
Тенденциален вариант
Заети лица (наети и самонаети) – бр.
3166
Коефициент на заетост -%
71,5
Реалистичен вариант
Заети лица (наети и самонаети) – бр.
3166
Коефициент на заетост - %
71,5
Оптимистичен вариант
Заети лица (наети и самонаети) – бр.
3166
Коефициент на заетост - %
71,5

Стойност към:
2020 г.
2030 г.
3820
75,0

5000
78,0

4160
78,0

5520
80,0

4560
80,0

6000
81,0

Броят на заетите лица е изчислен при коефициент на заетост около 75% и равнике
на заетост 7-5%. При определянето на тези коефициенти се има предвид достигане на
целта на стратегията на Европейския Съюз Европа 2020, а именно коефициент на заетост 75% през 2020 г. Като се има предвид, че се прогнозира за хоризонт – 2030 г. – това
равнище на заетост е напълно вероятно/постижимо.
Пространствени аспекти
икономическия комплекс

на

прогнозата

за

развитие

на

В пространствената хипотеза за развитие на икономическия комплекс на община
Дългопол се отчитат насоките за неговото развитие, заложени в стратегически и планови
документи, касаещи развитието на общината през следващите години. В тях се определят
мястото и значимостта на отделните сектори в икономическата база на общината Налице
са предпоставки, даващи основание да се приеме тезата че като водещ отрасъл ще
продължи да се утвърждава селското и горското стопанство. Допълващи функции ще имат
добивната и преработващата промишленост и строителството. С добри перспективи за
развитие (на основата на наличните природни и антропогенни елементи) е и туризма.
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Първичен сектор
Първичният сектор – селско, горско и рибно стопанство ще бъде стратегически
икономически сектор в общината. С него ще се обвързва и преработващата промишленост.
Интензивното развитие на първичния сектор в общината решава и проблема с трудовата
заетост на населението в общината. Значителният размер на земеделски земи в общината,
традициите и производствения опит в селскостопанското производство, наличието на
изградена (макар и неподдържана) инфраструктура на това производство са фактори,
които се отчитат при прогнозите за развитие на аграрния сектор в общината.
Съгласно Мярка 1.2.1: Разнообразяване на земеделските култури и развитие на
растениевъдството на ОПР 2014-2020 г. са предвидени следните дейности:
Възстановяване и разширяване на хидромелиоративната система; (ПЧП)
Разширяване на площите за поливно земеделие;
Увеличаване производството на зърнено-житни, фуражни и технически култури;
Увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини);
Развитие на зеленчукопроизводство;
Изграждане на оранжерийни комплекси.
Насоките за развитие на първичния сектор на социално-икономическия комплекс
на общината, и същественото му участие в основните икономически параметри на
общинската икономика, са функция на разполагаемите ресурси и потенциали. Това е и
акцентът в работната хипотеза за развитие на аграрния, горския и рибовъдния сектор,
както и на добивните производства на територията на община Дългопол.
В работната хипотеза за перспективното развитие на община Дългопол, основен
стратегически ресурс за развитието на селското стопанство като водещ отрасъл в
икономиката на общината са земеделските земи. Тяхната значимост за производството на
селскостопански продукти, чието търсене и цени все повече ще нараства, има и
съответните устройствени аспекти. Това е и основанието устройствените решения,
свързани с развитието на аграрния сектор в разглежданата територия, да предлагат защита
на висококатегорийните земеделски земи (в т. ч. и възстановяване на размера на поливните
площи) и ограничения при либералната смяна на предназначението им. В този смисъл
една от задачите и на ОУП е да се ограничи в разумни граници, отнемането не само на
висококатегорийни, а и на земеделски земи от по-ниска категория за нуждите на
урбанизацията и за друго строително усвояване. Смяната на предназначението на
земеделските земи се предвижда за дейности, свързани с преработващи мощности на
земеделски суровини.
Една от стратегическите насоки в развитието на селското стопанство в частта от
територията на община Дългопол (обект на ОУП) е възстановяване на размера на
поливните площи (вкл. и създаване на нови площи с капково напояване. С това се създават
условия за развитие на овощарството, лозарството и на нови трайни насаждения – малини,
ягоди, броколи.
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Напоителна система “Цонево”, която подлежи на реновиране в периода до 2020 г.
включва територии от землищата на:
-

Гр. Дългопол – по двата бряга на р. Камчия;

-

С. Цонево – основно по десния бряг на р. Камчия;

-

С. Сава – малка част в северната част от землището му;

-

С. Комунари – по десния бряг на р. Камчия;

-

С. Аспарухово – малка част от землището му – в близост до бреговете на яз.
“Цонево.

От гледна точка на агроекологичните потенциали, традициите в производството и
специализацията в селскостопанското производство, както и от инвестиционните
инициативи и инвестиционните намерение с ОУП на част от територията на община
Дългопол, пространствено се обособяват няколко основни зони за приоритетно развитие
на:
-

Трайни насаждения;

-

Зърнени и технически култури;

-

Зеленчукопроизводство.

Зоната за трайни насаждения включва територии по бреговете на р. Камчия. В
нея е застъпено развитието на овощарството, лозарството и на дребни трайни насаждения
(малини, ягоди, броколи). Тя е обособена от няколко подзони със специализация в:
-

Овощарството и включва части от землищата на гр. Дългопол, с. Красимир
и с. Цонево. Тази зона е локализирана в земеделските земи по десния бряг на
р. Камчия, които са с възможности за напояване;

-

Подзони за развитие на лозарството – с локализации в северозападните
части от землищата на гр. Дългопол и на с. Аспарухово.

-

Подзона за дребни трайни насаждения - в землищата на с. Сава (местност
“Лонгоза” и гр. Дългопол (местност “Коте баши”).

Земеделските територии за отглеждане на зърнени и технически култури, заемат
по-голямата част от обработваемите земеделски земи. Тяхната пространствена
локализация дава основание да се обособят две по-компактни зони:
-

Зона северно от зоната за трайни насаждения, включваща части от
землищата на гр. Дългопол - североизточната част от землището му;

-

Зона, обособена в югоизточна и южна част от землището на с. Цонево.

В посочените зони за развитие на трайните насаждения (овощни и лозови масиви,
масиви за дребни трайни насаждения – ягоди, малини и др.) се резервират терени за
разсадници (в т.ч. и маточници) за посадъчен материал за създаване на нови лозови и
овощни масиви.
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В землището на гр. Дългопол (в непосредствена близост) до урбанизираните
територии – източно и западно от строителните му граници, съществуват възможности за
обособяване на специфична локализационна зона за оранжерийно зеленчукопроизводство.
С подобен характер е и друга дейност – гъбопроизводството. За него се предлагат
освободените специални терени
Животновъдството като отрасъл на селското стопанство в перспектива ще има
подчинено значение и по приходи от дейност, по размера на инвестициите и на заетите
лица ще отстъпва на растениевъдните отрасли. То ще се развива по две основни
направления – за самозадоволяване и със стоков характер. От животновъдството със
стоков характер приоритет ще има говедовъдството, биволовъдството и свиневъдството.
То ще се реализира в няколко по-големи кравеферми и ще е с основна насоченост млечно
животновъдство. Целесъобразно е за тях да се използват бившите стопански дворове.
Съгласно мярка 1.2.2 на ОПР 2014-2020 г. Развитие на животновъдството, се
предвижда:
-

Внедряване на стандарти за качество и извиквания за хуманно отглеждане на
животните;

-

Изграждане на животновъдни комплекси в 7 населени места на общината;

-

Изграждане на предприятия за преработка на месо и мляко.

Специфичен отрасъл на животновъдството е пчеларството. Подходяща локализация
за него са терените, разположени на границата между гората и земеделските площи,
северно от язовира. Непосредствено до зоната за трайни насаждения в земеделските земи
по северния бряг на яз. Цонево (на границата с горския фонд) в землищата на селата
Аспарухово и Цонево се формират две малки зони за екологично пчеларство. Близостта до
масиви на трайни насаждения и до горския фонд, както и отдалечеността от пътища и
замърсители на природната среда са уникални за развитие на екологичното пчеларство в
тази част на община Дългопол. Характерът на този специфичен вид животновъдство не
влиза в конфликт с останалите стопански дейности и не налага промяна в
предназначението на земите.
Важна стратегическа насока в развитието на първичния сектор е свързана с поефективното използване на водния ресурс на общината и по-конкретно на водите на яз.
“Цонево”. Освен за възраждане на напоителните съоръжения, този ресурс ще се използва
за развитие на подотрасъл “Рибарство и аквакултури”. Етапните възможности за това са
със следните параметри:
–

Етап до 2020 г. – създаване на садкови ферми (отглеждане на риба в плаващи
мрежести клетки) в акваторията на язовира на площ 6-8 дка и добив 500 -650 т.;

–

Етап 2020 – 2027 г. – разширяване площта на садковите ферми до общо до 10
дка и улов до 800 - 850 т. (нови 2-3 дка и улов на нови 200 т. риба)

Садковите ферми се предлагат в ниската част на язовир Цонево.
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Мярка 1.2.3 на ОПР 2014-2020 г. „Подпомагане развитието на устойчиво и
високоефективно селско стопанство” предвижда:
–

Стартова помощ за развитие на малки стопанства от млади фермери;

–

Технологично обновяване на земеделските стопанства;

–

Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците
във веригата за реализация на земеделски продукти и храни;

–

Изграждане на зърнобази и призводство на брашно и фуражи;

–

Изграждане на рафинерия за технически култури;

–

Изграждане на предприятие за производство на разсад за зеленчуци и овощни
дръвчета;

–

Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на земеделска
продукция (плодохранилище, сушилня за плодове, цех за замразяване и цех за
консервиране)

–

Създаване на предприятие за производство на вино;

–

Изграждане на фабрика за гъбен мицел и ферми за гъби.

–

Създаване на тържища за селскостопанска продукция в гр. Дългопол и с.
Цонево.

Горското стопанство е с перспективи да съхрани функциите си на горски масиви
със стопански функции. В перспектива според лесоустройствения план на Горско
стопанство (лесничейство) “Цонево” се предвижда да се запази структурата на горите по
основни дървесни видове и по функции.
Постепенно следва да се осъществява разширяване размера на горските площи,
които да бъдат сертифицирани по възприетия в Европа и България стандарт FSC (Съвет
за стопанисване на горите). Същността на този стандарт е неговият ограничителен режим,
който има и устройствени измерения. Собствениците на сертифицирани гори нямат право
да изсичат повече от 10 декара годишно в сечища с територия от 250 - 300 декара.
Забранено е също и да се сменя предназначението на тези гори. Това е гаранция за
поддържане на горските масиви в добро състояние с цел съхраняване на дървесинния
ресурс. За компенсиране на собствениците на гори за посочените ограничения, процесът
на сертифициране на горите се подпомага финансово, както от държавата, така и от
редица екологични фондове. В перспектива до 2025 г. се предвижда сертифицираните
горски масиви да достигнат до 30-40% от горския ресурс в страната.
Добивната промишленост е със стагниращи функции. Тя е свързана с добива на
инертни материали и на строителен камък. И в перспектива се предвижда запазване на сега
съществуващите кариери и баластриери.
Незаета ниша за развитие на добивната промишленост в общината е свързана с
развитие на алтернативни възобновяеми енергийни източници, основно от слънчева
(соларна) енергия. Подходящи за изграждане на соларни паркове (при наличие на
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инвестиционен интерес) са южните склонове на Роякското плато. Терените върху които
следва да се изграждат подобни мощности следва да са непригодни за друга дейност.
В Предварителния проект на ОУП се предлага разполагане на фотоволтаичен парк
върху южния скат на полуострова Пездишки кайряк.
Вторичен сектор
Насоките за развитие на вторичния сектор (преработващата промишленост и
строителството), отчитани в работната хипотеза са свързани с оценки на възможностите за
по-нататъшното утвърждаване на промишлените функции на общинския център – гр.
Дългопол. В работната хипотеза не се залага идеята за развитие на други центрове с малки
индустриални производства.
В структурата на преработващата промишленост основно място се предвижда да
заемат “микро” и “малки” предприятия в сферата на хранително-вкусовата промишленост
и частична на дървопреработването. Новоизгражданите преработващи предприятия на
селскостопански сурови ще се ориентират към първичната и дълбочинната им преработка.
Благоприятен фактор за това са очертаните добри перспективи за развитие на аграрния
сектор и на рибовъдството.
За нуждите на аграрното производство на частта от територията на община
Дългопол, за която се разработва ОУП се резервират терени за изграждане на нова
съпътстваща
селскостопанското
производство
обслужваща
и
бизнес
–
инфраструктура. Това е в съответствие с един от приоритетите и конкретизиращите го
цели в Общинския план за развитие на община Дългопол (2007-2013 г.) и някои други
важни решения на общинските власти, а именно за създаване на “Създаване на
„Агрополис” /иновационен център за развойна дейност- изследвания, анализи и планиране
на биологична растителна защита, биологично хранене(торене), биологично производство
на семена и геномен център, преработка на земеделска продукция, маркетинг и
логистика”.
Необходимия терен за устройственото решение на тази идея следва да бъде
териториално така ситуиран, че да бъде транспортно достъпен за населените места от
цялата община. Като подходящ за целта се очертава намиращият се в землището на гр.
Дългопол неизползван терен със специално предназначение (военен терен). Специалните
функции на този терен вече са отпаднали и той може да се използва за целите на
предвидения “Агрополис”. Като местоположение теренът, който се предвижда да бъде
използвана за създаване на “Агрополис” е почти равно отдалечен от населените места в
територията, за която се изработва ОУП. Предварителният проект предлага върху бившия
военен терен да се изгради само административната и научно-изследователска дейност, а
за производствената база да се използва съществуващата промишлена зона на Дългопол,
като се разшири в западна и източна посоки.
Предвижданията са за изграждане на малки преработващи предприятия в сферата
на хранително-вкусовата промишленост като:
-

Рафинерия за растителни масла;
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-

Мелничарско предприятие

-

Консервно предприятие;

-

Цех за шоково замразяване на плодове и зеленчуци;

-

Винарна и др.

Реализацията на производствените мощности на новоизгражданите
малки
преработвателни предприятия и на развойни технологични структури (иновативна
развойна дейност в сферата на аграрното производство и на свързаната с него
преработвателна промишленост) се предвижда да се осъществи в няколко териториални
съсредоточия (ядра):
В землището на гр. Дългопол:
–

в бившия военен терен (изграждане на съпътстваща селскостопанското
производство обслужваща и бизнес – инфраструктура и на производствени
дейности – Агрополис);

–

в местността Табаната (обслужващо – складов комплекс);

–

в местността Ченге/МТС (обслужващо-складов комплекс);

–

разширение на производствената зона .
В с. Аспарухово – малко предприятия за първична преработка на риба.

В проекта на ОУП са предложени решения за:
–

изграждане на смесена многофункционална зона, която да обслужва трите
села – с. Медовец, с. Поляците и с.Лопушна;

–

разширение на производствените терени в с. Цонево;

–

разширение на стопанския двор в с. Партизани.

Оборудването (изграждането на необходимата техническа инфраструктура – път,
енергийни и ВиК мрежи на такива терени (налични и новосъздавани производствени
площадки) е ангажимент на местните власти.
Строителството е с добри перспективи за развитие, което се обосновава с
възможностите за реализация на предстоящите и бъдещи инвестиционни инициативи и
намерения както в първичния, така и във вторичния и третичния сектори. Съществуват
аргументи, според които строителството по значимост ще се доближава до отрасли като
транспорта, горското стопанство и др. За ефективното развитие на отрасъла се предвижда
и разширяване на съществуващата инфраструктура на строителния отрасъл – арматурни
дворове, варо-бетонови възли, складове и др.
Третичен сектор (Туризъм)
Отрасловата структура на третичния сектор е свързана с функционирането на
различни видове инфраструктура (социална, бизнес, туристическа и др.).
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Работната хипотеза за развитието на третичния сектор, разглеждан в контекста
на комплексно изявения му обхват от различни по своя характер отрасли и дейности с
обслужващ характер, залага на неговото водещо място в социално-икономическия и
инфраструктурен потенциал на община Дългопол в периода до 2027 г. Степента на
развитост и добрите възможности за по-нататъшно утвърждаване като водещи на някои
отрасли от третичния сектор като търговия, туризъм, транспорт, и др., така и на отрасли
със социални функции като образование и здравеопазване, социални дейности и др. също
са фактор за нарастване на ролята и мястото на третичния сектор.
Прогноза за развитие на туризма
Прогнозата за развитие на туризма в община Дългопол е свързана с възможностите
за по-ефективното използване на наличните туристически ресурси.
Уникалните природни комплекси, намиращи се в частите от Роякското плато и
както и частите от Върбишка и Камчийска планина, попадащи в обхвата на община
Дългопол, както и яз ”Тича” с прилежащите му територии са природни ресурси,
подходящи за развитието на алтернативен туризъм - екотуризъм, природопознавателен,
риболовен и др.
От ресурсите с антропогенен характер, привлекателни за интереса на туристите са
следите от поселищно развитие от неолита, халколита и брозновата епоха (еднослойните
селища „Усое-1” и „Усое-2” при село Аспарухово), селищните могили при село Сава, село
Цонево и др. Край с Арковна има останки от келтска крепост и селище от III в. пр. н.е.
Много от експонатите, открити при археологическите проучвания днес се съхраняват в
Историческия музей в гр. Дългопол.
Туристически интерес предизвиква и
функциониращият до преди няколко години Архитектурно-етнографският комплекс в село
Аспарухово. Туристически ресурс за екотуризма са и 5 защитени местности, 3 природни
забележителности и 2 резервата, намиращи се в общината.
Прогнозните разчети са ориентирани към:
-

Нарастване на броя на туристите;

-

Увеличаване броя и капацитета на средствата за подслон и местата за настаняване
и на останалите елементи на туристическата инфраструктура;

-

Нарастване на приходите от туристическа дейност

Прогнозните параметри на отрасъла по умерено-реалистичния вариант на
прогнозата са отразени в таблица 5.
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Таблица 5. Основни прогнозни параметри за развитието на туризма в община
Дългопол за периода 2011 -2027 г. (реалистичен вариант на прогнозата)
Показатели
Легла (брой)
Пренощували лица (брой)
Приходи от нощувки (лв.)

състояние

Прогноза към:

2013 г.

2020 г.

2027 г.

133

300

350

2200

2900

58000

67000

1506

34730

Териториална локализация на туристическата инфраструктура
В обхвата на части от територията на община Дългопол (включена в ОУП) като
туристически локализации се очертават:
-

с. Аспарухово и неговото землище;

-

гр. Дългопол;

-

с. Цонево;

-

с. Дебелец;

-

с. Арковна;

-

с. Сладка вода;

-

с. Рояк и

-

прилежащи територии (крайбрежие) на яз. “Цонево”.

Особено привлекателен е ландшафта на северния бряг на язовир Цонево в
съчетанието на живописни поляни, гористи хълмове и величествен силует на Стара
планина, отразен в сините спокойни води на езерото.В местностите, разположени южно от
Ташборун, върху площ от 36 ха се предлага изграждане на курортен комплекс с база за
водни спортове за целогодишно ползване за около 180 обитатели.
Подобен комплекс, съставен от ваканционни селища се проектира в месността
Крайчови стоки (Кара Хасан) с обща площ от 36 ха. и около 150 обитатели.
Предвижда се разширение на територията на с. Аспарухово в югозападна посока за
жилищни нужди ( 15 ха. ), в североизточна посока за вилна зона и голф-игрище общо 76
ха. В самото селище върху свободен терен с 4 ха. се проектира етнографски изложбен
комплекс (копия на възрожденски къщи от Камчийския регион)
Западно от с. Аспарухово, непосредствено до съществуващ път към воден резервоар
се предлагат малки вилни образования с обща площ около 21 ха. Те имат великолепен
поглед към язовир Цонево и двата нови моста ( ж.п. и пътен )
На характерния хълм Кръстото с надморска височина 223 м.н.в. върху имот
“Трънлива стока” с югоизточно изложение и характерни погледи към околния ландшафт
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се предлага изграждане на горска ловна хижа и изгледни площадки.
За обслужване на предлаганите нови рекреационни терени се проектира изграждане
на общински път прокаран по южния бряг на язовир Цонево и свързващ селата
Аспарухово и Сава. Неговото трасе използва прокарани горски пътища и частично
съществуващи асфалтови алеи. Проектира се и улеснен достъп до т.н. “Кула Саралиев” и
туристически заслон.
На южния бряг на езерото, с удобен подход от пътя Провадия – Айтос, обслужвана
от съществуващ горски път, великолепна гледка към язовира и с. Аспарухово се
проектира нова вилна зона с площ около 22 ха.
На източния бряг на язовир „Цонево“,в добра пътна връзка с село Дебелец се
предвижда разширение на съществуващата вилна зона (23 ха.)
Съществуващият язовир Елешница е също подходащ за устройство на малка вилна
зона с подход от село Дебелец с обща площ от около 3 ха.
Перспективите за утвърждаването на туризма в община Дългопол се свързват с
възможностите за развитие на екомаршрути, фото- сафари, ловен туризъм в близката
дивечовъдна станция „Шерба“, спортен риболов, разнообразни водни спортове (гребане,
яхтинг, и т.н.), които са специфични за района и биха му дали конкурентни предимства.
Освен с. Аспарухово и останалите населени места имат всички шансове са се превърнат в
туристически ядра в общината.
Туристическата инфраструктура на територията, включена в ОУП, освен нови
средства за подслон и места за настаняване, заведения за хранене и развлечение и др. се
предвижда да включва и нов посетителски туристически център. Същият се предвижда
да бъде локализиран в общинския център – гр. Дългопол.
Важен фактор за определяне на бъдещите потребности от различните видове
социална инфраструктура е прогнозният брой на населението, което е основният
потребител на услугите с изявен социален характер. При прогнозиране на социалната
инфраструктура при изработване на ОУПО се използват нормативни параметри за
основните показатели, характеризиращи отделните подсистеми на социалната
инфраструктура – образование, здравеопазване, социални дейности, култура, спорт.
Прогнозните проучвания за развитието на социални дейности като Образование,
Здравеопазване, Социално подпомагане и др. се основават на:
–

Работни хипотези за функционално-пространственото прогнозно развитие на
съответните социални дейности;

–

Прогнозни разчети, разработени на базата на действащите норми и нормативи
за потребности.

–

Предложения за териториална насоченост на потребностите от нова социална
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инфраструктура, при доказана необходимост и на териториално
преструктуриране на съществуващата инфраструктура на образованието,
здравеопазването и др. както и на прогнозните технико-икономически
параметри, касаещи развитието на социалната инфраструктура в общината.
Използваните в прогнозите норми, нормативи и стандарти, се диференцират на две
основни групи:
–

задължителни, регламентирани в действащата нормативна уредба по ТСУ;

–

работни, ориентировъчни нормативи използвани в комбинация с други
методи на прогнозиране и отчитащи спецификата във функциите на
територията.

Нормите и нормативите за образователната инфраструктура (предучилищно
обучение), използвани за прогнозата са следните:
–

нормата за пълняемост на 1 група в детските градини – от 18 до 22 деца;

–

норматива за обхват на децата (в % от 100 деца от 3 до 6 годишна възраст).

За училищата действащи са следните нормативи, определени със Закона за
народната просвета, с правилника за неговото приложение и с конкретни наредби:
–

Нормативно определен минимум за броя на учениците в една паралелка – 8
ученика;

–

Нормативно определен минимум за броя на децата в една група в детските
заведения – 12 деца;

–

Стандарти за държавни дейности (за численост на персонала и за вещевата
издръжка на делегирани от държавата дейности), в т.ч. и за годишна
издръжка на 1 ученик и на едно дете, диференцирани по видове и степени
училища и детски градини. Числовите величини на тези финансови по своя
характер нормативи се определят ежегодно и централизирано с акт на
Министерския съвет.

В стратегическите и планови документи за развитието на отрасъл „Образование” е
заложен стандарта за осигуряване на „класна стая за всяка отделна паралелка”. На
основата на този стандарт е определен норматива за развитие „брой класни стаи на 100
паралелки в общообразователните и професионалните училища”.
От нормативите в сферата на здравеопазването, като потребности от лекари и
стоматолози в извънболничната медицинска помощ е прилаган този за задължителните
нормативи за обхват (пациентска листа на един общопрактикуващ лекар и стоматолог).
–

обхват на пациентите, обслужвани от един лекар (пациентска листа) –
долна граница – 800 д. и горна граница 3000 д.;

–

минимално време за извършване на прегледите – 20 минути;
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–

Стандарт за бърза и неотложна медицинска помощ – до 30 мин. след
заявката.

В сферата на социалните дейности се прилага нормата за минимален брой от 50
самотни възрастни хора, изявили желание за разкриване на звено за домашен социален
патронаж.
Прогноза за потребностите от инфраструктура на образованието
Основните насоки за развитие на образованието включват:
–

подобряване на учебния процес чрез въвеждане на нови технологии на
обучение, в т.ч. информационни технологии;

–

задължителна интеграция на ромското население в процеса на образование;

–

ремонт и поддържане в съответния вид, необходим за качествен учебен
процес, на сградния фонд и материалната база на училищата, вкл.
оборудвани кабинети и др.;

–

компютърно осигуряване и комуникативност;

–

обогатяване на извънкласните занимания с учениците.

Броят и капацитетът на заведенията за предучилищно обучение и на
общообразователните училища са функция от броя на лицата в съответните възрастови
групи и нормативите за пълняемост на група в детските заведения и на паралелка в
училищата.
Прогнозата за лицата в съответните възрастови групи не се изменя съществено. При
норматив за реален обхват за децата, подлежащи на предучилищно обучение (коефициент
0.95) и на ученици в общото основно образование – коефициент 0.95-0.98) и в общото
средно образование (коефициент 0.83-0.85), очакваният брой на децата в детските
заведения и на учениците (по реалистичния вариант) към 2030 г. ще бъде сходен с този
през базисната година с неголеми отклонения.
–

до 2 годишна възраст – 380 д.;

–

от 3 до 6 годишна възраст – 620 д.;

–

от 7 до 14 годишна възраст – 1180 д.;

–

от 15 до 18 годишна възраст – 560 д.

Броят на децата и на учениците по останалите варианти на прогнозата се отклонява
в отрицателна и положителна посока от средния вариант, но в неголям диапазон и не могат
да окажат съществено влияние върху броя и капацитета на образователните институции.
В територията на общината съществуващите към момента детски заведения и
училища са с капацитет достатъчен за прогнозния брой деца и ученици.
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Поради тази причина не се предвижда разкриване на нови обекти на
образователната инфраструктура, а създаване на възможности за поддържане,
модернизиране и обновяване на обектите на обучение и образование.
Прогноза за потребностите от инфраструктура на здравеопазването
Здравеопазването в общината е осигурено от доболнична помощ. Доболничното
обслужване се осъществява от лекарски практики и стоматологични практики.
Основните насоки за развитие на здравеопазването включват:
–

Рехабилитация на сградния фонд, използван от лекарските и стоматологични
практики;

–

Преодоляване на неравномерното териториално
лекарските и стоматологичните практики;

–

Приоритетно организиране и насочване на дейността на медицинските кадри
в областта на профилактичната медицинска помощ;

–

Организиране, насочване и координиране на действията на здравеопазването
в борбата със социално значими заболявания;

–

Преодоляване на проблемите в здравното осигуряване на населението.

разпределение

на

Прогнозата за потребността от лекари и стоматолози в общината се обосновава
с възприетите нормативи за минималния и максималния брой на пациентската листа. И
по трите варианта на прогнозата наличният брой на общопрактикуващите лекари и
стоматолози е в рамките на действащите нормативи за удовлетворяване на потребностите
на населението от първична извънболнична помощ.
Не се налагат съществени трансформации в броя на общопрактикуващите лекари
и стоматолози, а подобряване на достъпа до здравни услуги, повишаване мобилността на
медицинските кадри, поддържане и обновяване на сградния фонд и материалнотехническата база на здравните обекти.
Прогноза за потребностите от инфраструктура на социално подпомагане
В областта на социалните дейности нормативно регламентирани са следните
параметри: минимален брой от 50 самотни възрастни хора, изявили желание за
разкриване на звено за домашен социален патронаж; среден брой ползватели на
социални заведения от т. нар. „резидентен“ тип 8-10 лица.
Акцент в прогнозата за развитието на социалните дейности се поставя на
бъдещите потребности от социална инфраструктура предназначена за задоволяване на
специфични потребности на социалните рискови контингенти от населението –
социално изолираните лица (инвалиди и лица с други увреждания); сираци; деца с
физически и умствени увреждания; бездомни и безнадзорни лица и др.
Прогнозните разчети, базирани на възприетите нормативи, показват, че
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прогнозните потребности от инфраструктура на социалните дейности до голяма степен
са реализирани и потребностите от нови обекти не са големи. Обоснована е
необходимостта от разширяване на дейностите по програмите за социално подпомагане,
разширяване на социалните услуги в домашна среда (изграждане на центрове за
„резидентен” тип услуги), по-пълно обхващане на населението от малките населени
места, разширяване на капацитета на обществената трапезария.
Анализът на състоянието на дейностите за социално подпомагане на територията
на община Дългопол, показа, че те почти не са застъпени. Това налага в периода на
действие на ОУПО да се предвидят устройствени решения за:
–

Домашен социален патронаж;

–

Дневен център за възрастни хора/Дом за стари хора;

–

Дневен център за социална интеграция и рехабилитация;

–

Защитено жилище;
–

Клубове на пенсионера и инвалида.

Прогноза за потребностите от инфраструктура на културата и спорта
Недвижимото културно наследство е важен ресурс за културния живот в общината
и туризма. Развитието на културните институции изисква финансови ресурси за тяхното
реновиране и експонируемост и опазване на културното наследство. Предвид системния
недостиг на средства във фокуса са сградите и съоръженията на читалищата,
религиозните обекти, като активно място за социални и културни действия, историческия
музей в град Дългопол, както и предвидения в ОПР етнографски комплекс в с.
Аспарухово.
Прогнозните разчети за потребностите от инфраструктурата на културата,
включват обекти, които се характеризират с площни показатели (обекти като
библиотеки, читалища и др.) Нормативните изисквания за тях са: брой места в
киносалони (вкл. и в читалищни салони) – 20 места/1000 д.
Към 2014 г. с наличната база на културните институции се удовлетворяват
действащите нормативи. Причината е включването на материалната база на
читалищата, която в миналото е оразмерявана при много по-голям брой население. В
перспектива следва да се обезпечават по-големи възможности за подобряване на
физическото състояние и реновиране на културните обекти. Развитието на туристически
функции на общината ще има нужда от база за културни дейности за сезонно ползване.
В общинския план за развитие 2014-2020 по Мярка 4.5.1: Инвестиции,
свързани с опазване, възстановяване и използване на културното наследство се
предвиждат следните дейности:
–

Археологически проучвания и процедури за придобиване статут на
паметници на културата с национално и световно значение за исторически
обекти на територията на община Дългопол;
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–

Съхраняване, реставрация, консервация и социализиране на културноисторическото наследство;

–

Художествено осветление на защитен природен обект „Чудните скали”;

–

Възстановяване на стария архитектурен камчийски стил в с. Аспарухово и
придобиване статут на уникално селище под егидата на ЮНЕСКО.

Поддържането на съществуващата инфраструктура на спорта понастоящем е
недостатъчно. В населените места на общината със съществуващите спортни терени се
удовлетворяват нормативните потребности от спортни площи, но те са в лошо състояние
и практически една малка част могат да се ползват по предназначение. Общата оценка по
отношение съществуващата инфраструктура на спорта в общината е, че тя не е развита в
необходимата степен и не осигурява пълноценни условия за спорт на местното
население.
Аналитичните проучвания за наличните спортни обекти на територията на община
Дългопол показват, че като брой и площ те са над действащите нормативи (5 кв.м/човек
открити и 0.6 кв.м/човек покрити спортни площи). Същевременно бе констатирано, че
игрищата и стадионите в селата не са в добро физическо състояние, което налага същите
да бъдат реновирани. Във връзка с развитието на туристическите функции на гр.
Дългопол и особено на с. Аспарухово, се предвижда
изграждане на нов спортен комплекс в с. Аспарухово и разширение на
съществуващия в Дългопол
изграждане на нов стадион в с. Медовец.
изграждане на конна база и възстановяване на хиподрум в община Дългопол
рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови спортни площадки на
открито в община Дългопол
От натрупването на обслужващи функции (съответно на обекти на социалната
инфраструктура) се обособява и йерархически обвързана система от селищнообслужващи центрове. Основен обслужващ център за пълно ежедневно и периодично
обслужване, който е със значение за основното обслужване в границите на общината е
нейният център – град Дългопол.
Обслужващ вторичен център за ежедневно обслужване на населението е с.
Медовец (с развити административни функции – кметство; седалище на начално
училище със статут на „средищно”, т.е. в него да се обучават ученици от съседни селища
без действащо училище; филиал на детско заведение). Публичните сгради в Медовец са:
кметство и читалище, които се помещават в една и съща сграда, СОУ ,,Назъм Хикмет’’ и
Общежитие за учители, ЦДГ ”Щастливо детство”, Здравна служба, която се помещава в
Общежитие за учители №2
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2. СЕЛИЩНА МРЕЖА
Общината има добре развита селищна мрежа.
Общинският център –гр. Дългопол има водеща роля в социално-икономическото и
пространсвено развитие на общината. На второ място в структурата на селищната мрежа
са селата Цоънево, Аспарухово и Медивец, които имат относително стабилен
демографски и социално-икономически потенциал и могат да изпълнават функции на
вторични (районни) общински центрове.
Специална група са селата Арковна, Сладка вода, Дебелец и Рояк, на които постоянното
население намалява, но туристическия интерес към тях непрекъснато нараства.
Нови терени за урбанизиране в ПП на ОУП са проектирани главно за отдиха и туризма.
Те са разположени по северния, южния и източни брегове на язовир „Цонево“, както и на
северозападния бряг на язовир Елишница.
В общинския център Дългопол се предлага разширение на зоната за производство в
западно направление и в непосредствена близост до ж. п. гара и пътя Провадия –
Карнобат. Ограничено разширение на съществуващи производствени терени са предлага
за селата Аспарухово, Цонево и Партизани.Нова производствена зона се проектира
средищно, разположена между селата Медовец, Поляците и Лопушна за да осигуряват
работа на относително по-младото население на тези селища.
Независимо, че демографското развитие на общината е скромно, планът предвижда
ограничини нови терени за обитаване и производство в общинския център и в поголемите села (Партизани, Медовец, Лопушна, Поляците и Цонево) както и уплътняване
на тяхната територи
За нуждите на туризма се предлага ограничено разширение на селата Аспарухаво,
Дебелец, Сладка вода, Арковна и Рояк
3. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
3.1 Гори Г3
47% от територията на община Дългопол е заета от горски масиви, стопанисвани от
Държавно лесничейство–Цонево. Тези ресурси предполагат използването им за
развитието на общината, насочено към дърводобив и дървообработване,
билкопроизводство, екологично ориентирани дейности и др.
Специални гори
Голяма част от горите са в защитени територии /в зони за защита по Директивата за
защита на хобитатите 92/43/ЕЕС и по Директивата за защита на птиците 79/409/ЕЕС и са
определени със статут специални гори, съгл. чл.5, ал.3, т.1 от Закона за горите. Тяхното
управление, опазване и използване се съобразява с плановете за управление на
съответните защитени територии и зони.
За горските територии - държавна и общинска собственост, както и за горските територии собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ на
поземлените им имоти над 50 хектара, се изработват горскостопански планове с
изключение на териториите, предоставени за нуждите на националната сигурност и
отбраната.
ПЛАНЪТ не предвижда промяна на предназначението на горски територии и ползването
им за други нужди, предвид значимостта им за екологията и икономическото развитие на
Общината.
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Съгласно Закона за горите, чл. 152. ал.1 Строителство в горските територии без промяна
на предназначението се допуска само за изграждане на обекти по чл. 54, ал. 1.и по чл. 153
от същия закон.
Източно от Екополис се предвижда зона за горски разсадници, които съгл. чл.5, ал.3, т.2
от Закона за горите спада към специалните горски тритории. Устройват се съгласно
Наредба №4/15.02.2012г. за условията и реда за регистрация на горските разсадници, както
и за производство на фиданки в горските разсадници - държавна собственост.
3.2 Зелени площи, спорт и атракции
Терени на градски скверове, градини и озеленяване - Обхващат съществуващите
зелени площи за широко обществено ползване, вкл. улично озеленяване, които съставляват
основата на зелената система в населените места. Представляват публична собственост и
се устройват и опазват като защитени територии по смисъла на чл. 8, ал.4 от ЗУТ, съгл.
чл.62, ал.3. Необходимост от провеждане на реконструкция и доизграждане, съобразно
нарочно изготвени паркоустройствени проекти.
Новите вилни зони които предвижда плана по северния бряг на язовир Цонево изискват
планиране на зони за отдих, даващи възмощност за развитие на дейности с развлекателен
и спортен характер за специфично и широко обществено ползване.
В тази връзка се предвиждат:
Терени за паркове и озеленяване за широко обществено ползване извън населените
места
Предвиждат се като терени за озеленяване, извън урбанизираната градска среда в
отредените вилни зони източно от местност "Ново усое", източно от проектния път от
РПМ-III клас и югоизточно от местност "Равнището" и в курортната зона в зелена среда, по
западния, източния и южния бряг на язовира.
В границите им могат да бъдат разположени обекти, съгласно определението на ал. 1 и ал.
3 на чл. 32 от Наредба № 7 и да бъдат оформени предимно детски зони и места за отдих и
др.
Терени за спорт и атракции
Южно от гр. Дългопол се обособяват два терена за спортна зала, игрище за футбол,
конезавод и хиподрум. Като изолация от жп линията да се изгради защитен зелен пояс към
конезавода и хиподрума.
С плана се регламентират и спортните терени в с. Аспарухово, с. Сава и с. Красимир.
Крайпътно озеленяване.
Планът предвижда доразвиване на крайпътното озеленяване по пътищата от
общинската и републиканска пътна мрежа, със защитни и изолационни функции, за
осигуряване на екологичен комфорт между населените места и производствените зони.
При прокарване на нови пътни трасета и реконструкция на съществуващи,
крайпътното озеленяване са осъществява при спазване на следните принципи:
-Премахват се всички дървета, които представляват опасност за движението.

28

-Премахва се растителността от вътрешните страни на кривите, където
остава само ниска покривка-тревна.
-Растителността, извън зоната на пътя се допълва с нова с оглед на околния
пейзаж.
-При изграждане на новото и допълване на старото озеленяване да се спазват
всички изисквания на естетиката и техническите нужди, като място намират предимно
горскодървесни видове, типични за месторастенето.
Предвид ограничаване на ПТП, /съгл. Статистически данни десет на сто от загиналите
при ПТП са вследствие на удар в крайпътно дърво/, да се работи в две направлениия:
-поставяне на предпазни огради
-реконструкция на съществуващи дървета, чрез отдалечаване от настилката и
разреждане по дължина на пътя
При проектиране и изпълнение на ново крайпътно озеленяване, нормативното
разстояние между линията на динамичен габарит и насаждения в размер от 3м. съгл. Чл.84,
ал.1 от Норми за проектиране на пътища, следва да се увеличи
Озеленяването е предвидено едностранно на пътя, от неблагоприятната северна и
западна страна и се изпълнява на база дендрологичен проект. Насажденията се
стопанисват и поддържат като част от зелената система на съответното населено място.
Проектирането и изпълнението на крайпътното озеленяване да става при спазване
разпоредбите на Закона за пътищата.
Крайречно /крайбрежно/ озеленяване. Зелени линейни структури по протежение на
водните обекти
Планът предвижда опазване на водните течения, суходолията /деретата/, чрез запазване на
физическите им структури.
Запазват се всички зелени структури по протежение на водните течения и се предвижда
тяхното опазване и поддържане при бъдещото управление на устройствения процес.
Предназначението им е основно защитно - срещу ерозионни процеси, филтриращо, чрез
предпазване от вредности от селскостопанските дейности – разтворени торове и препарати
за растителна защита. превръщане на част от надземния отток в подземен (осигурява
подхранване на оводнената част в по-продължителен период и с по-ниска скорост на
протичане на водите.
- при подмяната на съществуващото или при ново озеленяване да се ползват
растителни видове, идентични с естествените за мястото;
- да не се засаждат дървета в най-ниската разливна крайречна тераса
- да не се залесяват ивиците от влажни крайречни ливади с тревна растителност.
Самостоятелни терени за Гробищни паркове /Тгп/
Гробищните паркове представляват озеленени площи със специфично предназначение,
допълващи зелената система.
Планът предвижда разширение на съществуващото гробището на гр. Дългопол в източна
посока. Разширение и респ. определяне на нови терени се предвиждат за гробищните
паркове на селата Сава, Красимир, Аспарухово, Партизани и Комунари върху земи
общинска собственост.
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Гробищните паркове се устройват в съответствие с Наредба № 21/84 на МЗ за хигиенните
изисквания за изграждане и поддържане на гробищните паркове (гробища) и
погребване и пренасяне на покойници. Край тях трябва да се изградят защитни
озеленени пояси с ширина минимум 25-30 м. Точното определяне на площадката става
след предхождащи теренни проучвания за доказване пригодността по отношение нивото
на подпочвените води и риска от тяхното замърсяване, пригодността на почвата и др.
Терени за рекултивация. Устройство на нарушените територии.
На техническа и биологическа рекултивация подлежат:
- всички изоставени бивши кариери или освободени площи от кариери, както и
площите на всички кариери след приключване на експлоатацията им;
- строителни площадки на точкови и линейни обекти (след приключване на
строителството);
- срутища и други земи с нарушен почвен профил;
- сметищата (регламентирани и нерегламентирани) и други депа за отпадъци
Терените за рекултивация в землището на гр. Дългопол, след извършване на
мероприятието, се устройстват като озеленени площи.
4.ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
4.1. Пътна и ж. п. инфраструктура
Перспективно развитие на пътната мрежа
С усъвършенстване на пътната мрежа се решават следните задачи:
- усъвършенстване и доизграждане на пътната мрежа и връзките със съседните
общини.
- модернизация и изграждане на транспортни връзки към населени места, курортни
обекти и промишлени зони.
В перспекива остава като основен обслужващ транспорт-автомобилният.
Усилията трябва да се насочат основно към ремонт и модернизация на изградените
пътища, особено общинските, които са с резерв от пропускателна способност с постигане
на 100% покритие с трайна настилка и носимоспособност 10т/ос.
Проектът предлага следните решения:
- В дългосрочен план изграждане на система от пътни отсечки северно и южно от
язовира за обслужване на перспективно развиващи се туристически образования
- Изграждане на велотрасета в участъците между вилните зони покрай язовира.
Предвижда се ремонт и разширение на пътя от с.Поляците към Рижкия проход
Предложените нови пътни отсечки са следните:
- IV,1- /Аспарухово-ІІІ-2083/ - L=12.234км, за който има изготвен проект, при
което ще се образува примка за част от населените места и ще се подобри
обслужването.
- IV,2- /IV,1 -Сава / - L=11.160 км.
- V,1- /крайбрежна алея/ - L=14.910 км.
- V,2- / IV,2- IV,2/ - L=4.470 км.
- V,3- / IV,1- ІІІ-2083/ - L=3.342 км.
- V,4- / IV,2- ІІІ-2083/ - L=7.770 км.
- V,5- / IV,1- V,2/ - L=3.380 км.
- V,7- / ІІІ-208- ІІІ-208/ - L=4.510 км.
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V,8- / IV,1- IV,4/ - L=0.950 км.
VI,1- / V,7- отклонение/ - L=1.410 км.
VI,2- / Аспарухово- IV,2/ - L=0.820 км.
VI,3- / Аспарухово- IV,2/ - L=0.960 км.
VI,4- / IV,2-V,1/ - L=0.180 км.
VI,5- / IV,2-V,1/ - L=0.420 км.
VI,6- / IV,2-до хижата/ - L=1.280 км.
VI,7- / IV,2-до язовира/ - L=0.820 км.
VI,8- / IV,2-V,2/ - L=4.880 км.
VI,9- / IV,2-до кула «Саралиев»/ - L=3.300 км.
VI,10- /V,1-до нос Кайряк/ - L=1.210 км.
VI,11- /V,1-до гребна база/ - L=0.450 км.
VI,12- / VI,9-V,1/ - L=0.760 км.

Железопътен транспорт
Съществуващ железопътен транспорт
През територията на общината преминава 3-та главна републиканска железопътна
подбалканска линия София – Варна с дължина 29 км. и 26-та ж.п. линия Шумен-Комунари
с дължина 10 км.Основен разпределител се евява ж.п възел Комунари. На територията на
общината има 4 гари. Гара Аспарухово разполага с 5 коловоза и индустриален ж.п клон на
Лукойл нефтохим. Гара Комунари разполага с 11 коловоза. Гара Дългопол разполага с 11
коловоза и индустриален ж.п. клон на бившо поделение, който е недействащ. Гара
Величково разполага със 7 коловоза, като към единия има изградена товарна рампа за
инертни материали от кариера Сини вир.Общината има пряка ж.п. връзка със Столицата и
с областния център..Както се вижда общината има много добра задоволеност от
железопътен транспорт.
Перспективно развитие на железопътния транспорт
Проектът предвижда развитие на този транспорт само при гара Дългопол.
Изоставеният индустриален ж.п.клон ще заработи съгласно перспективното развитие на
индустрията в района.
4.2.Електроснабдяване
Трансформаторната мощност на общината е в състояние да задоволява потребностите на
населението и промишления сектор. Не е решен въпросът със собствеността на трафопостовете към
водоснабдителните системи на населените места, които са общинска собственост и предстои
прехвърлянето им на “В и К - Дългопол”.
Важен проблем е уличното осветление на населените места в общината. Цялата улична
осветителна мрежа на територията на общината е в много лошо техническо състояние. В
гр.Дългопол е изготвен и реализиран цялостен проект за ефективно улично осветление. Необходимо
е да се монтират и часовници във всички трафопостове, за да се отчита ел. енергията по двете
тарифи – нощна и дневна, за да се намалят разходите на общината за уличното осветление.
В предвидените нови рекреациони зони за застрояване е проектирано изграждане на нови
трафопостове. Захранването им се осъществява от съществуващ ВЕЛ 20kV, захранващ
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с.Аспарухово, с кабелна линия 20kV. Трасето на кабела е предвидено да бъде по новопроектиран
път.
Към новопроектираната кабелна линия следва да се присъединят бъдещите соларни паркове.
4.3.Водоснабдяване и канализация
През последните години се наблюдава трайна тенденция на намаление на броя на населението на
община Дългопол, което е характерно и за страната като цяло. За база на прогнозата е възприето
съществуващото положение към 2011 год. и решаващ е максималният брой на обитателите на
територията. Очакванията са за максимално потребление на В и К услуги през летния период. За
прогнозата са определени два варианта с хоризонт 2040 година и различен брой обитатели
постоянни и временно пребиваващи.

население за обхвата на ОУП като част от Община Дългопол
разчет

брой жители

Qср.д. [l/d]

Кнер.

Qмакс.д. [l/d]

Qор [m3/d]

2011

8 335

90

1,50

135

1 125

2030

8 180

100

1,50

150

1 227

2030 опт.

8 340

130

1,60

208

1 735

За по-добра прегледност на разчетите, са възприети уеднаквени параметри на потребление на
вода. Резултатите са незначително завишени, тъй като част от населението обитава вилни зони и
населени места с по-ниска водоснабдителна норма, а част от временно пребиваващите са
приходящи от други населени места. Дневните норми на потребление за населението, както и
коефициентите на неравномерност, кореспондират с препоръчителните стойности по проекти,
финансирани от Европейски фондове.
За противопожарни нужди трябва да осигурят, като неприкосновен запас във водоемите около
Qпож = 1000 m3, които да се използват в рамките на три часа.
Най-голям проблем за баланса на водоснабдяването са загубите на вода като разлика между
подаваните и инкасираните водните количества. При дългосрочно планиране е необходимо да се
снижат до 20% от средноденонощното потребление, в съответствие с европейските стандарти и
това е големият резерв на водоснабдителната система.
Водните количества, които могат да бъдат подадени към територията на Общината от наличните
водозточници чрез съществуващите главни водопроводи, са достатъчни да обезпечат населението
за проектния период. В близко бъдеще не се налага реконструкцията им с изключение на
необходимите действия по поддръжка и реиновация, поради физическо амортизиране. Главните
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довеждащи водопроводи имат проводимост, достатъчна за доставяне на разчетните водни
количества, но е необходимо да се гарантира висока надеждност. Трябва да се направи точен
анализ на състоянието на магистралните и главните водопроводи и план за профилактични
ремонти, обезпечени финансово. Това ще гарантира надеждно и безаварийно захранване на
Общината. Резервите за водоснабдяването по обезпечаване на риска от възможни аварии са в
готовността за експлоатация на местните водоизточници.
По отношение на разпределителната водопроводна мрежа най-голямо значение има огромният
процент на загуби на вода, който се дължи както на течове, така и на нерегламентирани
включвания за безконтролно водочерпене. За много участъци мрежите са морално и физически
амортизирани, с голяма честота на авариите, ниска ефективност при експлоатацията им и високи
загуби.
Един от основните приоритети на Общината следва да бъде осигуряване на екологично
съобразни условия и здравословна среда за територията. За целта е необходимо да се предприемат
ред устройствени и експлоатационни мерки за отвеждане на битовите и провеждане на
атмосферните отпадъчни води. За решаване на тези проблеми в Общинската програма за развитие
се предвижда изграждането на няколко важни обекта, които да облекчат съществуващата
канализационна мрежа. Необходимо е да се осигури спешното им финансиране и реализация.
Най-голяма част от територията на Общината, чрез изградената канализационна мрежа включва
отпадъчните си води в главната пречиствателна станция на града – ПСОВ Дългопол. Това е
единствената станция с програма за необходимите инвестиции за покриване на високите стандарти
за пречистване на водата.
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНВЕСТИЦИИ
Третичният сектор - туризъм и социална инфраструктура се очаква да има водещо място в
социално-икономическия и инфраструктурен потенциал на община Дългопол в периода до 2027 г.
Строителството също е с добри перспективи за развитие, което се обосновава с възможностите за
реализация на предстоящите и бъдещи инвестиционни инициативи. Настоящата разработка за
ОУП предвижда териториална локализация на туристическата инфраструктура в няколко зони.
Част от тях са урбанизирани и имат решения за необходимата В и К инфраструктура, като с.
Аспарухово и неговото землище, гр.Дългопол, с. Цонево. Друга част са нови територии,
предвидени за урбанизиране, най-вече по северния бряг на яз. “Цонево”и западния бряг на язовир
Елешница.
В местностите, разположени южно от Ташборун се предлага изграждане на курортен комплекс с
база за водни спортове за целогодишно ползване . Подобен комплекс, съставен от ваканционни
селища се проектира в месността Крайчови стоки с общ- Предвижда се разширение на територията
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на с. Аспарухово в югозападна посока за жилищни нужди ( 15 ха. ), в североизточна посока за
вилна зона и голф-игрище общо 76 ха. В самото селище върху свободен терен с 4 ха. се проектира
етнографски изложбен комплекс. На характерния хълм Кръстото се предлага изграждане на горска
ловна хижа.
За обслужването на новите рекреационни терени се предлага изграждане на общински път
прокаран по южния бряг на язовир Цонево и свързващ селата Аспарухово и Сава. Неговото трасе
използва прокарани горски пътища и частично съществуващи асфалтови алеи.
За тези територии е необходимо осигуряване на нова инфраструктура за водоснабдяване и
канализация. Следва Общината да изработи стратегия за водоснабдяването, като определи
приоритени проблеми и ускори решаването им. Необходимо е да бъде изграден нов довеждащ
водопровод, който да осигури освен битовите и противопожарни водни количества. Най-малко трябва
инициативата за общи инвестиционни проекти с главните елементи на водоснабдяването като
водоизточници, помпени станции, водоеми, дезинфекция трябва да произлиза от Общината, като
самата реализация е възможно да бъде решена с публично-частно партньорство.
Поради особеностите на терена, вероятно ще се наложи изграждане на два или три отделни
водоема, което изисква определяне на подходящи площадки, изработване на ПУП, инвестиционно
проектиране, устройване на СОЗ и др. За трасе на довеждащите водопроводи ще се ползват
съществуващи и нови пътни връзки.
За тези територии е наложително да се изградят пречиствателни съоръжения за битови
отпадъчни води. За отделни и отдалечени обекти доброто решение ще бъдат локални
високотехнологични ПСОВ. В тези случаи, пречистените отпадъчни води ще се отвеждат към
приемник, разрешен от Басейнова дирекция или за мелиоративно подпочвено напояване на
съседни територии.
В някои случаи за отвеждане на битовите води може да се изгради главна канализационна
помпена станция и напорна връзка до ПСОВ на населеното място, съобразно решението от ОУП на
Общината. Устойчивото решаване на проблемите с отпадъчните води е необходимо условие за
започване на каквито и да са инвестиционни проекти. Необходимо е да се осигурят всички санитарни и
хигиенни отстояния от обслужващите обекти.
АЛТЕРНАТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор ще създаде модел за
управление на сектора по отношение на собствеността и управление на водната инфраструктура,
възможностите за финансиране, включително и в частта за управлението на В и К
инфраструктурата, за която отговаря МРРБ.
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Целта на сдружаването на общините в асоциация е новата голяма структура да може да
кандидатства за финансиране по евро-програми, на което търговското дружество "В и К - Варна"
ООД няма право.
Доходите на населението не позволяват повишаване на тарифите, откъдето да се получат
средства за инвестиции, и затова те идват чрез преразпределението на бюджета през капиталовите
разходи на министерството на регионалното развитие, което отговаря за управление на В и К
техническата инфраструктура.
Европейският съюз продължава да критикува страната за рисковете за околната среда, свързани с
качеството на водата и заустването на непречистени отпадъчни води. Високите експлоатационни
разходи и големите количества подадена, но незаплатена вода продължават да предизвикват
финансови затруднения на водните оператори. Освен всичко друго течовете в тръбите могат да
причинят проникване на замърсени подпочвени или канализационни води, което се случва при
падане на налягането или обезводняване на тръбите.

5.НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
Прогнозата съдържа проект за устойчиво развитие на културното наследство: и
проект за актуализация на юридическата защита на културното наследство:
Актуализация на декларираните и регистрирани до момента културни ценности:
Както стана ясно от анализа на състоянието на материалните и нематериални
културни ценности, основна слабост представлява ниската степен на
проучване и поради това - ниската степен на защита по линия на Закона за
културното наследство. Необходимо е, списъкът с културни ценности за
района, да се актуализира, в смисъл на отпадане на вече изгубените и
разрушени културни ценности и допълване с явно съществуващите
недекларирани такива, както и включване в Регистъра на нематериалното
културно наследство в Министерство на културата на проучените и описани
такива.
Влезлите в сила актуализирани списъци на декларираните и регистрирани
културни ценности, следва да бъдат задължителна част от Заданието за
Окончателния проект за Общ устройствен план (ОУП) на ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ (Землище гр. Дългопол, заедно със Землище с. Сава, Землище с.
Красимир, Землище с. Комунари, Землище с. Аспарухово, Землище с. Цонево,
Землище с. Рояк, Землище с. Величково, Землище с. Дебелец, Землище с.
Боряна, Землище с. Сладка вода, Землище с. Камен дял, Землище с. Арковна,
Землище с. Партизани, Землище с. Лопушна, Землище с. Медовец, и Землище
с. Поляците );
Въвеждане на охранителни режими:
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Съгласно Закона за културното наследство, режимите за опазване на
недвижимите културни ценности, се установяват след подробното им
изучаване и включване в деклерационния списък. В този смисъл, в
Предварителния проект за Общ устройствен план (ОУП) на ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ, въвеждаме предварителни режими, основани на първоначални
огледи и предварителни данни.
Основните видове предварителни режими са следните:
КН А – Режим на защитена територия за опазване на културното наследство;
КН Б – Режим на защитена охранителна територия за опазване на обектите на
културното наследство;
КН В – Режим на защитена територия без статут на културно наследство, с
характерна селищна структура;
КН Г – Режим на защитена територия без статут на културно наследство, с
ценни
ландшафтни
естетически,
екологоични
и
пространствени
характеристики;
КН А: Въвеждат се следните видове подрежими:
КН А1 – Подрежим на защитена територия за опазване на културното
наследство със специален режим на опазване – Археологически Резерват;
Имайки предвид наличието на:
Регистрирана археологическа недвижима културна ценност с категория
„от световно значение” – Праисторическо селище м. Усое, землището
на с. Аспарухово;
Тракийски могилен некропол и плоски гробове - м. Усое, землището на
с. Аспарухово;
Античен некропол - селище м. Усое, землището на с. Аспарухово;
Въвеждаме режим Археологически Резерват „Усое” с площ от 1050 дка.
КН А2 – Подрежим на защитена територия за опазване на археологическото
културно наследство – единични археологически обекти;
КН А3 – Подрежим на защитена територия за опазване на културното
наследство със специален режим на опазване - Резерват;
Имайки предвид анализа на културното наследство на територията на с.
Аспарухово, а именно:
Частично запазена градоустройствена структура по отношение на
теренно разположение, улична мрежа, мащаб и характер на
застрояването;
Степен на запазеност на автентичния сграден фонд;
Стремеж към съхраняване на автентичните строителни традиции в
новото строителство;
Наличие на исторически обекти;
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Наличие на обекти, съхраняващи етнографски ценности;
Природни дадености с висока степен на ценност;
Съхранени характерни народни занаяти;
Съхранени книжовни исторически ценности;
Характерни народни ритуали;
Съхранени кулинарни и еноложки традиции;
Съхранение на автентичния фолклор.
въвеждаме режим Архитектурно – етнографски резерват „Аспарухово” за
цялата територия на селото.
КН А4 – Подрежим на защитена територия за опазване на културното
наследство със специален режим на опазване - Ансамбъл;
За
Североизточната част на с. Аспарухово;
Група следосвобожденски сгради в кв.57, гр. Дългопол;
Въвеждаме режим Ансамбъл;
КН А5 – Подрежим на на защита на културното наследство – единични
архитектурни или исторически обекти;
КН Б - Режим на защитена охранителна територия за опазване на обектите на
културното наследство да се подчини на разпоредбите на ЗКН, чл.79, (1 ÷ 8)
КН В – Режим на защитена територия без статут на културно наследство, с
характерна селищна структура се въвежда за урбанизираната територия на
селата Комунари, Сава, както и за северната и южна (без централната) части на
с. Цонево.
За останалите населени места режими могат да бъдат изготвени след
проучване на структурите на терен.
КН Г – Въвеждат се следните видове подрежими:
КН Г1 – Режим на защитена територия, с ценни ландшафтни естетически,
екологоични и пространствени характеристики се въвежда за:
Резерват „Върбов Дол” – до с. Аспарухово
Резерват "Калфата" – югозападно от с. Поляците.
Природна забележителност „Чудните скали” – до с. Аспарухово.
Природна забележителност „Сини вир” –до с. Цонево.
Защитена местност "Рояшка скала" – до с. Рояк.
Защитена местност "Водениците" – до с.Сладка вода.
Защитена местност "Преграда" - до с. Дебелец.
•
Защитена местност "Козя река" – южно от с. Аспарухово, под язовир
"Цонево".
• Защитена местност "Тулумова пещера" – до с. Арковна.
• Природна забележителност "Куза – скока" – югоизточно от с. Лопушна.
• Защитена местност "Дъбовете" - югозападно от с. Поляците.
• Защитена местност "Дебелец" - южно от язовир "Цонево".
КН Г2 – Режим на защитена територия без статут на културно наследство, с
ценни ландшафтни естетически, екологични и пространствени характеристики
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се въвежда за Природните хълмисти ландшафти между с. Сава и яз. Цонево,
гористия ландшафт по северния и източния бряг на яз. Цонево, залесените
дерета вливащи се в язовира и залесените хълмове западно от с. Аспарухово.
Така въведените предварителни режими за охрана на Културно-историческото
наследство, следва да обслужат Предварителния проект за Общ устройствен
план (ОУП) на ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ (Землище гр. Дългопол, заедно със
Землище с. Сава, Землище с. Красимир, Землище с. Комунари, Землище с.
Аспарухово, Землище с. Цонево, Землище с. Рояк, Землище с. Величково,
Землище с. Дебелец, Землище с. Боряна, Землище с. Сладка вода, Землище с.
Камен дял, Землище с. Арковна, Землище с. Партизани, Землище с. Лопушна,
Землище с. Медовец, и Землище с. Поляците).
Същите, следва да бъдат основа за:
- Актуализация на списъка на декларираните и регистрирани културни
ценности;
- Изготвяне документите съгл. Чл. 78 от ЗКН, за териториално - устройствена
защита за резерватите, а именно –Планове за опазване и управление;
- Регистриране на материалните и нематериални културни ценности, които да
станат неделима част от Окончателния проект за Общ устройствен план
(ОУП) на ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ (Землище гр. Дългопол, заедно със
Землище с. Сава, Землище с. Красимир, Землище с. Комунари, Землище с.
Аспарухово, Землище с. Цонево, Землище с. Рояк, Землище с. Величково,
Землище с. Дебелец, Землище с. Боряна, Землище с. Сладка вода, Землище с.
Камен дял, Землище с. Арковна, Землище с. Партизани, Землище с. Лопушна,
Землище с. Медовец, и Землище с. Поляците).
Стратегия за опазване и управление на материалните и нематериални културни
ценности:
За да се рализират целите на предложените режими на опазване на културното
наследство, е необходимо съгл. Чл. 17 от ЗКН, Община Дългопол да изготви
Стратегия за опазване и управление, която да включва интегриран подход към
пълния обхват културни ценности.
Стратегията следва да съдържа:
Информационна система:
За разясняване и рекламиране ползите от реализиране на Стратегията,
следва, да се ангажират информационните възможности за туристическа,
търговска и познавателна информация и реклама на държавната и общинска
администрация, както и тези на търговските дружества в следните посоки:
Електронни медии;
Печатни медии;
Интернет издания;
Търговски представителства;
Туристически центрове;
Информационни центрове;
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Организационна структура:
Следва, съгл. Чл. 17(1) от ЗКН, да се създаде организацонна структура, която
да разглежда опазването и управлението на културните ценности, като единен
обект на управление. По този начин, ще бъде гарантирано равновесието между
използването и охраната на културните ценности.
Въпросната структура, следва да има делегирани права за партньрство и
диалог с местните и централните органи по опазване на културните ценности.
Въпросната структура, трябва да работи в тясно сътрудничество със звената по
„Европейски и национални оперативни програми” и „Публично – частно
партньорство”.
Системи за финансиране:
Наред с правата, дадени на Общинския съвет съгл. Чл. 71 (2) от ЗКН, следва да
се развият други начини на финансиране на Стратегията:
Самофинансиране – предоставяне на публично достъпни помещения и
градски пространства за рекламни дейности свързани с използуване и
опазване на културните ценности. Използуване на недвижими културни
ценности - общинска и държавна собственост за публични прояви;
Стимулиране на дарителството, срещу безплатни рекламни
възможности;
Общински преференции за търговските дружества, с предмет на
дейност – етнографски, културен и познавателен туризъм;
Европейски и национални оперативни програми;
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА
УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ
КН А1 – Под режим на защитена територия за опазване на културното наследство със
специален режим на опазване – Археологически Резерват „Усое”
В територията се допуска:
1. Извършване на археологически теренни проучвания по реда и при условията на чл.
146 - 162 от ЗКН.
2. Извършване на консервационни, реставрационни, възстановителни и дейности по
експониране на археологическите обекти, след издаване на Разрешение за строеж,
въз основа на одобрен Инвестиционен проект, предварително съгласуван с МК,
съгласно чл.83 и чл. 84 (1) от ЗКН;
3. Подземно строителство, за изграждане на елементи на инженерно –
комуникационната мрежа, се допуска след извършване на спасителни разкопки
съгл. Чл.147 (5) т.2 и издаване на Разрешение за строеж, въз основа на одобрен
Инвестиционен проект, предварително съгласуван с МК, съгласно чл. 83 и чл. 84
(1) от ЗКН;
4. Земеделски дейности;
В територията не се допуска:
1. Строителство на постоянни сгради и съоръжения – високо строителство;

39

2. Извършване на дейности, свързани с надземен или подземен добив на инертни
материали или подземни богатства.
3. Строителство на огради;
КН А2 – Подрежим на на защитена територия за опазване на археологическото културно
наследство – единични археологически обекти;
В територията се допуска:
1. Извършване на археологически теренни проучвания по реда и при условията на чл.
146 - 162 от ЗКН.
2. Извършване на консервационни, реставрационни, възстановителни и дейности по
експониране на археологическите обекти, след издаване на Разрешение за строеж,
въз основа на одобрен Инвестиционен проект, предварително съгласуван с МК,
съгласно чл.83 и чл. 84 (1) от ЗКН;
3. Подземно строителство, за изграждане на елементи на инженерно –
комуникационната мрежа, се допуска след извършване на спасителни разкопки
съгл. Чл.147 (5) т.2 и издаване на Разрешение за строеж, въз основа на одобрен
Инвестиционен проект, предварително съгласуван с МК, съгласно чл. 83 и чл. 84
(1) от ЗКН;
4. Земеделски дейности;
5. Поставяне на преместваеми обекти, свързани със стопанската дейност в конкретния
имот, след извършване на спасителни разкопки съгл. Чл.147 (5) т.2 и въз основа на
одобрена Схема, предварително съгласувана с МК, съгласно чл. 83 т.1, д) и чл. 84
(1) от ЗКН;
В територията не се допуска:
1. Строителство на постоянни сгради и съоръжения – високо строителство;
2. Извършване на дейности, свързани с надземен или подземен добив на инертни
материали или подземни богатства.
КН А3 – Подрежим на защитена територия за опазване на културното наследство със
специален режим на опазване: Архитектурно – етнографски резерват „Аспарухово”.
Съгласно чл. 82 (1), т.3. от ЗКН, община Дългопол, следва да възложи План за опазване и
управление, в обем и съдържание, съгласно чл. 81 (1) от ЗКН.
До приемане и влизане в сила на Плана за опазване и управление
В територията се допуска:
1. Изработване на Подробни устройствени планове в съответствие със ЗУТ и ЗКН и
действащата подзаконова нормативна уредба, в обхват съгласно чл.79 (4) от ЗКН,
придружени от Обемно устройствено проучване, съгласно чл. 83 (4) от ЗКН и
придружени от Специфични правила и нормативи, изработени и утвърдени по реда
на чл.13 (2) т.1, във връзка с чл. 13 (6) от ЗУТ.
2. Подробните устройствени планове по т.1, предварително се съгласуват с
Министерство на Културата по реда на чл.84 (1) от ЗКН.
3. Изготвяне на Инвестиционни проекти за всички допуснати от ЗУТ строежи, като
изброените в чл. 83 от ЗКН Инвестиционни инициативи и искания за намеси, се
съгласуват с Министерство на Културата по реда на чл.84 (1) от ЗКН.
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4. Извършване на археологически теренни проучвания по реда и при условията на чл.
146 - 162 от ЗКН.
До приемане и влизане в сила на Плана за опазване и управление
В територията не се допуска:
1. Урегулиране на ПИ с друго установено предназначение освен „за озеленяване”
в сто метровата зона от брега на язовира;
2. Събаряне и преизграждане на съществуващи сгради, до изработване на План за
управление и охрана на резервата.
3. Изграждане на производствени обекти, които формират хигиенно – защитни
зони.
КН А4 – Подрежим на защитена територия за опазване на културното наследство със
специален режим на опазване - Ансамбъл;
До приемане и влизане в сила на Плана за опазване и управление
В територията се допуска:
1. Изработване на Подробни устройствени планове в съответствие със ЗУТ и ЗКН и
действащата подзаконова нормативна уредба, в обхват съгласно чл.79 (4) от ЗКН,
придружени от Обемно устройствено проучване, съгласно чл. 83 (4) от ЗКН и
придружени от Специфични правила и нормативи, изработени и утвърдени по реда
на чл.13 (2) т.1, във връзка с чл. 13 (6) от ЗУТ.
2. Подробните устройствени планове по т.1, предварително се съгласуват с
Министерство на Културата по реда на чл.84 (1) от ЗКН.
3. Изготвяне на Инвестиционни проекти за всички допуснати от ЗУТ строежи, като
изброените в чл. 83 от ЗКН Инвестиционни инициативи и искания за намеси, се
съгласуват с Министерство на Културата по реда на чл.84 (1) от ЗКН.
4. Извършване на археологически теренни проучвания по реда и при условията на чл.
146 - 162 от ЗКН.
До приемане и влизане в сила на Плана за опазване и управление
В територията не се допуска:
1. Издаване на Разрешения за строеж за нови сгради, както и събаряне и
преизграждане на съществуващи сгради, без съгласуване с Министерство на
Културата по реда на чл.84 (1) от ЗКН.
КН А5 – Подрежим на защита на културното наследство – единични архитектурни или
исторически обекти;
До извършване на актуализация на списъка на декларираните единични недвижими
културни ценности, за същите, устройството и застрояването на поземлени имоти с
единични недвижими културни ценности, се подчинява на режима, определен от Закона за
културното наследство, респективно нормативната уредба, действаща към момента на
изготвяне на плана, съобразно вида и категорията на недвижимата културна ценност и
при отчитане на устройствената зона, в която попада поземления имот.
КН Б – Режим на защитена охранителна територия за опазване на обектите на културното
наследство:
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Инвестиционните инициативи в охранителните територии на единичните и групови
недвижими културни ценности се разрешават, съгласно разпоредбите на ЗУТ, след
осъществена териториално – устройствена защита по реда на чл. 86 – 91 от ЗКН.
КН В – Режим на защитена територия без статут на културно наследство, с характерна
селищна структура:
Режимът е препоръчителен.
Обект на опазване са основните градоустройствени характеристики на селищата, като
улична мрежа, площадни пространства, мащаб и характер на застройката, озеленителната
система, както и отношението им към терена и околния ландшафт.
Препоръчва се:
1. Запазване на традиционната мрежа от улични и площадни пространства.
2. Запазване на средните размери на Урегулираните поземлени имоти.
3. Преобладаващо свободно застрояване.
4. Запазване мащаба на застройката.
5. Запазване традиционните елементи на зелената система и водните площи.
КН Г1 – Режим на защитена територия, с ценни ландшафтни естетически, екологоични и
пространствени характеристики:
До приемане и влизане в сила на Плана за опазване и управление
В териториите се допуска:
1. Извършване на археологически теренни проучвания по реда и при условията на чл.
146 - 162 от ЗКН.
2. Поставяне на преместваеми обекти, художествено осветление, елементи на
ландшафтното обзавеждане и рекламни, информационни и монументално –
декоративни елементи, след изработване на схеми и одобряването им съгласно чл.
56 (2) и чл. 57 (5) от ЗУТ, предварително съгласувани с Министерство на културата,
съгласно чл. 83 (1) т.1д), по реда на чл. 84 (1) от ЗКН.
До приемане и влизане в сила на Плана за опазване и управление
В териториите не се допуска:
1. Стопанска дейност.
2. Строителство на постоянни сгради и съоръжения – ниско и високо строителство;
3. Строителство на огради.
4. Извършване на дейности, свързани с надземен или подземен добив на инертни
материали или подземни богатства.
КН Г2 – Режим на защитени територия без статут на културно наследство, с ценни
ландшафтни естетически, екологоични и пространствени характеристики:
Режимът е препоръчителен.
Предмет на охрана са природните форми, елементите на зелената система, фауната и
водните елементи.
Препоръчва се:
1. Регулирано развитие на селскотопански дейности, с предимно традиционни за
региона култури и видове.
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2. Допустимото съгласно ЗСПЗЗ и ЗГ строителство на сгради и съоражения, да бъде
единично, с площ не повече от 100 кв.м. на отделния обект.
3. Въвеждане на нови залесени територии, предимно с местни растителни видове.
Не се препоръчва:
1. Изграждане на добивни и промишлени предприятия и зони, особено такива които
формират хигиенно - защитни зони.
2. Извършване на дейности, свързани с надземен или подземен добив на инертни
материали или подземни богатства.
6. ОКОЛНАТА СРЕДА
Базирано на възприетият в аналитичната част на обяснителната записка към ОУП
методически подход, прогнозата за въздействие върху околната среда се извършва по
определящите компоненти-климати атмосферен въздух, повърхностни води, земни недра
и подземни води, земи и почви, биоразнообразие, ландшафт, вредни физични фактори,
отпадъци и опасни вещества.
6.1. Климат и атмосферен въздух
Климатичните характеристики, характерни за разглежданата територия ще запазят
параметрите си т.к. ОУП не предвижда присъствия, които могат да предизвикат
въздействие върху елементите на климата.
По отношение на микроклиматичните условия, те ще запазят характеристиките си, т.к.
не се предвиждат промени в обхвата и параметрите на големите водни обекти, основен
модулатор на микроклимата в разглежданата територия. Не се очакват промени в
радиационно-температурния, инсолационен и ветрови режим, които като правило са от
значение за качествата на атмосферния въздух.
По отношение на атмосферния въздух, значение за качеството му в бъдеще имат
предвижданията на ОУП относно социално–икономическото развитие на територията,
предмет на планиране. Съгласно ОУП, като водещ за общината отрасъл се определя
селското и горско стопанство, при което допълващи функции ще имат добивната и
преработваща промишленост и строителството, както и туризма.
Основните изисквания, поставени с плана и имащи отношение към качествата на
приземния слой на атмосферния въздух се свеждат до:
- разкриване на възможности за добив на ел-енергия от алтернативни източници;
- развитие на малки преработващи предприятия в сферата на хранително-вкусовата
промишленост;
- развитие на туризма на базата на уникални природни комплекси, големи водни
площи, исторически дадености;
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Не се предвижда ситуиране на обекти, свързани с вредни емисии в атмосферния въздух.
Не се очаква нарушаване на хигиенните критерии за качествата на атмосферния въздух.
Базирано на предвижданията на плана, оценката за прогнозните характеристики на
атмосферния въздух е за незначително въздействие върху КАВ.
6.2 Повърхностни води
Община Дългопол и в частност територията, предмет на ОУП се характеризира с наличие
на изключително богатство от повърхностно течащи и язовирни води, които представляват
характерен хидрографски елемент на проучваната територия.
От съществено значение за общината е, че наличните водоизточници са достатъчни за
обезпечаване потребностите на населението от вода с питейно-битови качества. Главните
довеждащи водопроводи са с достатъчна проводимост.
Проблемите са свързани с разпределителната водопроводна мрежа, при която са налице
нерегламентирани включвания, течове и др.подобни, стимулиращи разхищаването на
ресурса вода.
Основните предвиждания на плана са насочени към ограничаване/ликвидиране на
съществуващи проблеми с водоснабдяването и канализацията и се отнасят до:
- доизграждане на канализационната мрежа в населените места и изграждане на
водопроводна и канализационни мрежи заедно с локални ПСОВ в новите курортни
терени и места за рекреация;
- опазване на водните течения и суходолията чрез респектиране на физическите им
структури;
- запазване на всички зелени структури по протежение на водните течения;
- развитие на подотрасъл “рибарство и аквакултури” на базата на възможностите,
които предлага язовир Цонево.
По отношение на третирането на отпадъчните води, малка част от тези на гр.Дългопол се
насочват към градската ПСОВ. В останалите населени места канализационна мрежа не е
изградена, сградите са на септични ями и това е непосредствена причина за замърсяване на
подземните и повърхностно течащи води. Позитивно от позициите на околната среда е
предвиждането на плана за изграждане на локални пречиствателни съоръжения за
отпадъчни води към новите спортни и курортни зони.
6.3 Земни недра, подземни води
По отношение на този компонент на околната среда, предвижданията на плана имат
косвен характер. Ограничаване свободния достъп на непречистени отпадъчни води чрез
изграждане на канализационни системи и пречиствателни съоръжения на всички населени
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места и курортни комплекси е решение с положително въздействие по отношение
качеството на подземните води и опазване на земните недра.
6.4 Земи и почви
Състоянието и характеристиките на компонентата “земи и почви” е в пряка зависимост от
предвижданията на плана.
Конкретните устройствени решения на плана се отнасят до:
- защита на висококатегорийните земеделски земи и възстановяване размера на
поливните площи;
- ограничаване промяната на предназначението на земите от високи и по-ниски
категории за нуждите на урбанизацията и друго строително усвояване;
- промяна на предназначението се допуска само за дейности, свързани с
преработването на селскостопанска продукция;
- оформяне на зони за трайни насаждения – овошки, лозя и дребни трайни
насаждения, на зърнени и технически култури;
- създаване на условия за развитие на дребно и стоково животновъдство;
- резервиране на терени за съпътстващ селскостопанското производство наука и
обслужващ бизнес – създаване на иновационен център за изследвания, анализи и
планиране на биологична растителна защита, биологично торене, производство на
семена и др.п.;
Посочените предвиждания на плана имат непосредствено отношение към опазване
качествата на почвите и рационално използване на земите. Налице стремеж за максимално
опазване на ресурса “почви” и за създаване на непосредствена връзка “отглежданепреработване-наука-иновации” при това с подчертана биоекологична насоченост.
Провеждането на практика на предвижданията на плана ще създаде възможности за
рационално ползване на този компонент на околната среда.
6.5 Биоразнообразие
Предвижданията на плана се отнасят до различни по функционална принадлежност и
особености терени - гори, крайпътно озеленяване, озеленяване за широко обществено
ползване, спортни терени, защитени зони и територии.
Изискванията на плана по отношение на посочените зони са:
- съхраняване на горските масиви със стопански функции и определяне на
специални режими и подрежими към поддържането им;
- доразвиване на крайпътното озеленяване по общинската и републиканска пътна
мрежа;
- създаване на зелени линейни структури по протежение на водните обекти;
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-

създаване на комплекс от спортни зали, игрище за футбол, конезавод и хиподрум
със защитен зелен пояс между ж.п. линията и конезавода;
създаване на полигон за мото спорт в най-западната част на северния бряг на яз.
Цонево;
определяне на терен за голф-игрище;
устройване на защитените територии според плановете за управлението им.

От посоченото следва заключението, че всички посочени предвиждания имат за цел да
стабилизират и обогатят флористичното и фаунистично богатство на територията, предмет
на планиране. По отношение на защитените територии и обекти планът препоръчва
позоваване на плановете им за управление, но нито една от защитените територии и
природни забележителности в обхвата на територията, предмет на планиране няма
разработен план за управление към настоящият момент.
6.6 Вредни физични фактори
Основен физичен фактор с неблагоприятно въздействие върху качествата на средата в
границите на проучваната територия е шумът. Основен източник на шум са участъците от
републиканската пътна и ж.п. мрежа, които не надвишават допустимите норми.
С плана се предвижда изграждане на пътни връзки, обслужващи новите курортни зони,
чиито капацитет не надвишава 250 места за настаняване. Очакваното натоварване има
сезонен характер, с не по-голям от 70-80 броя МПС при максимално натоварване, което
означава, че въздействието на шума върху останалите компоненти на околната среда и
върху хората ще бъде в границите на допустимото. От точковите източници - футболни
игрища на открито, мото стадион и др. п., очакваните нива на шум са в порядък 68 до 110
дБ/А, което означава, че е необходимо около тях да се предвиди шумоизолационно
озеленяване.
6.7 Отпадъци и опасни вещества
Установените при анализа на съществуващото положение проблеми с отпадъчното
стопанство поставя изисквания за определяне на конкретни места за третиране на различи
видове отпадъци – битови, строителни, растителни, селскостопански отпадъци и отпадъци
от животински произход, обусловено от основните постановки за социално-икономическо
развитие на общината.
Предвид демографската прогноза, за следващите 15-20 години не се очакват сериозни
промени в броя на населението в проучваната територия което означава, че обемът
генерирани битови отпадъци ще се запази. Не се очакват и сериозни изменения в
морфологичният им състав поради запазване бита на обитаване.
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6.8 Благоустройствени и рекултивационни действия
Планът предвижда специални мерки за възстановяване и рекултивация на нарушени
терени, както следва:
- за техническа и биологична рекултивация са предложени всички изоставени бивши
кариери, както и такива с приключила експлоатация;
- възстановяване на строителни площадки след приключване на строителството;
- възстановяване на земи с нарушен почвен профил;
- разширение на съществуващият гробищен парк на гр.Дългопол и разширение
и/или определяне на нови терени за гробищни паркове на останалите населени
места.
6.9.Сравнителен анализ на съществуващите и очаквани характеристики на
компонентите на околната среда
Таблица 6.
Компоненти
Климат
Атм. въздух

Съществуващо
състояние
Висок биоекологичен
потенциал
В границите на
хигиенните норми

Прогноза

Коментар

Не се променя

Не се налагат устройствени
мерки
Висок относителен дял на зелени
площи, липса на организирани
точкови източници
Чрез изграждане на
канализационни системи и
ПСОВ; изнасяне на
животновъдни обекти в
обособени територии
Преустановяване
нерегламентирани зауствания

Не се очакват неблагоприятни промени

Повърхностни
води

Отклонения по
наблюдавани
параметри

Подобряване на
състоянието

Подземни води

Замърсяване от
инфилтриране на
непречистени
отпадъчни води
Неизползван ресурсен
потенциал

Подобряване на
състоянието

Земи и почви

Биоразнообразие

Вредни физични
фактори
Отпадъчно
стопанство

Много висок,
недостатъчно
адаптиран потенциал
Общо в границите на
допустимите норми
Лошо организирано
като депониране и
третиране

Дисциплиниране на
усвояването и
ползването
Стремеж към
конкретно адресиране
и режимиране
Нарастване на шумови
нива от линейни и
точкови източници
Вероятно разрешаване
на проблема чрез
изграждане на
регионално депо

Чрез въвеждане на забранителни режими и стимулиращи действия; развитие на
биоземеделие
Чрез нарастване на зелените
площи и опазване на защитените
територии и зони
Ограничаване на въздействието
вкл. чрез изолационно
озеленяване
Необходимост от конкретни
решения както по отношение на
ТБО, така и за останалите видове
отпадъци
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7.БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА
Таблица 8.

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА
ОПОРЕН ПЛАН

ОУПО

УВЕЛИЧЕНИЕ

НАМАЛЕНИЕ
ха.

%

3217,79

21,00

7,42

61,22

Видове територии
ха.
1
2

Територии с жилищни
функции
Територии с отдих и
туризъм

1116,08

%

ха.

%

ха.

1273,23

2,89

157,77

190,21

0,43

189,59

84,45

0,19

56,31

200,11

385,77

0,87

141,77

58,10

2,53

%

31,12

3

Територии за
обществено
обслужване

28,14

0,06

4

Територии с
производствени
функции

222,71

0,50

5

Територии със
складови функции

21,29

0,05

6

Озеленяване,
паркове и градини

36,11

0,08

144,82

0,33

108,71

301,05

7

Спорт и атракции

10,07

0,02

90,38

0,20

80,31

797,52

10828,00

24,54

3735,66

8,47

12103,29

27,43

757,42

1,72

1225,63

2,78

3695,97

8,38

2470,34

201,56

421,75

0,96

442,16

1,00

20,41

4,84

123,20

0,28

123,20

0,28

12,12

0,03

4,70

0,01

14,93

0,03

14,93

0,03

38,86

0,09

38,86

0,09

20892,87

47,36

20892,87

47,36

8
9
10
11
12

13

Обработваеми земи ниви
Необработваеми
земи
Селскостопански,
горски пътища
Обработваеми земи трайни насъждения
Територии за
транспортни мрежи и
съоръжения
Територии на
инженерната
инфраструктура

16

Специални терени
Територии за
опазване на
недвижимото
културно наследство
Защитени територии

17

Горски територии

14
15
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18

Водни площи

2212,75

5,02

2212,75

5,02

19

Пасища, ливади,
мери и мочурища

2419,62

5,48

2419,62

5,48

44117,21

100,00

44117,21

100,00

ОБЩО:

Изхождайки от целите на плана, устройствената концепция и възприетите
решения на ПП на ОУПО – на община Дългопол са обосновани нуждите от поземлени
ресурси за бъдещо развитие.
Общата площ на разглежданата територия е 44117,21 ха
Териториите за жилищни функции в.т.ч. за отдих и туризъм нарастват с 347 ха.
или с 31,12 % В тях са включени новите терени за отдих, разположени северно, южно и
източно от язовир «Цонево» и западно от язовир «Елешница», разширенията на
териториите на селата Аспарухово, Рояк, Арковна и «Сладка вода», както и слабо
нарастване на жилищните зони на г. Дългопол и селата Медовец, Лопушна, Поляците и
Партизани
Териториите за производство и складове също се увеличават с 58,10 %. тъй като в
тях са включени новите терени с трайни насаждения и оранжерии, както и разширенията
на индустриалните зони на Дългопол и селата Цонево, Аспарухово, Медовец, Лопушна и
Поляците.
Увеличени са терените за озеленяване, паркове и градини - с 301,05 %, и наймного за спорт и атракции с 797,52 %, тъй като в тях е включена площта на проектираното
голф-игрище .
Нормално увеличение има на терените за транспорт и комуникации (4,84 %)
Всички увеличения на площи са главно за сметка на необработваеми земеделски
земи.Не се предвиждат промени в горския фонд на разглежданите землища.
Баланса на територията отразява в цифров вид основните устройствени идеи на плана:
Запазване и обогатяване на аграрния характер на общината;
Защита на уникалните природни дадености;
Опазване и социализиране на богатото наследство от културни ценности;
Развитие на отдиха и туризма във всичките му разновидности;
Интегриране на общината в националното и регионално
пространства чрез
изграждане на съответна пътна инфраструктура;
ЧАСТ III. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА
І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на част от община
Дългопол са изработени съгласно изискванията на чл.13, ал.1 от ЗУТ и чл.18, ал.3, т.4 от
Наредба №8 на МРРБ от 2001 г.
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2. Правилата и нормативите конкретизират прилагането на общия устройствен план при
планирането на урбанизираните териториите и
териториите извън границите на
населените места.
3. С правилата и нормативите са определени съответните устройствени режими както
следва:
а. Режими за територии извън границите на населеното място.
б. Режими за група имоти в населеното място, определени чрез устройствени зони.
в. Режими във връзка с планирането на имоти, попадащи в защитените територии и
зони.
ІІ.УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗМЕНЯ ОБЩИЯ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
4. Общия устройствен план на община Дългопол може да се изменя само когато
съществуват предпоставките, определени в чл.134, ал1 от ЗУТ.
5. При наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1, кметът на общината може да
нареди служебно с мотивирано предписание да се изработи проект за изменение на
действащия общ устройствен план.
6. Изработването на изменението може да се възложи и на външен изпълнител след
решение на Общинския съвет, когато проекта се финансира от общинския бюджет.
7. Изменението на Общия устройствен план спира неговото прилагане в частта, за която
то се отнасят.
8. Кметът на общината налага строителна забрана за частта от Общи устройствен план,
за която се отнася изменението.
ІІІ.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ИЗИСКВАНИЯ
УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

КЪМ

ПОДРОБНИТЕ

9. Подробните устройствени планове се изработват въз основа на задание, одобрено от
кмета на общината и преценено за екологична оценка от РИОСВ Варна
10. В урбанизираните територии, предвидени от ОУП на Община Дългопол, се
изработват планове за регулация и застрояване.
11. При урегулиране на територии без регулация или с неприложена първа регулация
планът за регулация се изработва при условията на чл.16 от ЗУТ.
12. При планиране на имоти и/или територии извън границите на населените места се
изработва план за застрояване, съгласно изискванията на чл.59 от ЗУТ и чл.53 от Наредба
№ 8 на МРРБ от 2001 г.
13. За тези имоти и/или територии задължително се изработват план-схеми за
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водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
14. Въз основа на тези схеми са разработват и парцеларни планове за съответните
елементи на техническата инфраструктура.
15. Допуска се водоснабдяването, отвеждането на отпадните води и
електроснабдяването да става и по алтернативни начини, без използването на общите
мрежи.
16. За всички имоти и/или територии, извън границите на населените места, за които се
изработват подробни устройствени планове, се осигурява и транспортен достъп по
следните начини:
а. За имоти и/или територии, граничещи с пътища от Републиканската пътна мрежачрез изградени локални общински пътища.
б. За имоти и/или територии, предназначени за изграждане на промишлени и складови
обекти – чрез определяне на общински път с парцеларен план и промяната на неговото
предназначение по реда на ЗОЗЗ.
в. Във всички останали случаи, могат да се използват земеделските пътища граничещи с
имота и/или територията, без да се променя тяхното предназначение.
17. Всички план-схеми и парцеларни планове се изработват и одобряват заедно с плана
за застрояване на съответния имот и/или територия.
ІV. ДОПУСТИМИ НАТОВАРВАНИЯ НА ТЕРИТОРИИТЕ
18. В жилищни територии застрояването е:
- средноетажно при интензивност на застрояване (Кинт) – 2
- нискоетажно жилищно при интензивност на застрояване (К инт.) - до 1,2;
В тези територии отделни поземлени имоти се урегулират с устройствен план за
нежилищни обслужващи обекти, както следва:
1. сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни и религиозни
дейности;
2. магазини и заведения за хранене;
3. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
4. обществени озеленени площи;
5. надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили.
Освен обектите, посочени по-горе, в отделни урегулирани имоти в жилищните
територии в съответствие със заявено искане на собствениците им могат да се изграждат:
1. административни и делови сгради;
2. хотелски сгради;
3. занаятчийски работилници;
4. сгради за безвредни производствени дейности;
5. бензиностанции, газостанции и автосервизи.
19. Смесени зони за обитаване и обслужване
В териториите от разновидност "смесена централна зона" могат да се
изграждат:
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1. административни и делови сгради;
2. сгради за социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други
обществени дейности;
3. търговски и други обслужващи сгради и комплекси;
4. жилищни сгради, в т.ч. със смесено предназначение;
5. хотели и заведения за хранене и развлечения;
6. сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности;
7. бензиностанции, газостанции и надземни и подземни гаражи и паркинги за
леки автомобили;
8. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
20. Територии за рекреация
Натоварването на рекреационните територии се определя с отреждането на терени и
урегулирани имоти, в които могат да се изграждат:
1. курортни обекти за настаняване и подслон - хотели, пансиони, почивни домове, вили,
санаториуми, къмпинги, бунгала и др.под.;
2. жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти;
3. сгради за обществено-обслужващи дейности: курортно-лечебни заведения, обекти за
хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги, административни обекти и
др.под;
4. спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища, плувни
басейни, пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по интереси,
хоби-ателиета, зали за музика, видеозали, изложбени зали и др.п.;
5. курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване;
6. обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари, пешеходни алеи и
площи, велосипедни алеи и др.п.;
7. обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: складове,
ремонтни работилници, автобази, бензиностанции и газостанции, отоплителни централи,
мрежи на техническата инфраструктура, електроподстанции, трансформаторни постове,
помпени станции, пречиствателни станции и др.п.
Курортите се застрояват при следната интензивност на застрояване (К инт.) - до 1,00;.
Озеленените площи за общо ползване в курортите трябва да заемат не по-малко от 40 на
сто от общата територия.
Урегулираните поземлени имоти във вилните зони се застрояват при спазване на
следната интензивност на застрояване (К инт.) - до 0,8;
В отделни урегулирани поземлени имоти във вилните зони, при спазване на
нормативите , освен вилни сгради може да се разполагат и:
1. магазини и заведения за хранене;
2. сгради за социални, здравни, културни, спортни и други обслужващи дейности;
3. малки хотели с до 40 легла;
4. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
5. бензиностанции и газостанции.
21. Производствените територии се застрояват само с производствени, складови,
здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на
работещите, административни сгради и научно- експериментални бази към
предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната.
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При застрояване на урегулираните имоти в производствените територии коефициента
на интензивност на застрояване (К инт.) е от 1,0 до 3,5.
22. Натоварванията се отнасят за обществените озеленени площи, в т.ч. всички паркове,
градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове, гробищни паркове,
защитни насаждения и разсадници;
В обществените озеленени площи (паркове и градини) без промяна на
предназначението им може да се разполагат:
1. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, обслужващи озеленените
площи, и застрояване, необходимо за поддържане на зелената система;
2. преместваеми търговски обекти по чл. 56 ЗУТ, които общо може да заемат площ не
повече от 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и не повече от 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха;
3. открити обекти за спортни и културни развлечения и забави (концертни естради,
летни амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), които общо
може да заемат площ не повече от 10 на сто от територията на парка (градината);
4. детски площадки;
5. мемориални обекти;
6. монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи по чл. 57 ЗУТ.
- Спомагателни и обслужващи постройки към обектите по т. 1, 3, 4 и 5 може да се
разрешават, ако се изискват с нормативен акт и без тях е невъзможно функционирането на
обектите.
- Изграждането и поставянето на обектите по т. 1 и 2 може да се разрешава само ако:
1. са предвидени в действащия подробен устройствен план на парка (градината),
съответно в план-схемите на техническата инфраструктура и план-схемата по чл. 62, ал. 9
ЗУТ;
2. не се нарушават екологичните, рекреационните и естетичните качества на
озеленените площи;
3. необходимите места за паркиране съобразно изискванията на Наредба № 2 от 2004 г.
за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на
урбанизираните територии (ДВ, бр. 86 от 2004 г.) са осигурени в непосредствено
прилежащите територии на парка (градината).
- В обществените озеленени площи с подробен устройствен план може да се урегулират
поземлени имоти - частна собственост, в които да се предвиди разполагане на обектите по
т. 1, т. 2, 3, 4 и 6. В тези случаи площта за озеленяване в урегулираните имоти не може да
бъде по-малко от 40 на сто.
23. Смесените многофункционални територии се застрояват със складови сгради,
здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене , административни сгради
и научно- експериментални бази, гаражи и паркинги, жилища за охраната, хотели и
заведения за хранене и развлечения, бензиностанции, газостанции и надземни и подземни
гаражи и паркинги за леки автомобили ; Коефициента на интензивност при застрояването
е Кинт. до 1,5.
V . УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ
23. Устройствените режими в урбанизираната територия се определят от устройствени
зони за група имоти или конкретен режим за единични имоти.
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24. Устройствените показатели се определят от таблицата за идентифициране на
територии и устройствени зони към тези правила.
25. Устройствен режим – земеделски и горски територии с възможност за промяна на
предназначението.
Тези територии се застрояват със следните обекти:
1. селскостопански обекти;
2. горскостопански обекти;
3. промишлени и складови обекти;
4. транспортни обекти и съоръжения;
5. обекти и съоръжения на техническата инфраструктура;
6. рекреационни и туристически обекти;
7. спортни обекти и съоръжения;
8. търговски и обслужващи обекти;
9. здравни обекти;
10. обекти със специално предназначение;
11. историко-мемориални обекти
26. Възможните натоварвания и устройствените показатели при промяна на
предназначението на тези територии се определят за всеки обект въз основа на
класифицирането му в съответната територия в зависимост от конкретното му
предназначение.
27. Натоварванията и устройствените показатели се определят от главния архитект със
Заповедта за одобряване на заданието за изработване на ПУП.
28. Застрояването в тези територии става само с промяна на предназначението на
земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските
земи на основание предвиждане на подробен устройствен план.
29. В земеделски територии, в които е забранена промяната на предназначението, могат
да се изграждат обекти, чиито функции са съвместими с предназначението на
земеделските имотите, съгласно изискванията на Наредба №2 от 10 април 1998 г. за
застрояване в земеделските земи.
30. В горски територии за изграждането на обекти по т.21 е необходима промяна на
предназначението и изключване на земите от горския фонд съгласно Закона за горите на
основание предвиждане на подробен устройствен план. Без промяна на предназначението
на земи от горския фонд могат да се изграждат обекти, чиито функции са свързани с
горскостопанската дейност.
31. В защитените територии с недвижимо културно наследство необходимите и
допустимите устройствени дейности се осъществяват при условията и по реда на ЗКН.
32. Археологическите обекти се опазват чрез въвеждане на режим „Б“ на тези обекти,
като не са допустими изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на
дървета и култури с дълбока коренова система, като се допуска плитка обработка на
почвата (оран) до 0,25 м;
33. За охранителните зони на археологичните обекти са въвежда режим "В", като не са
допустими изкопни работи, несвързани със селскостопанските работи, като се допускат
селскостопански дейности при условията на ЗКН;
34. В границите на всички защитени зони се прилагат правила за опазване, определени с
План за управление.
35. В защитените територии за природозащита се забранява:
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1. строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни
нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на
парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на
съществуващите сгради и пътища, спортни и други съоръжения;
2. производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни дейности
в горите, земите и водните площи;
3. извеждане на голи сечи;
4. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
5. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
6. нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните
брегове и прилежащи територии;
7. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
8. намеса в биологичното разнообразие;
9. Унищожаването или увреждането по какъвто и да е начин на дървета и храсти;
10. Движението и паркирането на пътни превозни средства извън определените и
обозначените за тази цел пътища и паркинги по утвърден устройствен проект, освен при
осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности с разрешително от ДНП;
11. Ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и
съоръжения, с изключение на пояс І от санитарно-охранителните зони към
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване;
12. Построяването на бентове и други хидросъоръжения, които преграждат изцяло
течащите води, без да имат изградени рибни проходи;
13. Промяната на предназначението на туристическите хижи, заслони, почивни бази и
кантоните за обслужване на съществуващи съоръжения, както и увеличаването на
застроената и разгърнатата им застроена площи.
36. В защитените територии за природозащита се въвеждат следните условия:
1. Проучването, проектирането, учредяването, утвърждаването и
експлоатацията на санитарно–охранителните зони се определят съгласно
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.) при спазване на режимите и нормите
регламентирани в плана за управление;
2. Поддържане на съществуващи съоръжения:
-Широчината на просеките за въздушни електропроводни линии,
които преминават през горски насаждения, се определя от
разстоянието от проводниците при най-голямото им отклонение до
короните на дърветата, което следва да бъде най-малко:
1 м – за въздушни линии до 1 к V, телефонни и телеграфни линии;
2 м – за въздушни линии 20 к V;
3 м – за въздушни линии 110 к V;
- Ширината на просеките за канали се определя, както следва:
Канали с диаметър до 1 500 мм – до 3 м от двете страни, считано от оста на канала;
Канали с диаметър над 1 500 мм – по утвърден проект;
3. Подземни далекосъобщителни линии:
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Ширина на полосата – 1,5 м;
Изкоп:
-Дълбочина – 0,8 м;
- Ширина – 0,4 м;
- Сервитутните ивици на линейни и други обекти се определят
съгласно действащите нормативни актове
37. В територии в обхвата на пътищата (от републиканската пътна мрежа и общинските
пътища) в съответствие със Закона за пътищата (ЗП) се изграждат търговски обекти,
мотели, бензиностанции и газостанции, сервизи, площадки и съоръжения за поддържане
на пътищата и подземни проводи на техническата инфраструктура.
VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
38. Изработването на всички подробни устройствени планове се разрешава след
одобряване на задание, преценено за екологична оценка от РИОСВ Варна.
39. При намеса в териториите на паметниците на културно-историческото наследство и
техните охранителни зони, заданията се съгласуват с Министерство на културата.
40. Заданията за подробни устройствени планове за имоти, попадащи в границите на
защитените зони, се одобряват с преценка за съвместимостта с целите и задачите на
защитените зони.
41. Тези правила се създават на основание на чл.13, ал.2 от ЗУТ и са неразделна част от
Общия устройствен план на Община Дългопол.

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ
Устройствена категория

1

Устройствени параметри
макс.
плътност
на застр.
в%

макс.
Кинт

мин.
озеленена
площ в%

макс.
кота
корниз в
м.

Цвят

Площ /
контур

2

3

4

5

6

7

30

1,00

50

10

кафяво

площ

ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ
ГРУПА ЖИЛИЩНИ
УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
1. Жм -Жилищна
устройствена зона с
преобладаващо
малкоетажно застрояване
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2. Жм1 - Жилищна
устройствена зона с ниско
застрояване /в
новообразувани територии/

20

0,80

60

7,5

3. Пш - пешеходна зона
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ
4. Пп - Устройствена зона
предимно за производства
5. Пс - Устройствена зона за
смесени производства,
новообразувана

св. кафяво

площ

жълто

площ

60

2,00

30

лилав

площ

40

1,50

50

св.лилаво

площ

30

1,50

50

10

червен

площ

ГРУПА СМЕСЕНИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ
УСТРОИСТВЕНИ ЗОНИ
6. Смф - Смесена
многофункционална зона

ТЕРЕНИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
ГРУПА КУРОРТНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
7. Ок - Курортни зони и
комплекси

20

1,00

50

10

кафявооранжево

площ

20

0,80

60

7

кафявооранжево

площ/сив
контур

тъмно
зелено

площ

10. З сп - Устройствена зона
за паркове и озеленяване
извън населените места, в
новообразувани територии

светло
зелено

площ

11. Тгп - Самостоятелни
терени за гробищни
паркове.

тъмно
зелено

площ /
червен
контур

синьозелено

площ

8.Ов - Вилни зони

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ
ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ
ЗОНИ И САМОСТОЯТЕЛНИ
ТЕРЕНИ НА ЗЕЛЕНАТА
СИСТЕМА В
УРБАНИЗИРАНИТЕ
ТЕРИТОРИИ
9. Зп - Терени на градски
скверове, градини и
озеленяване

ТЕРИТОРИИ ЗА СПОРТ И АТРАКЦИИ
ГРУПА УСТРОИСТВЕНИ
ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА
СПОРТ И АТРАКЦИИ
12. Са - Терени с конкретно
предназначение за спорт и
атракции

20

0,50

70

7,5

57

ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
ГРУПА УСТРОИСТВЕНИ
ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ
ДЕЙНОСТИ
13. Оо - Устройствена зона
за обществено-обслужващи
дейности

30

1,20

50

10

ТЕРЕНИ ЗА БАЗИ НА ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО И ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
ТЕРЕНИ ЗА БАЗИ НА
ГРАДСКОТО
СТОПАНСТВО И
ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
14. Тти - Терени за
транспортна
инфраструктура
15. Тжп - Терени за
инфраструктура на ЖП
транспорта
16. Тевк - Терени за площни
обекти на техническата
инфраструктура
17. Тсм - Терени за
рекултивация
18. Тви - Терени за водна
инфраструктура

За обекти на водната инфраструктура и
съоръжения - речни диги, ПС и др.

оранжево

площ/
червен
контур

тъмно
сиво

площ

сиво с бял
и черен
щтрих

площ

синьозелено

площ

сиво с бял
щтрих

площ

сиво със
зелен

площ

светло
жълто

площ

жълтокафяво

площ/зелен
контур

зелено

площ

тъмно
зелено

площ

ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ
ГРУПА ЗЕМЕДЕЛСКИ
УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И
ТЕРЕНИ
19. Ссб - Устройствена зона
за земеделски нужди - не се
допуска промяна на
предназначението
20. Сст - Устройствена зона
за трайни насаждения,
овощни градини и други, с
възможност за комасация

10

0,20

80

7

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
ГРУПА ГОРСКИ
УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И
САМОСТОЯТЕЛНИ
ТЕРЕНИ
21. Гз - Гори, защитни
противоерозионни гори
22. Тзв - Дерета
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ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

Обхваща територии и/или части от тях, за
които се въвежда основен или
допълнителен режим, със специфични
изискания и ограничения, налагащи се по
силата на разпоредбите на други закони.

ТЕРИТОРИИ ЗА ЗАЩИТА
НА ПРИРОДНИ ОБЕКТИ

Устройството на тези територии се
осъществява съгласно Закона за
защитените територии и въз основа на
планове за управление и други
устройствени планове. Строителство се
допуска, ако е предвидено по тези планове и
при влязъл в сила ПУП.

СПЕЦИАЛНИ ТЕРЕНИ
23. Тсп - Стециални терени

светло
розово

ГРУПА ТЕРИТОРИИ ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО
24. Тнкц - Територии за
Допълнителен режим, с който се изисква
защита на недвижимо
изпълнението на разпоредбите на Закона за оранжево
културно наследство
недвижимите културни ценности
със сив
(подробно описание към
щтрих
съответната схема)

площ/
червен
контур

площ
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