
 
 

 
 

1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
 
 
 
 

 
 

 
 

З А Д А Н И Е 
 

ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА 
 

 ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
 

НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  
 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
 

 

 

 

Исперих, юли, 2018 г. 
 
 



 
 

 
 

2 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  
 

  
Въведение  5  
I.СЪДЪРЖАНИЕ, ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ОУП, ВРЪЗКА С ДРУГИ 
СЪОТНОСИМИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

7  

1. Същност на ОУП  7  
2. Местоположение и териториален обхват на плана 7  
3. Цели и задачи на ОУП на община Исперих 8  
4. Устройствени изисквания и предвиждания на ОУП 9  

4.1. Устройствени изисквания  9  
4.2. Предвиждания на ОУП за устройство на територията  12 
4.3. Пространствено развитие 17 

5. Връзка на ОУП с други планове и програми 19 
ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 

27 

1. Текущо състояние на околната среда 27 
1.1. Климатични фактори и атмосферен въздух 27 

1.1.1. Климатични фактори 27 
1.1.2 Качество на атмосферния въздух (КАВ) 29 

1.2. Води 30 
1.2.1. Повърхностни води  31 
1.2.2. Подземни води 32 
1.2.3. Зони за защита на водите  33 
1.2.4. Зони с риск от наводнения  34 

1.3. Земни недра 39 
1.4. Почви и земеползване 42 

1.4.1 Почви 42 
1.4.2. Земеползване 46 

1.5. Ландшафт 46 
1.6. Биологично разнообразие – растителност, животински свят, 

защитени зони и защитени територии 
47 

1.6.1.  Растителност 47 
1.6.2. Животински свят 48 
1.6.3. Защитени зони 48 
1.6.4. Защитени територии 49 

1.7. Отпадъци и опасни вещества 50 
1.8. Вредни физични фактори 55 
1.9. Културно-историческо наследство 55 
1.10. Материални активи в т.ч. инфраструктурни и инженерни 

съоръжения  
56 

1.11. Население и човешко здраве 57 



 
 

 
 

3 

1.12. Предприятия с нисък и висок рисков потенциал  60 
2. Развитие на околната среда без прилагането на ОУП 62 

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО 
ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ 

62 

ІV. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА 
РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАЙОНИ С ОСОБЕНО 
ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ 

62 

V. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И 
МЕЖДУНАРОДНО НИВО И НАЧИНА, ПО КОЙТО СА ВЗЕТИ ПРЕДВИД 
ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ОУП. 

62 

VІ. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА 
СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА 
ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА ПЛАНА 

65 

VІІ. МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И 
ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ 

68 

VІІІ. ОПИСАНИЕ НА МОТИВИТЕ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ 
АЛТЕРНАТИВИ И НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕО, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА 
ИНФОРМАЦИЯ.  

68 

1. Възможни алтернативи 68 
2. Обосновка на избраната алтернатива 69 
3. Методи за извършване на екологичната оценка  69 
4 Трудности при събиране на необходимата информация  70 

IХ. МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА 
ПРИЛАГАНЕТО НА ОУП 

70 

Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 70 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 70 
Приложение № 1 - ХІ. Източници на информация 
1. Документация, предоставена от Възложителя 
2. Нормативна база 
3. Други източници на информация, които да бъдат ползвани: 

71 

Приложение № 2 - ХІІ. Справка за проведените консултации 72 
Приложение № 3 - ХІII. Списък на експертите и ръководителя, 

изготвили доклада за ЕО - с подписи на съответния експерт срещу раздела, 
който е подготвил 

72 

Приложение № 4 - ХIV. Декларации за независимост и компетентност 
на експертите по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на екологична оценка на планове и програми 

72 

Приложение № 5 
ХV. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА 

72 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

4 

Списък на съкращенията: 
 
АИС   Автоматични измервателни станции 
БА   Батерии и акумулатори 
БДУВДР Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район 
ЕК   Европейска комисия 
ЕС   Европейски съюз 
ЗБР  Закон за биологичното разнообразие 
ЗЗШОС  Закон за защита от шума в околната среда 
ЗЗ   Защитена зона 
ЗОЗЗ  Закон за опазване на околната среда 
ЗТ   Защитена територия 
ЗУТ  Закон за устройство на територията 
ИАОС  Изпълнителна агенция по околна среда 
ИУЕЕО  Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване 
ИУГ   Излезли от употреба гуми 
ИУМПС  Излезли от употреба моторни превозни средства 
КАВ   Качеството на атмосферния въздух 
МС   Министерски съвет 
МОСВ  Министерство на околната среда и водите 
МО   Министерство на отбраната 
МВР   Министерство на вътрешните работи 
МЗХ   Министерство на земеделието и храните 
МЗ   Министерство на здравеопазването 
МРР   Министерство на регионалното развитие 
МПС   Моторни превозни средства 
НПО   Неправителствена организация 
НУБА  Негодни за употреба батерии и акумулатори 
НСИ   Национален статистически институт 
НЕМ   Национална екологична мрежа 
ОУП  Общ устройствен план 
ОУПО  Общ устройствен план на община 
ПСОВ  Пречиствателна станция за отпадъчни води 
ПСПВ  Пречиствателна станция за производствени води 
ПВТ  Подземно водно тяло 
ПУЗЗ   План за управление на защитените зони 
ПУЗТ   План за управление на защитени територии, 
ПУРБ   План за управление на речните басейни 
ПРЗ   Препарати за растителна защита 
ПУРН  План за управление на риска от наводнения 
РДВ   Рамкова директива за водите 
РЗИ  Регионална здравна инспекция 
РИОСВ  Регионална инспекция по околна среда и водите 
СОЗ   Санитарно-охранителни зони 

 

 



 
 

 
 

5 

 
Въведение  
 
Настоящото Задание за обхват и съдържание на доклад за ЕО се отнася за Общ устройствен 

план на община Исперих, област Разград. Проектът за ОУП на Община Исперих подлежи на 
задължителна екологична оценка, тъй като попада в обхата на чл. 85, ал. 1 от ЗООС и т. 11.1 на 
Приложение №1 на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми.  

Заданието се разработва на основание чл. 19а от Наредба за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми и писмо изх. № АО2696 от 11.06.2014 г. 
на РИОСВ-Русе. 

Общият устройствен план на община Исперих включва територията на всички землища 
в обхвата на община Исперих – землищата на гр. Исперих и на с. Белинци, с. Бърдоква, с. 
Вазово, с. Голям Поровец, с. Драгомъж, с. Делчево, с. Духовец, с. Йонково, с. Китанчево, с. 
Конево, с. Къпиновци, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Малко Йонково, с. Малък Поровец, с. 
Подайва, с. Печеница, с. Райнино, с. Свещари, с. Средоселци, с. Старо Селище, с. Тодорово и 
с. Яким Груево 

Заданието е изготвено в съответствие с нормативните изисквания за извършване на 
екологична оценка в Закона за опазване на околната среда и водите и Наредбата за ЕО. 
Съгласно тези изисквания: 

 Докладът за екологична оценка се оформя като единен документ, който включва 
съдържателна част по чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда; списък на 
експертите и ръководителя на екипа, изготвили доклада за екологична оценка; декларации на 
всеки от експертите (по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО); справка за проведени консултации и 
изразените при консултациите мнения, предложения, както начина на отразяването им; 
приложения; 

 Като самостоятелно приложение към доклада за екологична оценка се изготвя 
нетехническо резюме, в обем не по-малък от 10 на сто от обема на доклада. Резюмето съдържа 
необходимите нагледни материали - карти, снимки, схеми. 

Заданието се предоставя от Възложителя на ОУП – Община Исперих на 
идентифицираните в Схемата за провеждане на консултации (изготвена като отделен 
документ съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3 от Наредбата за ЕО) със заинтересованите 
органи и трети лица, които могат да бъдат засегнати от реализирането на плана, за техните 
становища, бележки и изисквания, които да бъдат отразени в доклада за екологична оценка. 

Основната цел на заданието е да определи обхвата на Доклада за екологична оценка.  
Със заданието за обхват се определят всички компоненти и фактори, които ще бъдат оценени 
и анализирани в Доклада за ЕО. То дава рамката на изследването, както по отношение на 
околната среда така и здравето на хората. Заданието за обхват на ЕО е съобразено с 
действащото законодателство в областта на опазването на околната среда и ще отрази 
спецификата на територията предмет на Общ Устройствен план на община Исперих. 
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Информация за възложителя 

  Община Исперих, Област Разград, ЕИК 000505821 
Пълен пощенски адрес – 7400, гр. Исперих, ул “Дунав” № 2 
Телефон, факс и е-mail – тел. 084312006.; факс 084312184, е-mail:isperih@isperih.bg 
Лице за контакти – Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих 

Структура на доклада за ЕО 

Структурата на доклада за екологична оценка е съобразена с проведения анализ и 
нормативните изисквания на чл. 86, ал.3 от ЗООС и чл. 17 на Наредба за условията и реда за 
извършване на ЕО. 

На базата на горното в ЕО ще се разглеждат следните компоненти и фактори на 
околната среда: атмосферен въздух; води; земни недра; почви; ландшафт; биоразнообразие; 
отпадъци; рискови енергийни източници; здравен риск; материални активи и културно 
историческо наследство. 

На основание горното предлагаме следния обхват и съдържание на доклада за ЕО: 
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ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА 
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
 
І. Съдържание, основни цели на ОУП, връзка с други съотносими планове и 

програми 
1. Същност на ОУП  
ОУП на община се изготвя съгласно изискванията на Закона за устройство на 

територията (ЗУТ). Общите устройствени планове са основа за цялостното устройство на 
териториите на общините, на части от тях или на отделни населени места с техните землища. 

Съгласно ЗУТ, с ОУП на общината се определят: 

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

 общият режим на устройство на всяка от видовете територии, посочени по-горе 
със съответните правила и нормативи; 

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

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

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

 териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и 
естетическо оформяне. 

 

2. Местоположение и териториален обхват на плана 

  
Общият устройствен план на община Исперих включва територията на всички землища 

в обхвата на община Исперих – землищата на гр. Исперих и на с. Белинци, с. Бърдоква, с. 
Вазово, с. Голям Поровец, с. Драгомъж, с. Делчево, с. Духовец, с. Йонково, с. Китанчево, с. 
Конево, с. Къпиновци, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Малко Йонково, с. Малък Поровец, с. 
Подайва, с. Печеница, с. Райнино, с. Свещари, с. Средоселци, с. Старо Селище, с. Тодорово и 
с. Яким Груево 
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3. Цели и задачи на ОУП на община Исперих 

Целите и задачите на ОУП са определени в Плановото задание за неговото 
изработване.  

Основната стратегическа цел на  ОУП на Община Исперих е да създаде  основа за 
балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в 
урбанизираните и извънурбанизираните територии. 

 Така формулирана основната цел на ОУП на Община Исперих е насочена към: 
Превръщането на ОУП в документ на общината, прилаган за регулиране на 

обществените отношения (при отчитане на различните форми на собственост) при по-
нататъшната урбанизация на територията, гравитираща непосредствено към града; 

Хармонизиране на политиките за пространствено развитие на територията на 
града и общината като цяло (комплексно демографско, социално-икономическо и 
инфраструктурно развитие и устройствено планиране ); 

Прилагане на заложени в нормативната база и утвърдени в практиката на 
устройственото планиране принципи за развитие и устройване на жизнената среда в 
сферите на градските системи, в т.ч. създаване на устройствени условия за улесняване 
реализацията на инвестиционния интерес; 

Формулираната стратегическа цел на ОУП на Община Исперих се декомпозира на 
конкретни функционални цели (подцели с приоритети и мерки)  

В сферата на комплексното социално-икономическо развитие  с превес за 
стимулиране на икономиката на общината, разкриване на нови работни места, повишаване 
квалификацията на трудовите ресурси (с особена грижа за младежите), преквалификация на 
безработните и работа с „маргиналните социални групи” 

В сферата на урбанистичното развитие на територията и т.н. 
 

Общият устройствен план на общината следва да бъде изработен при съблюдаване на 
следните общи изисквания: 

1) Доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в преходни устройствени 
проекти, планове и други проучвания за територията на общината; 

2) Пълноценно отчитане външните връзки на общината като стимулатор за развитие; 
3) Решаване на инфраструктурни и теренни проблеми в съответствие целесъобразността 

им не само на общинско, но и на междуобщинско ниво; 
4) Формиране на комплекс от устройствени мерки, целящи създаване на условия за 

преодоляване на установени съществени диспропорции между отделните части на 
общинската територия; 

5) Свеждане до минимум отнемането на ценни земеделски земи за нуждите на 
урбанизацията и друго строително усвояване; 

6) Създаване на устройствени възможности за използване на природните и културно- 
исторически ресурси за развитието на отдиха и туризма, при съблюдаване режимите за 
опазването им; 

7) Създаване на условия за развитие на социалната и техническата инфраструктури; 
8) Осигуряване на възможности за етапност в реализацията на устройствени мероприятия 

(общинско задължение); 
9) По отношение на икономическото развитие на общината се прилагат постановките на 
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стратегическите документи по ЗРР, отнасящи се за общинската територия; 
10) За стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, осигуряващи 

социално-икономическото развитие, в плана да се проучат възможностите и предложат 
решения за целесъобразна реализация на поземления фонд - общинска собственост, 
при спазване на общите и специфични изисквания и ограничения по отношение на 
земепо лзването; 

11) Предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизация, произтичаща 
от естествените демографски процеси, и реалното инвестиционно търсене на терени за 
обитаване и за стопански дейности, да се разработи и приложи адекватен подход при 
планиране на земеползването, респ. оразмеряване на системите, като се съблюдават 
изискванията за устойчивост на системите. 

 

4. Устройствени изисквания и предвиждания на ОУП 
4.1. Устройствени изисквания  
 
A.Основни принципи  
Разработването на проекта на ОУП е съобразено със следните принципи, на които се 

основава съвременната общинска политика по устройство на територията: устойчивост (устойчиво 
развитие); приемственост; реализъм; солидарност и партньорство.  

Принципът на устойчивостта (устойчивото развитие) се изразява най-вече в прилагане на 
принципа на предпазливостта при използването на природните ресурси в устройствената 
концепция и на конкретните устройствени решения. Зад този принцип стои модел на използване 
на природните ресурси, който има за цел да посрещне нуждите на човека, но при запазване на 
устойчивостта на околната среда, така че не само настоящото, но и бъдещите поколения да могат 
да използват природните ресурси в сравнима степен. Понятието „устойчиво развитие“ обединява 
ресурсите и процесите на природните системи с човешките потребности и стопанската дейност на 
социалните системи. В този контекст моделът на „устойчиво развитие“ не включва единствено 
проблемите на околната среда, но взема предвид и социалните и икономическите съображения, 
включително мерките за: разрешаване на противоречието между различни конкурентни цели и 
заинтересовани страни, както и хармонизирането на икономическия растеж и социалното развитие 
с грижата за качеството на околната среда. Концепцията за „устойчиво развитие“ – и на 
природата, и на обществото – включва разбирането, че оцеляването на човечеството зависи 
основно от оцеляването на природата (или на природната среда), защото икономическото и 
социално-културното благосъстояние е пряко обвързано с хуманното отношение към природата – 
природните ресурси, растителните и животинските видове и др., а експлоатацията и 
разрушаването на природата може да доведе до невъзможност да се поддържа човешкия живот и 
дори до изчезване на човечеството.  

Принципът на приемствеността означава насърчаването на онези устройствени решения, 
които надграждат нови положителни качества към вече създаденото, а не го отричат и разрушават. 
Взети са предвид предходните устройствени планове, както и направените инвеститорски 
„стъпки" в т.ч. променените предназначения и настоящото фактическо ползване на земята, като 
индикатори за инвестиционен интерес и ориентир за настоящите устройствени предвиждания.  

Принципът на реализма изисква да се формулират постижими цели, съизмерими с мащаба 
на ресурсите, които могат реално да бъдат осигурявани общо от публичния и частния сектори 
както в инвестиционен, така и в организационен план.  
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Принципът на солидарност означава баланс между индивидуалните и групови ин-тереси от 
една страна и интересите на териториалната общност в цялост от друга страна. Той означава още 
баланс между интересите на различните социални категории, в т.ч. специална грижа за уязвимите 
групи.  

Партньорството е от изключително значение както за постигане на целесъобразни 
устройствени решения, така и за увеличаване на ресурсовия потенциал за реализирането им. 
То означава партниране с представителните структури на бизнеса и с гражданските 
организации. То означава още взаимодействие и координиране на усилията с централните 
ведомства, реализиране на междуобщински инициативи.  

 
Б. Ограничители на устройственото и строително усвояване на територията  
Факторите, предполагащи ограничаване, а в определени случаи и забрана на 

урбанизационна намеса и строителство, са:  
Действие на режими на особена териториално -устройствена защита:  

 Режими на природозащита по Закона за защитените територии и по Закона за 
биологичното разнообразие - съгласно регламентите на законите, на заповедите за 
обявяването, на действащите планове за управление, респ. стандартните формуляри;  

 Режимите за културно-историческа защита по Закона за културно наследство;  

 Санитарно-охранителни зони на находища и водовземни съоръжения на питейни и 
на минерални води.  

 
 Естествени ограничители:  

 Територии, предназначени за земеделие с висококатегорийна земя, трайни 
насаждения и/или значителни капиталовложения (иригационни съоръжения, 
противоерозионни дейности); пасища и ливади;  

 Залесени територии-специални и защитни горски територии, полезащитни горски 
пояси и друго мелиоративно озеленяване, ефективни дървопроизводителни масиви;  

 Водни течения и площи с прилежащите им територии;  

 Локални инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия.  
 
Изключения по отношение прилагането на горните ограничители са приети за допустими 

само в следните случаи:  

 за изграждане на озеленени площи за широко обществено ползване и със 
специфично предназначение (изолационно озеленяване, гробищни паркове), за 
доразвитие на перспективни територии с производствено-складови и/или 
обслужващи функции, при липса на други възможности;  

 при реконструкция и доизграждане на инфраструктурни трасета и съоръжения.  
 
Факторите, стимулиращи устройственото и строително усвояване на територията, са:  
За развитие на различните разновидности на производствени и други територии и 

съпътстващите ги складови и други обслужващи дейности:  
 Наличие на инфраструктура със сходно предназначение, напр. бивш стопански 

двор; складова база; преработващо предприятие.  
 Удобна връзка с транспортна инфраструктура.  

За развитие на инфраструктурата на отдиха и спорта и на туристическите атракции:  
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 Благоприятно съчетание на природогеографски и антропогенни дадености –  
атрактивни естествени ландшафти, съществуващи водни тела, в т.ч. минерални 
води, обекти на природното и културното наследство, подходящо разположение и 
връзки с общинския център, опорните центрове и другите населени места, както и с 
пътни артерии с транзитни потоци;  

 Установени традиции в развитието на сходни дейности по места, разработени 
туристически маршрути, изградена инфраструктура.  

За развитие на транспортната инфраструктура:  
 Възможности за ползване предимно на съществуващи полски и горски пътища при 

проектните предвиждания за рационализиране на междуселищната мрежа и 
осигуряване на трасета за «меки» форми на транспорт - пешеходни и велоалеи - 
между населени места, селищни образувания, места за отдих, туристическите 
атракции и пр.;  

 Теренни възможности за извеждане на транзитното движение по нови трасета на 
републиканските пътища извън селищните територии, с оглед подобряване на 
условията за транзит и на екологичната обстановка и безопасността.  

Във всички случаи наличието на поземлени имоти - общинска собственост, има значението 
на стимулатор и условие за реализиране на общински политики за социално- икономическото и 
устройственото развитие.  
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4.2. Предвиждания на ОУП за устройство на територията  
 

 
С проекта на ОУПО Исперих, се определят видове територии с основно 

предназначение, типове и разновидности на устройствени зони и самостоятелни терени с 
устройствени режими, спрямо изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Разновидностите на 
устройствените зони включват занижени застроителни показатели, предназначени за 
прилагане на ограничителните режими във връзка с наличието на Защитени територии, 
обявени според изискванията на Закона за защитените територии и Защитени зони от 
Националната екологична мрежа (част от Европейската екологична мрежа Натура 2000). 

В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват 
самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: обекти на недвижимото 
културно наследство, терени за гробищен парк, техническа инфраструктура, транспортна 
инфраструктура, за обществено-обслужващи дейности, със специално предназначение и за 
озеленяване, паркове и градини, за спорт и атракции. 

В териториалното устройство функционалното зониране се използва като начин за 
моделиране на обекта, в резултат на което територията се разделя на зони (райони, 
участъци) с препоръчителни за тях видове дейности и режими на ползване. Границите на 
устройствените зони, териториите  и самостоятелните терени се определят по имотни 
граници, квартали, трасета от различен клас на транспортната техническа инфраструктура  и 
на комуникационно - транспортната система, естествени делители - водни течения, дерета и 
други елементи на релефа. 

С проектът за ОУПО Исперих са определени следните режими на устройство и 
параметри за натоварване на устройствените зони и самостоятелни терени с устройствени 
режими: 

 
 Жилищна устройствена зона и терени с преобладаващо ниско застрояване с 

височина до 10м  (Жм) 
Жилищната устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване с височина до 10м, 

означена с „Жм“, се прилага за устройство на жилищните територии в населените места в 
общината и единични самостоятелни терени . 

Показателите за устройствена зона Жм са следните: 

 
Наименование 

на зоната 
Макс. 

Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт 
Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Жм от 20 до 60 от 0,5 до 1,2 от 40 до 60 10м (3 ет.) 

 
В партерните етажи на жилищните сгради е допустимо изграждането на търговски и 

други обслужващи обекти, гаражи, работилници с функции, съвместими с обитаването. 
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Отделни поземлени имоти могат да се отредят с ПУП за нежилищни функции в съответствие 
с Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 

Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност. 
 
 Жилищна устройствена зона и терени с преобладаващо комплексно застрояване 

(Жк) 
Жилищната устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване, означена с 

„Жк“, се прилага за устройство на жилищни територии в гр.Исперих. 
Показателите за устройствена зона Жк са следните: 

 
Наименование 

на зоната 
Макс. 

Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт 
Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Жк от 20 до 50 от 0,6 до 2,0 от 40 до 60 15 

 
В партерните етажи на жилищните сгради е допустимо изграждането на търговски и 

други обслужващи обекти, гаражи, работилници с функции, съвместими с обитаването. 
Отделни поземлени имоти могат да се отредят с ПУП за нежилищни функции в съответствие 
с чл.17, ал.(1) и (2) от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 

Минимум една трета от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с 
дървесна растителност 
 
 Терени за обществено-обслужващи дейности (Оо) 

Предназначена за изграждане предимно на обекти за обществено обслужващи дейности 
– образование, здравеопазване, социални грижи, култура, религия, административни и 
делови услуги, търговия и др. видове дейности от третичния и четвъртичния сектор 
(финансово-кредитно обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно обслужване и 
други). 

 
Наименование 

на зоната 
Макс. 

Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт 
Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Оо 
60 
 

2,0 
 

20 
 

 
 

 
Към терените за детски заведения, училища, болници и заведения за социални грижи се 

прилагат показателите определени в чл. 40, 41, 43, 44 от Наредба №7 на МРРБ от 2003 г. 
Минимум 50% от озеленената площ трябва да бъде с дървесна растителност 
Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 

 

 Устройствена зона за многофункционално ползване от тип смесена централна 
зона (Ц) 

Смесените централни устройствени зони са предназначени за многофункционално 
ползване. В обхвата им могат да се изграждат административни и делови сгради, сгради за 
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социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени дейности, 
търговски и други обслужващи сгради и комплекси, жилищни сгради, в т.ч. със смесено 
предназначение, хотели и заведения за хранене и развлечения, сгради за безвредни 
производствени и занаятчийски дейности, бензиностанции, газостанции и надземни и 
подземни гаражи и паркинги за леки автомобили, сгради, мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура. 

В териториите от разновидност "смесена централна зона" се устройват открити 
представителни площадни пространства, пешеходни зони, паркове и градини. 

 
Наименование 

на зоната 
Макс. 

Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт 
Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Ц от 30 до 60 
 

от 1,0 до 2,0 
 

от 30 до 50 
 

 

 
 

Една четвърт от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна 
растителност.  

Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 
 
 Смесена обществено-обслужваща производствено-складова устройствена зона 

(Соп) 
Устройствената зона обхваща територии в непосредствена близост до бившите 

стопански дворове и производствено-складовите терени. Като цяло устройствените зони 
„Соп“ са с предназначение за изграждане на малки и средни предприятия,  предимно с 
безвредни промишлени производства, животновъдни комплекси спазващи санитарно-
хигиенните изисквания, обществено обслужване, жилища, спорт, търговия, предприятия на 
хранително-вкусовата промишленост и др. 

Устройствена зона Соп има допустими устройствени показатели в следния вид: 
 

Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Соп от 30 до 70 от 1,0 до 2,2 от 30 до 50  
 

Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 
Една четвърт от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна 

растителност. 

 
 Устройствена зона и терени за предимно производствени и складови дейности 

(Пп) 
Устройствената зона и терени за предимно производствени и складови дейности са 

предвидени за застрояване с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения. 
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Наименование 

на зоната 
Макс. 

Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт 
Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Пп от 40 до 80 от 1,0 до 2,5 от 20 до 40  
 Допуска се изграждане на 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. 

Допустими са и дейности свързани с управлението на отпадъците, в т. число, но не 
само: рециклиране, предварителна обработка (сепариране, разглобяване, балиране, 
брикетиране, пакетиране, претоварване), закрити складове за силно действащи отровни 
вещества и минерални торове, компостиране, обезвреждане на неопасни отпадъци и др. при 
спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Глава 6,  Раздел III и 
свързани подзаконови актове. 

 Не се допускат дейности по депониране на битови отпадъци. 
Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност. 

 
 Устройствена зона за ваканционни селища (Ос) 

Устройствените зони и терени за ваканционните селища са предназначени за отдих и 
рекреационни дейности. Застрояват се предимно със средства за подслон.  

 

 
Наименование 

на зоната 
Макс. 

Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Ос 30  1,2 50  
 

Половината от площта за озеленяване трябва да бъде осигурена за дървесна 
растителност. 

 
 Терени за гробищни паркове 

Това са терени със специфични особености и изисквания и със самостоятелен 
устройствен режим за гробищни паркове. Те се разполагат и устройват в съответствие с 
Наредба №2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването 
и пренасянето на покойници. По периферията на гробищните паркове в рамките на 
регулационните им граници се предвижда задължителна изолационна зеленина, в която се 
допуска разполагане на колумбарийни стени. Изпълняват се всички изисквания за 
изграждане на достъпна среда. 

Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 

 
 Терени за водни площи 

 В урбанизирани територии за водните течения се осигурява задължителен сервитут, 
както следва — мин. 3 м двустранно на коритото, и допълнително по още мин. 6 м за улици 
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(алеи) за провеждане на инженерната инфраструктура и за обслужване на речното корито. 
Въз основа на допълнителни проучвания се допуска шестметровият сервитут да се 
разположи едностранно.  

Извън урбанизирани територии, за водните течения се отнасят разпоредбите на Закона 
за водите (ЗВ) и на ЗООС. 

 
 Терени за транспортна инфраструктура 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различните видове 
транспортно-комуникационна инфраструктура Конкретните устройствени терени се 
определят с ПУП. 
 
 Терени за инженерно- техническа инфраструктура 

Терени, предвидени за изграждане на електрически подстанции, телефонни централи, 
радио и телевизионни и други телекомуникационни централи, за пречиствателни станции за 
питейни и отпадни води и др. 

Показателите на застрояване се определят с подробните устройствени планове 
съобразно правилата и нормативите, определени с Наредба №7 на МРРБ от 2003 г., както и 
другите приложими подзаконови актове. 

 
 Терени за добив на полезни изкопаеми 

В терените за добив на полезни изкопаеми се допуска изграждането на временни 
обекти, свързани с технологията на добива на подземни богатства и на необходимата 
техническа инфраструктура. За всеки конкретен случай параметрите на застрояване се 
доказват чрез специализиран подробен план (генплан) по чл.111 ЗУТ. 

 
 Терени за спорт и атракции 

Обхващат стадиони, спортни площадки и др.спортно обекти. Устройват се с  ПУП и в 
съответствие с чл.33 от Наредба 7/2003 на МРРБ, като площта на територията за спорт и 
развлечения в населените места и крайселищните територии се определя спрямо броя на 
населението – за села от 15-20 кв.м/жител, като минималната озеленена площ е 20% от 
площта на УПИ.  

 Спазват се техническите изисквания и условията за безопасност и се изпълняват 
всички изисквания за изграждане на достъпна среда 
 
 Терени за озеленяване, паркове и градини 

Тези територии са в и извън границите на урбанизираните територии и са 
предназначени за изграждане на озеленени площи за широко обществено ползване в 
населените места. Териториите с режим на озеленяване се устройват при условията на чл.30 
и чл.32 от Наредба 7/2003 на МРРБ. 
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 Терени за обекти на недвижимото културно наследство 
Това са обособени терени, с разположени недвижими културни ценности (НКЦ) в тях. 

Имат самостоятелен устройствен режим и специфични особености и изисквания по смисъла 
на чл. 79 от ЗКН. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 

Прилагат се разпоредбите на Закона за културното наследство (ЗКН) и Наредба № Н-12 
от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за 
определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите 
на вписване обстоятелства в националния регистър на недвижимите културни ценности на 
Министерство на културата 
 
 
 

4.3. Пространствено развитие 
Балансите на съществуващото положение са на база данните за начина на трайно 

ползване (НТП) от цифровите модели – кадастрални карти и карти за възстановена 
собственост в обхвата на землищата на Община Исперих. Балансите в част предвиждания се 
основават на проектните площи на устройствените зони и терени в ОУПО, като водещи в 
населените места са действащите регулационни и застроителни планове. 

 По данните от съществуващото положение се отличава преобладаването на 
обработваемите земи-ниви, следвани от необработваемите земи и гори. Най – малък дял от 
земеделските земи имат трайните насаждения. ОУПО Исперих предвижда развитие насочено 
към новообособената територия за гори в съответствие утвърдените Горскостопански и 
Ловностопански планове. 

Данни за съществуващо и проeктно положение по  вид територия са показани в 
приложените баланси в табличен вид. 

 
Таблица I.4.3.1. Баланс на територията на община Исперих 
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Източник: ОУПО Исперих

ОБЩИНА ИСПЕРИХ       

  
  

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 
СЪЩЕСТВУВАЩО 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЕ 

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) % от територията площ (ха) 
% от 

територията 
площ (ха) 

  1 Урбанизирани територии           

  1.1 Жилищни функции 1407.04 3.50 1535.87 3.82 128.83 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 658.50 1.64 77.94 0.19 -580.56 

  1.3 Територии за спорт и атракции 7.89 0.02 27.99 0.07 20.10 

  1.4 Територии за многофункционално ползване от тип смесена централна зона 0.00 0.00 25.91 0.06 25.91 

  1.5 Територии за смесена обществено-обслужваща производствено-складова дейност 0.00 0.00 105.56 0.26 105.56 

  1.6 Територии с рекреационни функции, курортни дейности и вилни зони 8.95 0.02 15.54 0.04 6.59 

  1.7 Терени за производственo-складови и стопански функции 359.34 0.89 393.46 0.98 34.12 

  1.8 Терени за озеленяване, паркове и градини 16.20 0.04 64.73 0.16 48.53 

  1.9 Терени за гробищни паркове 82.56 0.21 97.30 0.24 14.74 

  2 Земеделски територии     0.00     

  2.1 Ниви 24191.74 60.15 23931.24 59.50 -260.50 

  2.2 Трайни насаждения 1301.29 3.24 1225.16 3.05 -76.13 

  2.3 Необработваеми земи 2043.84 5.08 1864.22 4.64 -179.62 

  3 Горски територии         

  3.1 Гори  8618.51 21.43 8875.33 22.07 256.82 

  3.2 Други горски територии в земеделски земи 130.20 0.32 63.92 0.16 -66.28 

  4 Територии заети от водни площи 106.05 0.26 147.90 0.37 41.85 

  5 Територии за транспорт и комуникации 1105.90 2.75 1370.44 3.41 264.54 

  6 Територии за инженерно-техническа инфраструктура 32.20 0.08 19.96 0.05 -12.24 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ     0.00     

  1 Територии за опазване на културното наследство 64.58 0.16 295.69 0.74 231.11 

  2 Територии за добив на полезни изкопаеми 72.12 0.18 71.76 0.18 -0.36 

  3 Депа за отпадъци 11.62 0.03 8.60 0.02 -3.02 

    Общо: 40218.53 100.00 40218.53 100.00 0.00 
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5. Връзка на ОУП с други планове и програми 

 
За да се проследи по-добре обвързаността на предложенията на Общ устройствен план  

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

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

Проектът на ОУП е в съответствие и е съобразен със следните стратегически и планови 
документи: 

 
 Стратегия „Европа 2020” 
Тя задава рамката на необходимите интервенции за постигане на интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж в страните и регионите на ЕС. В нея са заложени следните 
приоритетни области:        

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

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

и  социално и териториално сближаване. 
 
 Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.; 

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

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

 
 Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) на Република 

България за периода 2012 – 2022 г. 
Националната стратегия за регионално развитие /НСРР/ е основният документ, който 

определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и 
устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и 
междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за 
сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. НСРР определя 
дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която има 
интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на територията 
и съдейства за тяхното синхронизиране. Главната цел на НСРР е постигане на „устойчиво 
интегрирано регионално развитие, базирано на използване на местния потенциал и 
сближаване на районите в икономически, социален и териториален аспект.” Трите проявления 
на кохезията – икономическо, социално и териториално сближаване са в основата на 
утвърдените стратегически цели на документа, които се доразвиват и обвързват с целите на 
НКПР, за да намерят своите целенасочени пространствени измерения в усъвършенствания 
модел за урбанистично развитие. 

 
 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 

г. 
Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. е средносрочен 

стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на 
националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и 
координиране на секторните политики.3 Тези 12 години, в които ще се подпомогне 
правилното насочване на средствата по оперативните програми в следващия програмен 
период от 2014-2020 г. към зони с натрупани диспропорции, но и към такива с най-подходящи 
условия и неизползван потенциал, са кратък период в сравнение със стратегическите 
хоризонти на подобни документи в други страни, доказали своята ефективност няколко 
години след приемането им. Основната цел на Националната концепция за пространствено 
развитие 2013-2025 г., е следната: „Пространствено координиране на процесите, протичащи в 
националната територия чрез създаване на пространствено-устройствена основа и регулатор 
за осъществяване не само на регионалното, но и на отделните социално-икономически 
секторни планирания на национално ниво в контекста на общоевропейското пространствено 
развитие, за постигане на комплексно, интегрирано планиране“. Заедно с Националната 
стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ в най-новото ни 
законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво 
пространствено, икономическо и социално развитие. 

 
 Национална програма за развитие: България 2020; 

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

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

 
 Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000 в България 

(вариант от м. октомври, 2013 г.); 
Цел на НПРД е да се определят по-добре нуждите от финансиране и приоритетите за 

защитените зони от НАТУРА 2000 на национално и регионално ниво и с това да се улесни 
интеграцията им в бъдещите програми за финансиране от различните европейските финансови 
инструменти. Основните приоритети са: 

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

мрежа Натура 2000 в България; 
 
 Националната информационна и комуникационна стратегия за мрежата 

„Натура 2000”, 2014 - 2023 г. 
Дефинираните специфични цели са:  
Обща цел: Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната 

мрежа НАТУРА 2000 в България. 
Специфична цел №1: Повишаване на информираността, разбирането и обществената 

подкрепа за мрежата НАТУРА 2000 като водещ фактор за социално-икономическо развитие; 
Специфична цел №2: Формиране на осъзнато комуникационно поведение за участие в 

процесите по опазване на биологичното разнообразие в мрежата НАТУРА 2000; 
Специфична цел №3: Мотивиране на активно обществено участие в постигането на 

целите на НАТУРА 2000 за 2020 г. 
 

 План за управление на речния басейн в Дунавски район 2016-2021 г. 
Екологичните цели при управление на водите и сроковете за постигането им се 

определят в чл. 4 на Директива 200/60/ЕС (РДВ). Съгласно чл. 156а, ал. 1 от ЗВ цели за 
опазване на околната среда (екологични цели) се определят по отношение на повърхностните 
и подземните води и по отношение на зоните за защита на водите, и са насочени към:  

- предотвратяване на влошаването и постигане на добро количествено и качествено 
състояние/потенциал на подземните и повърхностните води;  
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- постигане на целите на законодателството, по силата на което е определена или обявена 
зоната за защита на водите.  

В случаите, когато за едно водно тяло са поставени повече от една цел, се приема най-
строгата.  

Съгласно чл. 4 от РДВ, срокът за постигане на целите за опазване на околната среда е 
2015г.  

В чл. 156в - 156е от ЗВ са регламентирани случаите, в които се допускат изключения от 
така определените цели и от сроковете за тяхното постигане, без това да се счита за 
нарушение на РДВ или на ЗВ. Тези изключения включват:  

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

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

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

Актуализация на целите за опазване на околната среда за повърхностните водни тела  
Целите за опазване на околната среда при повърхностните води по отношение на 

количеството и качеството на водите се определят за (чл. 156а, ал. 1, т. 1 от ЗВ):  

 предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни водни тела;  

 опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела за 
постигане на добро състояние на водите;  

 опазване и подобряване качеството на водите във всички изкуствени и силно 
модифицирани водни тела и постигане на добър екологичен потенциал и добро 
химично състояние на повърхностните води;  

 предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или на етапи на 
замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и приоритетно 
опасни вещества.  

За повърхностните водни тела в по-ниско от добро екологично състояние/ добър 
екологичен потенциал и/или недостигащи добро химично състояние са планирани следните 
цели за опазване на околната среда:  
 към 2015г.: „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние/ 

Предотвратяване влошаването на екологичния потенциал. Опазване, подобряване и 
възстановяване на повърхностното водно тяло. Предотвратяване на замърсяването и 
запазване на доброто химично състояние“;  

 към 2021г. и към 2027г. - в зависимост от обосноваване на изключение от постигане на 
целите:  

- „Постигане на СКОС за добро екологично състояние/добър екологичен потенциал (за 
показателите с отклонения) до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното 
състояние/екологичния потенциал по останалите елементи за качество. 
Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“, или:  

- „Постигане на СКОС за умерено екологично състояние/умерен екологичен потенциал 
(за показателите с отклонения) до 2021г. Предотвратяване влошаване на 
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екологичното състояние/екологичния потенциал по останалите елементи за  качество. 
Намаляване на концентрацията на показателите с отклонения. Предотвратяване 
влошаването на химичното състояние по показателите без констатирани отклонения в 
СКОС“; или  

- „Постигане на СКОС за добро екологично състояние (за показателите с отклонения) 
до 2021/2027г. Постигане на СКОС за добро екологично състояние (за показателите с 
отклонения коригирани с фонова концентрация) до 2027г. Предотвратяване влошаване 
на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Постигане на СКОС за 
добро химично състояние (за показателите с отклонения) до 2027г. Предотвратяване 
влошаването на химичното състояние по показателите без констатирани отклонения в 
СКОС“.  

Целите за опазване на околната среда при подземните води по отношение на 
количеството и качеството на водите се определят за (чл. 156а, ал. 1, т. 2 от ЗВ):  

- недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води и 
предотвратяване влошаването на състоянието на всички подземни водни тела;  

- опазване, подобряване и възстановяване на всички подземни водни тела, осигуряване 
на баланс между водовземането и подхранването на подземните води и постигане 
доброто им състояние;  

- идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива тенденция 
за повишаване на концентрацията на всеки замърсител с цел непрекъснато намаляване 
замърсяването на подземните води.  

Актуализацията на целите за опазване на околната среда на подземните водни тела 
(ПВТ) е извършена на база: оценка на химичното състояние, вкл. определяне на показатели с 
отклонения от СКОС; оценка на количественото състояние на ПВТ и отчитане изпълнението 
на планираните в първия ПУРБ цели и изключения от постигането им.  

За ПВТ в добро химично и количествено състояние са планирани следните цели за 
опазване на околната среда:  
 към 2015г.: „1 Постигане и запазване на добро количествено и химично състояние“;  
 към 2021г. и 2027г.: „Запазване на добро количествено и химично състояние“.  

За ПВТ в лошо химично и добро количествено състояние са планирани следните цели за 
опазване на околната среда:  
 към 2015г.: „1.Постигане и запазване на добро количествено състояние; 2. 

Предотвратяване влошаването на химично състояние“;  
 към 2021г. или 2027г. в зависимост от обосноваване на изключение от постигане на 

целите:  
- „1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на 

химичното състояние по показател с отклонение от СКОС (СКОС коригиран с фонова 
концентрация); 3.Запазване на добро химично състояние по останалите показатели “, 
или  
„1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане и запазване на добро 

химично състояние”.  
 
 План за управление на риска от наводнения на Дунавски район за басейново 

управление 2016-2020 г. 
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Планът за управление на риска от наводнения се изготвя съгласно чл.7 от Директива 
2007/60/ЕС и на основание чл. 146и от Закона за водите /ЗВ/. Съгласно чл. 155, ал.1 т.2б от ЗВ, 
Директорът на басейнова дирекция е компетентен орган за басейново управление, отговорен 
за разработването на Плана за управление на риска от наводнения. 

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

ПУРН за Дунавски РБУ обхваща цялата територия на района за басейново управление. 
Предвидените мерки са насочени основно към определените и утвърдени от Министъра на 
околната среда и водите 26 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), 
но в плана също така са включени и мерки, които са приложими за целия Район за басейново 
управление.  

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

 
 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. 

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

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

 
 Регионален план за развитие на Северен централен район за планиране 2014-

2020 от ниво 2 
 
Регионалният план за развитие /РПР/ на Северен централен район /СЦР/ 2014-2020 г. е 

планов документ, с който се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво 
интегрирано регионално и местно развитие. Регионалният план за развитие на Северен 
централен район има интегрален характер и съчетава в себе си мерки и дейности в различни 
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сектори за подобряване на условията и факторите за растеж, които се нуждаят от 
дълговременна и целенасочена подкрепа. В плана са разгледани и тенденциите в 
пространственото развитие на района и направени предложения за организация и развитие на 
територията на основата на политиките, заложени в Националната концепция за 
пространствено развитие на Република България 2012-2025 г. и други европейски документи в 
областта на пространственото и градско развитие. 
 

 Областна стратегия за развитие на област Разград за периода 2014-2020 г. 
Областната стратегия за развитие е стратегически документ за определяне на 

регионалната политика прилагана на ниво област, които конкретизират и съответстват на 
предвижданията на Регионалният план за развитие /РПР/ на Северен централен район /СЦР/ 
2014-2020г. и Регионалната схема за пространствено развитие на Северен централен район, 
съобразно специфичните проблеми и потенциал на съответните области за целенасочено 
въздействие. Областната стратегия за развитие определя средносрочните цели и приоритети за 
развитието на областта, както и стратегическите насоки за разработване на общински планове 
за развитие. Областната стратегия за развитие мултиплицира целите и приоритетите на НСРР 
в съответствие с регионалните характеристики на областта. 
 

 Общински план за развитие на община Исперих 2014-2020 г. 
Общинският план за развитие на община Исперих за периода 2014 -2020 г. е документ 

за стратегическо планиране и програмиране на устойчиво интегрирано развитие на 
територията на общината, който се разработва в съответствие с предвижданията на 
Областната стратегия за развитие на област Разград за периода 2014 -2020 г. и визията за 
пространствено развитие на общината.  

Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за 
развитието на общината, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на 
общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите 
на общинските планове за развитие,съдържащи се в съответната областна стратегия за 
развитие за периода до 2020 г., от друга страна. ОПР на община Исперих като стратегически 
документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно 
дефинирана визия, цели и приоритети за постигане балансирано и устойчиво териториално и 
социално-икономическо развитие. 

 Програма за опазване на околната среда на община Исперих 2015г. 
Основната цел на регионалната политика за опазване на околната среда е да бъдат 

съхранени природните богатства на Община Исперих и да бъде осигурена здравословна 
жизнена среда на жителите й. Тази цел кореспондира с приоритетите на националната 
политика в тази област. 

Програмата цели още:   
1. Да се идентифицират и анализират проблемите в областта на околната среда на 

територията на общината, да се установят причините довели до тях и да предложат 
решения и действия за тяхното преодоляване; 

2. Да се откроят приоритетите в разглежданата област; 
3. Да се обединят усилията на общинските органи, държавните институции, 

населението, предприятията на територията на общината за решаване на проблемите; 
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4. Да се аргументират проектите на общината в екологичен аспект, които тя ще 
предложи за финансиране; 

5. Да се използват оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като 
ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми. 

 
 Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Исперих 

2016-2020 г. 
  

Основна цел на програмата е постигане на изпълнението на нормативните изисквания 
от Община Исперих при поносими разходи за населението й за периода на програмата. Чрез 
реализацията й се цели намаляване на замърсяването на околната среда в община Исперих, 
установяването на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на 
отпадъците чрез повишаване на разделното събиране и рециклирането на отпадъците  в  
общината.  

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) включва в обхвата си отпадъците, 
които са в приложното поле на Рамкова директива за отпадъците (РДО), съответно на ЗУО:  
битови отпадъци, производствени отпадъци, строителни отпадъци, опасни отпадъци и масово 
разпространени отпадъци. 

 
В ДЕО ще бъде направен анализ на връзката между ОУП и изброените стратегии, 

планове и програми, както и други такива, имащи отношение към плана 
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ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
И ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 

 
1. Текущо състояние на околната среда 
 

1.1.Климатични фактори и атмосферен въздух 
 

1.1.1. Климатични фактори 
Съгласно климатичното райониране на страната, направено при отчитане на  основни 

фактори: географска ширина, характер на релефа, положение спрямо големите водни басейни 
и обща атмосферна циркулация, на територията на България са обособени две климатични 
области: Европейско-континентална и континентално-средиземноморска климатична област. 

Територията на община Исперих попада в Европейско-континентална климатична 
област, и по-точно в умерено-континентална климатична подобласт. Климатът на общината 
като цяло е умерено-континентален.  

 

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

Фиг.II.1.1.1.1 Климатични райони в България 
  

Районът на общината попада в умерено континенталната европейска климатична 
област, характеризираща се със студена зима (абсолютна минимална температура -26.8°С) и 
сухо, топло лято (абсолютна максимална температура +39.5°С). Крайдунавската тераса е 
открита за североизточните ветрове и е без средиземноморско влияние. Това е причина за 
горещите лета и студените зими. Есента и пролетта са краткотрайни. Въпреки студената 
зима, поради малката надморска височина пролетта настъпва рано, но е по-студена от 
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есента. Резкият контраст между зимните и летни условия характеризира климата на община 
Разград като подчертано континентален. Това се потвърждава и от средната годишна 
амплитуда, която е около 26°С и е една от най-голямата за страната. 

 
ТТааббллииццаа  IIII..11..11..11..11      ТТееммппееррааттууррннии  ддааннннии  оотт  ХХММСС--РРааззггрраадд  

Показатели І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Ср. 
год. 

Дневна 
температу-ра, 
°С 

-1.8 0.6 4.3 11.0 16.2 19.7 21.4 21.6 17.3 11.7 6.7 1.2 10.8 

Макс. дневна 
темпе-ратура, 
°С 

2.3 5.2 10.2 17.6 22.7 26.2 28.8 29.1 24.7 18.5 11.5 5.4 16.9 

Мин. дневна 
темпе-ратура, 
°С 

6.0 -4.2 -1.2 4.0 9.1 12.5 14.1 13.6 9.9 5.3 2.0 -3.1 4.7 

Климатът се характеризира с малко валежи и относително студена зима за съответната 
ширина и горещо лято, в което попадат максималните валежи. Пролетта и есента имат 
характер на преходни сезони, като есента е по-хладна от пролетта. 

Използваните данни за розата за ветровете са съгласно климатичната характеристика на 
гр. Разград. Тъй като територията на общината се намира на около 30 км югозападно от град 
Разград. 

Таблица II.1.1.1.2. Честота, скорост и посока на вятъра 

Посоки 
Честотна роза 

на ветровете за 
м.Януари, % 

Честотна роза 
на ветровете за 

м.Юли, % 

Скоростен диапазон 
на ветровете по 

географски посоки, 
м/с 

N 15.7 5.9 4.1 

NЕ 11.8 12 3.5 

Е 8.6 10.5 2.8 

SE 12.5 21.5 3.0 

S 10.8 5.7 3.2 

SW 8.3 19.1 4.1 

W 18.5 12.3 5.9 

NW 13.8 13 4.7 
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ФФиигг..IIII..11..11..11..22  РРооззаа  ннаа  ввееттррооввееттее  
 
 

 

1.1.2. Качество на атмосферния въздух (КАВ) 

 
Управлението на КАВ в райони, в които въз основа на предварителна оценка се очакват 

превишения на нормите, има за цел да гарантира, че концентрациите на замърсителите ще 
намалеят до нива под нормите до предварително зададена дата и след това ще се поддържат 
под тези норми. Тъй като концентрациите на замърсителите не са статични, а варират според 
фактори като местоположение, интензивност, честота, продължителност и височина на 
емисиите в атмосферния въздух, както и според условията на дисперсия, които силно зависят 
от метеорологични фактори като посока на вятъра, скорост на вятъра, валежи, условия за 
температурни инверсии и т.н., то целта ще се постигне само, ако се поддържа известна разлика 
между реалните концентрации, които ще бъдат постигнати, и нормите, т.е. реалните 
концентрации като правило трябва да са значително по-ниски от нормите. 

Процесът на управление на КАВ на местно може да бъде представен опростено като 
състоящ се от следните основни стъпки: 

Измерване на концентрациите на замърсителите на подходящи места чрез подходящи 
методи с необходимата продължителност; осигуряване на достатъчно качество на данните 
чрез прилагане на типичните методи за качествено осигуряване. 

Въз основа на наличните данни от измерванията и евентуално с помощта на 
допълнителни измервания, определяне дали концентрациите на замърсителите в района 
превишават нормите. В случай на превишения – определяне на честотата/размера на 
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превишението. 
Анализ на причините за превишението (причина за замърсяването / емисионен 

източник, условия за дисперсия, особености в метеорологичната обстановка и т.н.). 
Моделирането на КАВ е важен инструмент за анализ на причините за превишението.  

За замърсителите, за които има превишение – търсене на подходящи мерки за 
подобрение на локалното качество на атмосферния въздух, които да доведата до достигане на 
нормите (най-вече мерки с голям потенциал за намаляване на концентрациите). Анализ на 
възможностите за провеждане на тези мерки и на разумен план-график, както и на въпросите 
по финансирането. Определяне на най-подходящите мерки след обсъждане с всички 
заинтересовани страни, и след информиране /участие на местната общественост. 

Осигуряване на навременното прилагане на мерките и контрол върху влиянието им 
върху КАВ. Ако се наложи, мерките ще трябва да се коригират при недостатъчен ефект на 
подобрение. 

Оценката на качеството на атмосферния въздух и нивата на фини прахови частици 
(ФПЧ10) се извършва въз основа на анализ на факторите, които могат да имат принос към 
наднормените нива на замърсяване по отношение на: 

 наличие на неблагоприятни климатични условия, в т.ч. ниски средноденонощни и 
средногодишни скорости на вятъра (под 2 m/s) или тихо време; образуване на мъгли; влияние 
на топографските условия (особености) на терена (напр. при котловинни и низинни форми на 
релефа); вертикално смесване на въздушни маси; противостоене на въздушни маси с океански 
произход с такива от континентален произход; 

 наличие на специфични за дадено място други дисперсионни характеристики (т.е. 
характеристики на разпространение на замърсителите); 

 наличие на други природни източници (силни ветрове, пренос на природни частици от 
сухи райони и др.). 

 наличие на големи промишлени източници на замърсяване; 
 наличие на други фактори, които оказват влияние върху замърсяването на въздуха 

(транспорт, бит, селско стопанство). 
На територията на община Исперих, няма изградена и/или функционираща Автоматична 

измервателна станция, като част от НСМОС. Не са извършвани замервания и с МАС за 
определяне качеството на атмосферния въздух. В докладите за състоянието и опазването на 
околната среда на РИОСВ няма данни за замърсяване на въздуха на територията на общината.  

От националната мрежа за мониторинг има една станция за област Разград в самия град, 
която не е представителна за община Исперих. Съгласно класификацията на пунктовете за 
мониторинг АИС Русе е градски фонов пункт (ГФ), с обхват 100 м – 2 км.  

Община Исперих няма разработена „Програма за управление качеството на атмосферния 
въздух“. Предвид разпоредбата на чл. 27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, 
която гласи, че „В случаите, когато в даден район общата маса на емисиите довежда до 
превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и на 
нормите за отлагания, кметовете на общините разработват и общинските съвети приемат 
програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми по чл. 
6 в установените за целта срокове, които са задължителни за изпълнение.“, ръководството на 
общината счита, че на територията на общината няма превишаване на нормите и съответно не 
е необходимо да се разработва програма.  
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1.2. Води 

 
При оценката на текущото състояние на водите в доклада за екологична оценка на 

ОУП на община Исперих ще се използва информация от Плана за управление на речните 
басейни на Дунавски район (2016 – 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения в 
Дунавски район 2016-2021 г.  

Информацията ще бъде представена в следните подточки:  
 

1.2.1. Повърхностни води  
 
Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. Община Исперих попада в поречия Дунав и Дунавски 

Добруджански реки, в обхвата на следните водни тела: 

 
фиг. II.1.2.1.1 Повърхностни водни тела в Община Исперих 

 

Код на водно 
тяло 

Воден обект 
Категори я 
на водното 

тяло 
Географски обхват 

смвт/ивт/ 
Естествено водно 

тяло 

Част от 
BG1DJ149R1002 

ЦАРАЦАР Река 

р. Царацар с притоци  р. 
Лудня и р. Чаирлек от 
извор до вливане в р. 
Дунав при Тутракан 

Естествено 
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Малка част от 
BGIDU000R001 

ДУНАВ Река 
р. Дунав от границата 

при Ново село до 
границата при Силистра

смвт 

Част от 
BG1DJ109R001 

СЕНКЬОВИЦА Река 
р. Сенкьовица от извор 
до вливане в р. Дунав 

при Полина 
Естествено 

Малка част от 
BG1DJ109R1017 

без име Река 
пониращи реки от село 

Климент до Ветрен 
Естествено 

Таблица II.1.2.1.1 Повърхностни водни тела 

 
Част от BG1DJ149R1002 тип R9 - Река Царацар (Крапинец, 108 km) води началото 

си от Община Самуил. Тя навлиза в община Исперих югозападно от село Бърдоква и тече на 
север в дълбока каньоновидна долина, всечена в аптските варовици на Лудогорското плато. 
Преминава последователно покрай селата Лудогорци, Голям Поровец и Малък Поровец. 
След мюсюлманското светилище Демир баба текечастично протича по границата с Община 
Завет и западно от село Райнино напуска пределите на общината. В този си участък 
протичащ през общината реката почти през цялата година има постоянно течаща вода, което 
е изключение за повечето реки в Лудогорието. На територията на община Исперих в нея 
отляво се вливат двата ѝ най-големи притока: реките Лудня и Чаирлък. Река Война (Лудня, 
35 Km) също води началото си от Община Самуил. Югоизточно от село Малко 
Йонково навлиза в пределите на община Исперих и до бившето село Воден долината ѝ е 
широка. След това тя става каньоновидна и при село Малък Поровец се влива отляво 
в Царацар. Река Чаирлък (Текедере, 35 km) навлиза в община Исперих от към Община 
Разград западно от село Йонково. Тя протича в дълбока каньоновидна долина и при 
мюсюлманското светилище Демир баба теке се влива отлява в Царацар. 

Част от BG1DJ109R001 тип R9 - река Сенковец (102 km). Тя навлиза на територията 
ѝ източно от село Бърдоква и протича в дълбоко всечена в аптските варовици долина. 
Минава южно от град Исперих и западно от село Китанчево, където окончателно пресъхва. 
От там нататък долината ѝ представлява суходолие, в което епизодично протичат води. 
Североизточно от село Конево напуска пределите на общината. В нея отдясно, 
североизточно от село Лъвино се влива най-големият ѝ приток река Ясенковец. 

На територията на Община Исперих, в повърхностно водно тяло BG1DJ149R1002 е 
разположен един пункт за наблюдение на качеството и количеството на повърхностни води, 
включен в националната програма за мониторинг на повърхностни води: - за мониторинг на 
качеството и за количествен мониторинг: BG1DJ00043MS020 - р.Царацар след вливане на 
р.Бойка при с.Малък Поровец 

Данните за екологичното състояние на повърхностните водни тела са представени в 
следващата таблица.  

 
Таблица II.1.2.1.2 Цели на повърхностни водни тела 

Код Воден обект 
Екологично 
състояние 

Химично 
състояние 

Екологична цел 

BG1DJ149R1002 ЦАРАЦАР Добро Добро Запазване на добро екологично и 

химично състояние 

BG1DU000R001 ДУНАВ Умерен 
Не

достигащо 
добро

Постигане на СКОС за AI за добър 

екологичен потенциал до 2021 г. 

(СКОС коригиран с фонова 
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концентрация). Предотвратяване 

влошаване на екологичния потенциал 

по останалите елементи за качество. 

Предотвратяване на замърсяването и 

запазване на добро химично състояние.

BG1DJ109R001 СЕНКЬОВИЦА Добро Добро 
Запазване на добро екологично и 

химично състояние 

BG1DJ109R1017 БЕЗ ИМЕ Добро Добро Запазване на добро екологично и 

химично състояние 
Източник: Басейнова дирекция ‚Дунавски район“  

 
 

1.2.2 Подземни води  
 

 Таблица II.1.2.2.1 Подземни водни тела 
Код на подземно 

водно тяло 
Име на подземно водно тяло Населени места 

BG1GOOOOKIB041 Карстови води в Русенската 
формация 

Райнино, Базово, Конево 

BGIG000K1НВ050 Карстови води в Разградската 
формация 

 

BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм- 
Валанжския басейн 

Цялата територия на общината 

Източник: Басейнова дирекция ‚Дунавски район“  
 
На територията на Община Исперих, в подземно водно тяло BG1G000K1HB050 е 

разположен един пункт за наблюдение на качеството на подземните води, включен в 
националната програма за мониторинг на химичното състояние на подземни води - за 
мониторинг на качеството: BG1G0000K1BMP231 - Малък Поровец, КИ ПС - ПБВ "Малък 
Поровец" - съгл. националната програма за мониторинг на количественото състояние на 
подземните води, утвърдена от Министъра на ОСВ със заповед № 167/31.03.2016 г. 

Данните за екологичното състояние на подземните водни тела са представени в 
следващата таблица.  

 
Таблица II.1.2.2.2 Цели на подземните водни тела 

Код  Име  
Химично 
състояние

Количествено 
състояние 

Екологична цел  

BG 1G0000K1В041 
Карстови води в 

Русенската 
формация 

лошо добро 1. Запазване на добро количествено 

състояние;2. Предотвратяване на 

влошаването на химичното 

състояние по показатели N03 и Р04; 

З.Запазване на добро химично 

състояние по останалите показатели

BG1G000K1HB050 
Карстови води в 

Разградската 
формация 

лошо добро 1. Запазване на добро количествено 

състояние; 2. Предотвратяване на 

влошаването на химичното 

състояние по показател N03; 

З.Запазване на добро химично 

състояние по останалите показатели
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Код  Име  
Химично 
състояние

Количествено 
състояние 

Екологична цел  

 

BG IG0000J3K051 

 

Карстови води в 

Малм- Валанжския 

басейн 
добро добро Запазване на добро количествено и 

химично състояние 

Източник: Басейнова дирекция ‚Дунавски район“  
 

 
1.2.3. Зони за защита на водите  
 

Таблица II.1.2.3.1 Видове зони за защита на водите 
Зона за защита на водите Вид зона В община Исперих (код)/ не попада в 

зона за защита 

Чл.119а, ал.1, т.1 от ЗВ 

Зона за защита на питейните води
от повърхностни водни тела 

Не попада

Зона за защита на питейните води
от подземни водни тела 

Попада: Всички подземни водни тела са 

определени като зони за защита на 

питейните води. 
Чл.119а, ал.1, т.2 от ЗВ Зона за отдих и водни спортове Не попада

Чл.119а, ал.1, т.3 от ЗВ 
Чувствителна зона Не попада

Нитратно уязвима зона Попада

Чл.119а, ал.1, т.4 от ЗВ 
Зона за стопански ценни видове 

риби 

Не попада

Чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ 

Защитени територии Попада: ЗМ „Божурите" и ЗМ "Находище на 

червен божур"

Зона за местообитания Попада: BG0000168 - Лудогорие 
Зона за птиците Попада: BG0002062 - Лудогорие 

Източник: Басейнова дирекция ‚Дунавски район“  
 
А. Уязвима зона  

Територията на община Исперих попада в уязвима зона, съгласно Заповед № РД 
146/26.02.2015г. на Министъра на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите зони. В 
приложения към заповедта са определени водните тела, които са замърсени или са застрашени 
от замърсяване с нитрати от земеделски източници, териториите на общините или части от тях 
в обхвата на уязвимата зона по надморска височина и карта на зоната. 
Б. Чувствителна зона  

Територията на община Исперих не попада в чувствителна зона, съгласно Заповед № РД 
970/28.07.2003 г. на Министъра на ОСВ. Чувствителните зони в повърхностните водни обекти 
в териториалния обхват на БДДР: с начало „р.Дунав, от границата при с.Ново село“ и край 
„р.Дунав, до границата при гр.Силистра“, както и „Всички водни обекти във водосбора на 
р.Дунав на територията на Р България“.  
 

1.2.4. Зони с риск от наводнения  
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В Дунавският район за басейново управление на основание чл. 146г от Закона за водите 
са определени райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Те са 
утвърдени със Заповед № 88/21.08.2013г. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски 
район” и Заповед № РДД 744/01.10.2013г. на Министъра на околната среда и водите. РЗПРН 
са класифицирани в три степени на риск по отношение на човешкото здраве, стопанската 
дейност, околната среда и културно историческото наследство - нисък, среден и висок. 
Утвърдените РЗПРН съдържат само районите със степен на риск „висок” и „среден”. 

Територията на община Исперих не попада в район със значителен потенциален риск 
от наводнения, определени на основание чл.146г от Закона за водите. 

В рамките на ПУРН 2016 – 2021 г., за утвърдените райони със значителен потенциален 
риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и на риска от наводнения. 
Обхватът на наводненията е определен при водни количества с обезпеченост: 5%, 1% и 0,1% 
(с период на повторение 20 г., 100 г. и 1000 г.), при спазване на изискванията заложени в 
Методиката за оценка на заплахата и риска от наводнения, съгласно изискванията на 
Директива 2007/60/ЕС (Европейска Директива за наводненията).  

 

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

 
На територията на община Исперих попадат 13 бр. санитарно-охранителни зони, 

определени в съответствие с изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 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 (ДВ, бр. 88 от 27 октомври 2000г.), (Наредба № 3).  
Таблица II.1.2.1 

№ 
Заповед за 
определяне на 
СОЗ № 

Водоползване 
Населено 
място  

Разрешително № 
Водно тяло (по 
разрешително) 

Тип 

1 2 3 7 18 19 5 

1 
СОЗ-
214/04.03.09 

гр.Исперих 
Малък 
Поровец 

11510053/07.05.07 BG1G000K1HB050 
подземен-
незащитен 

2 
СОЗ-
215/15.03.09 

гр.Исперих Исперих 11510017/05.04.07 BG1G0000J3K051 
подземен-
незащитен 

3 
СОЗ-
216/23.03.09 

гр.Исперих 
Малък 
Поровец 

11510050/24.04.07 BG1G000K1HB050 
подземен-
незащитен 

4 
СОЗ-
217/30.03.09 

с.Самуил 
Голяма 
вода 

11510049/24.04.2007   
подземен-
незащитен 

5 
СОЗ-
237/16.11.09 

с.Лудогорци, 
с.Йонково 

Лудогорци 11510028/12.04.07 BG1G000K1HB050 
подземен-
незащитен 

6 
СОЗ-
238/24.11.09 

с.Лудогорци, 
с.Йонково 

Лудогорци 11510028/12.04.07 BG1G000K1HB050 
подземен-
незащитен 
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7 
СОЗ-
239/30.11.09 

гр.Исперих и 
с.Лъвино 

Драгомъж 11510048/24.04.07 BG1G000K1HB050 
подземен-
незащитен 

8 
СОЗ-
240/30.11.09 

гр.Исперих и 
с.Лъвино 

Драгомъж 11510048/24.04.07 BG1G000K1HB050 
подземен-
незащитен 

9 
СОЗ-
241/30.11.09 

гр.Исперих и 
с.Лъвино 

Драгомъж 11510048/24.04.07 BG1G000K1HB050 
подземен-
незащитен 

10 
СОЗ-
318/10.10.11 

Голям Поровец 
Голям 
Поровец 

11510506/19.10.09 BG1G0000J3K051 
подземен-
незащитен 

11 
СОЗ-
418/11.04.14 

с.Духовец Духовец 11510476/11.10.10 BG1G0000J3K051 
подземен-
защитен 

12 
СОЗ-
497/13.12.17 

СПБВ и 
промишлено 
водоснабдяване 
на "Хан 
Аспарух" АД 

Исперих 
11530375/30.11.2012 
реш. за изменение 
1873/08.04.2016 

BG1G0000J3К051 
подземен-
защитен 

13 
СОЗ-
498/13.12.17 

СПБВ и 
промишлено 
водоснабдяване 
на "Хан 
Аспарух" АД 

Лъвино 
11530375/30.11.2012 
реш. за изменение 
1873/08.04.2016 

BG1G0000J3К051 
подземен-
защитен 

Източник: Басейнова дирекция „Дунавски район“ 
 
По данни на Басейнова дирекция „Дунавски район“ на територията на Община Исперих 

има изградени 26 броя водовземни съоръжения, които са представени в следващата таблица. 
Таблица II.1.2.2. Водовземни съоръжения в Община Исперих 

Титуляр 

Разрешително Място на водовземане 
Място на 

водоползване 

№ 
Дата на 

издаване 
Краен 
срок 

Код на водно 
тяло 

Име на 
водовземно 
съоръжение 

Населено 
място 

пояснение за 
обект 

В и К ООД 11510017 5.4.2007 5.4.2032 
BG1G0000J3K05

1 
ТК Р144х 

Исперих - юг
Исперих 

питейно-битово 
водоснабдяване 
на гр. Исперих 

В и К ООД 11510028 12.4.2007 12.4.2032 
BG1G000K1HB0

50 
ТК ЕК2 – ПС 

Лудогорци 
Лудогорц

и 

питейно-битово 
водоснабдяване 
на с. Лудогорци 

.с. Голям 
Поровец . 

с.Йонково. с. 
Старо селище 

В и К ООД 11510028 12.4.2007 12.4.2032 
BG1G000K1HB0

50 
ШК1 – ПС 
Лудогорци 

Лудогорц
и 

питейно-битово 
водоснабдяване 
на с. Лудогорци 

.с. Голям 
Поровец . 

с.Йонково. с. 
Старо селище 

В и К ООД 11510048 24.4.2007 24.4.2032 
BG1G000K1HB0

50 

ШК1 – 
Исперих ПС 
Драгомъж 

Драгомъж 

питейно-битово 
водоснабдяване 
на гр. Исперих 

и с. Лъвино 
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В и К ООД 11510048 24.4.2007 24.4.2032 
BG1G000K1HB0

50 

ШК2 – 
Исперих ПС 
Драгомъж 

Драгомъж 

питейно-битово 
водоснабдяване 
на гр. Исперих 

и с. Лъвино 

В и К ООД 11510050 24.4.2007 24.4.2032 
BG1G000K1HB0

50 

ШК2 – 
Исперих ПС 
Димитрово 

Малък 
Поровец 

питейно-битово 
водоснабдяване 
на с. Свещари. 
Вазово. Яким 

Груево. Конево. 
Китанчево. 
Тодорово. 
Делчево. 
Печеница 

В и К ООД 11510050 24.4.2007 24.4.2032 
BG1G000K1HB0

50 

ШК3 – 
Исперих ПС 
Димитрово 

Малък 
Поровец 

питейно-битово 
водоснабдяване 
на с. Свещари. 
Вазово. Яким 

Груево. Конево. 
Китанчево. 
Тодорово. 
Делчево. 
Печеница 

В и К ООД 11510050 24.4.2007 24.4.2032 
BG1G000K1HB0

50 

ШК4 – 
Исперих ПС 
Димитрово 

Малък 
Поровец 

питейно-битово 
водоснабдяване 
на с. Свещари. 
Вазово. Яким 

Груево. Конево. 
Китанчево. 
Тодорово. 
Делчево. 
Печеница 

В и К  ООД 11510053 7.5.2007 7.5.2027 
BG1G000K1HB0

50 

КИ - ВиК 
Исперих - 

Малък 
Поровец 

Малък 
Поровец 

питейно-битово 
водснабдяване 
на гр. Исперих 

и с. Малък 
Поровд . с. 

Драгомъж. с. 
Лъвино 

В и К  ООД 11510064 1.6.2007 1.7.2032 
BG1G0000J3K05

1 

ТК1 – ПС 
Лудогорци - 

Исперих 

Лудогорц
и 

питейно-битово 
водоснабдяване 
на с. Лудогорци 

.с. Голям 
Поровец . 

с.Йонково. с. 
Старо селище 

В и К  ООД 11510065 1.6.2007 1.6.2027 
BG1G000K1HB0

50 

КИ 
Драгомъж  - 

ВиК Исперих 
- Драгомъж 

Драгомъж 

питейно-битово 
водоснабдяване 
на гр. Исперих 

и с. Лъвино 

В и К ООД 11510476 26.2.2010 26.2.2035 
BG1G0000J3K05

1 

ТК ПС 
Духовец-ВиК 

Исперих-
Духовец 

Духовец 
Водопроводна 

мрежа 

В и К ООД 11510477 26.2.2010 26.2.2035 
BG1G0000J3K05

1 

ТК ПС 
Подайва-ВиК 

Исперих-
Подайва 

Подайва 
Водопроводна 

мрежа 

В и К ООД 11510478 26.2.2010 26.2.2035 
BG1G0000J3K05

1 

ТК ПС 
Райнино-ВиК 

Исперих-
Райнино 

Райнино 
Водопроводна 

мрежа 
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ОБЩИНА 
ИСПЕРИХ 

11510506 19.10.2009 19.10.2015
BG1G0000J3K05

1 

ТК Исперих - 
Голям 

Поровец 

Голям 
Поровец 

Водопроводна 
мрежа 

АГРОТАЙМ 
ООД 

11520009 25.6.2007 26.6.2019 
BG1G000K1HB0

50 

ТК2-
Агротайм - 

Исперих 
Подайва 

напояване на 
масив с трайни 

насаждения 

Агромар 
България 

ЕООД 
11520091 27.1.2011 27.1.2023 

BG1G000K1HB0
50 

ТК Агромар 
България - 
Духовец 

Духовец 

За напояване в 
имот № 

24150.45.38 и 
съседни имоти 
в землището на 

Духовец 

Агротайм 
ООД 

11520108 16.12.2011 16.12.2017
BG1G0000K1B0

41 

ТК1-
Агротайм - 

Райнино 
Райнино 

Напояване на 
трайни 

насаждения 

Агротайм 
ООД 

11520109 16.12.2011 16.12.2017
BG1G000K1HB0

50 

ТК2-
Агротайм - 

Исперих 
Исперих 

Напояване на 
трайни 

насаждения 

Зейти 
Мехмед ЕТ 

11520159 2.7.2013 2.7.2019 
BG1G000K1HB0

50 

ТК-Зейти 
Мехмед-
Печеница 

Печеница 

животновъдств
о - за 

водоснабдяване 
на 

животновъдна 
ферма 

ХЛАДИЛН
О 

КОНСЕРВЕ
Н 

КОМБИНА
Т АД 

11530232 12.10.2009 11.2.2022 
BG1G0000J3K05

1 
ТК ХКК - 
Исперих 

Исперих 
производствено 
предприятие в 
имот 033075 

Хан Аспарух 
АД 

11530375 30.11.2012 30.11.2018
BG1G0000J3K05

1 

ТК1 Фаянс-
Хан 

Аспарух-
Исперих 

Исперих 

Производствено 
предприятие на 

Хан Аспарух 
АДИсперих 

Хан Аспарух 
АД 

11530375 30.11.2012 30.11.2018
BG1G0000J3K05

1 

ТК2 Лъвино-
Хан 

Аспарух-
Исперих 

Исперих 

Производствено 
предприятие на 

Хан Аспарух 
АДИсперих 

АГРОТАЙМ 
ООД 

11520260 31.3.2016 31.3.2022 
BG1G0000J3K05

1 

TK1-
АГРОТАЙМ

-Исперих 
Исперих свинекомплекс 

В и К ООД 11511098 9.8.2016 9.8.2041 
BG1G0000J3K05

1 

TK-ВиК 
Исперих -

Голям 
Поровец 

Голям 
Поровец 

ПБВ на с. 
Голям Поровец 

АГРОТАЙМ 
ООД 

11520287 7.12.2016 7.12.2022 
BG1G000K1HB0

50 

TK3-
АГРОТАЙМ

-Исперих 
Исперих 

оранжериен 
комплекс и 

овощна градина

Източник: Басейнова дирекция „Дунавски район“ 
 
Необходимо е учредяване на СОЗ за всички водоизточници. Тяхното устройство се 

съобразява с чл.7,8,9 и 10 и Приложения №1 и №2 от Наредба №3/2000 ма МОСВ,, МЗ и 
МРРБ за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ 
около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди. 
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В ОУПО са отразени изградените санитарно-охранителни зони (СОЗ) около 
водовземните съоръжения на повърхностни и подземни водни тела. 
 
 

1.3. Земни недра 

 
В геоложката история на България се отделят следните етапи с различна специфика: 

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

Територията на общината е разположена върху Мизийската плоча, основата на която 
преобладаващо е изградена от палеозойски скали. Върху тях пространствено са отложени 
седиментни скали с различна дебелина. Специфична скала е льосът. Различно дебела льосова 
покривка воалира вододелни пространства, долинни склонове, както и някои речни тераси. В 
орографско отношение заеманата територия се характеризира с голямо разнообразие – в 
северната част се спускат най-южните части на Лудогорското плато и Самуиловските 
височини. През територията на община Исперих преминават две реки  Царацар и Сенковец.  

В геолого-тектонско отношение районът се разполага в Мизийската платформа. В 
геоморфоложко отношение районът се отнася към Източна Дунавската равнина. 

В тектонско отношение, попада в обсега на северната/преходна/ивица на 
Предбалканската структурна зона, изградена от широки слабо изразени ганкови структури.  

В геоложко отношение са представени кватернерни разновидности, отложени в 
долнокредитния седиментогенен комплекс. Кватернерът е представен главно от алувиални 
прахови, праховопесъчливи и песъчливи глини, глинести пясъци и заглинени чакъли, както и 
от алувиално-делувиални глини, покрити от техногенни насипи. Долната креда е представена 
от хотривски мергели, сивозеленикави на цвят, плътни, прослоени от глинести и варовити 
мергели, на места с дребен чакъл от варовик. В най-горната си част мергелите са силно 
изветрели, а в дълбочина са плътни и здрави. Геоложкият строеж на района е твърде 
разнообразен. В основата си теренът на общината е изграден от хотривски мергели и мергелни 
варовици, които изграждат околните височини и служат за подложка на алувиалните наслаги. 
В повечето случаи тези хотривски седименти играят ролята на водоупор. Там където 
преобладава варовитата компонента често се явяват пукнатинни извори, някои от които се 
изливат подпочвено и подхранват грунтовия поток в алувиалните наслаги.  

 



 
 

 
 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура II.1.3.1  Геоложка карта на Р.България 

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

деградиран, заглинен и покрива кредните седименти на околните височини и заравнености. 
Падналите върху льоса атмосферни валежи инфилтрират в дълбочина и подхранват отделни 
пукнатинни извори.  

Алувият в заливната речна тераса е със средна мощност 7м и е представен от 
праховопесъчливи глини и заглинени чакъли. Последните имат средна мощност 1,5-2,0 м. 
Глинестата компонента в тях варира в широки граници. В тази чакълеста прослойка се 
акумулират подпочвени води и се формира грунтовия поток. Подхранването му става както от 
инфилтрирали атмосферни валежи и речни води, така също и от подпочвено изливащи се 
пукнатинни извори. В района не се наблюдават свлачища, срутища, заблатявания и др. 

В геоложко отношение общината е част от източните предели на Лудогорското плато. 
Лудогорието има свой характерен строеж, който обаче е във връзка с останалите части на 
Мизийската плоча. То е изградено главно от долнокредни беремски варовици и пясъчници, 
разкрити на места в долините на пресъхнали реки - там където често се спущат стари пътища. 
На места излизат пясъчници от същото време и материали от третичния период. Цокълът на 
Лудогорието е изграден от двата неокомски етажа - хотрив и валанж. Те се разкриват пак по 
долините на лудогорските кулаци, където са изрязали профили във варовиците и мергелите. 
През апта Лудогорието заедно с долината на Ломовете (Ломията) бавно потъва и в него 
нахлува морето. През кватернера станало льосонавяването. Тогава плащ от дебел льос покрил 
цялата територия на днешното Лудогорие. Сега на много места няма и помен от него, тъй като 
е отмит и отнесен от течащите води. На отделни места, където е запазен льосовия слой, 
дебелината му надхвърля 60 метра. В Лудогорието е разпространен глинестия тип льос. Той 
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има жълтокафяв цвят. Неговата средна дебелина е до 15 метра. Всички геоложки етажи в 
Лудогорието са разположени хоризонтално, което говори  за неговия слоест строеж и е 
доказателство, че не е било поприще на нагъвателни процеси.  

Карстовите форми - съвременни и погребани, правят лудогорския ландшафт твърде 
интересен и разнообразен с множеството си пещери, валози, понори, затлачени подземни 
кухини, подземни карстови води или бликащи карстови извори. Жълтия льосов плащ за 
известно време е спрял окарстяването на областта, за да продължи то в по-ново време с още 
по-голяма сила и ефект. Зеленият плащ на горите също е прекъснал и забавил окарстяването, 
но изсичането им на много места е довело до силно активизиране на карстовите процеси. 

Основните скали изграждащи района са седименти от Разградската свита на Кредата, с 
хотрив-баремска възраст (rKjh'b). Те са представени от глинести варовици и мергели, често с 
глауконит. Мощността им в района е от 70 до 250 т. Кватернерната покривка е от алувиални, 
делувиални и еолични образувания с холоценска и горно плеистоценска възраст. Мощността 
им е от 1 м /по склоновете/ до 10-15 м в заравнените участъци.  

 

  Полезни изкопаеми 
 

 По данни на Министерството на енергетиката на територията на община Исперих 
попада находище „Драгомъж“ - в процедура по предоставяне на концесия за добив на 
строителни материали (варовици и доломити за трошен камък).  

 
Таблица II.1.6. Находище Драгомъж НБ-34/1999 г.,"НОВА КАРИЕРА" 

ООД, гр. Исперих 

  
Старо състояние 

на запаси/ресурси 

Ново състояние 
на запаси / 

ресурси 

Запаси / Ресурси 

Категория 
утвърдени от 

ДКЗ/СЕК 

  Количество Количество Количество 

111 594.10 594.10 713.90 
121 373.00 373.00 373.00 
Запаси 967.10 967.10 1086.90 

 
От цифровия модел територия площ 72,12ха е за добив на полезни изкопаеми, което 

се явява 0,18% от територията на Община Исперих. 
Няма предоставени по реда на Закона за подземните богатства концесии за добив на: 

метални полезни изкопаеми; неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали; нефт и 
природен газ; твърди горива; скалнооблицовъчни материали. 

 

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

съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.; попр., бр. 17 и 23 от 2012 г.), 
респ. Приложения № 5 към чл. 15, ал. 2 и чл. 106 Карта за сеизмично райониране на Република 
България за период 1000 години и Приложение № 6 към чл. 15, ал. 2 Списък на населените 
места със стойности на сеизмичния коефициент към Картата за сеизмично райониране на 
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Република България, общината попада в район със степен на интензивност І-VIІ и стойност на 
сеизмичния коефициент = 0.10. 

 

 
Фиг.II.1.3.2 Сеизмичната карта на България 

 
 
1.4. Почви и земеползване 

 
1.4.1. Почви 

 
Почвеното разнообразие не е голямо. Преобладават кафявите горски почви, а покрай 

речните корита алувиално-ливадни почви, като същите са подходящи за развитие на 
различни земеделски култури. Изключително ценен и богат е растителния ресурс от лечебни 
растения. Рeлефът и почвено-климатичните условия в района са създали условия за 
естественото развитие на почти целия набор лечебни растения, диворастящи плодове и гъби. 

Общото състояние на почвите в общината може да се определи като добро. На 
територията на община Исперих няма промишлени замърсители, а намалената употреба на 
торове и пестициди в селското стопанство също допринася за липсата на замърсявания. 

Община Исперих попада в район Б3 - Източна Дунавска равнина и Хълмисто 
предбалканска провинция. Почвеният тип в преобладаващата част са сивите и тъмносивите 
горски почви - 61%, а оподзолените черноземни заемат 39% от обработваемата земя. Почвено-
климатическата характеристика на Исперих създава възможност за отглеждането на всички 
култури на умерения климат. Затова Исперих се разширява като зърнено-фуражен район с 
животновъдно направление. 
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Фиг.II.1.4.1. Почвено-георгафско райониране на територията на Р България 

Източник – Атлас на почвите в България, 1998 г. 
 

Според Атласа на почвите в България /показан на горната фигура/, почвите в района на 
Община Исперих са: 

 Клас: Черноземи 
Тип: Карбонатни черноземи слабомощни 
Тип: Излужени черниземи 
Тип: Типичен чернозем 

 Клас: Горски почви 
Тип: Сиви горски почви 
Тип: Тъмносиви горски почви 
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 Клас: Азонален почвен тип 
Тип: Хумусно-карбонатна почва 
Черноземи 
Черноземните почви са разпространени в Дунавската равнина /западна и средна част/, 

Южно-добружанското плато и Лудогорието. Привързани са към равнино-хълмистия релеф на 
равнината, льосовата покривка, сухия умерено-континентален климат и сухолюбива 
растителност. Характеризират се с повишена мощност на хумусния хоризонт /60-80 см/, но с 
ниско хумусно съдържание /2-4%/. Поделят се на: карбонатни, типични, излужени и 
деградирали. 

  Карбонатни черноземи - характеризират се с различна мощност и хумусен хоризонт 
/40-60см/. Съдържат специфични образования-карбонатни мицели, разположени на дълбочина 
20-150 см. 

Типичните черноземи-формирани са върху разкъсана льосова основа, при по-хълмист и 
по-дълбоко разчленен релеф. В морфологично отношение не се различават съществено от 
карбонатните черноземи, с тази разлика, че карбонатите при тях се наблюдават във 
височинния интервал 25-60см. Мощността на хумусния хоризонт е 50-70см. Поради 
идентичните свойства на типичните черноземи с тези на карбонатните те се обединяват в една 
обща агро-производствена група. 

Излужените черноземи - формирани са върху льосовиден и песъчливо-глинест субстрат, 
умерено-континентален климат, дъбови гори и ливадно-степна растителност. В сравнение с 
карбонатните и типичните черноземи, тези почви са с по-добри агро-производствени свойства. 
Това се дължи на тежкия механичен състав и по-висока водозадържаща способност. Тези 
почви са едни от най-плодородните почви. 
 

Горски почви  
Сиви горски почви-развити са върху хълмист и нископланински релеф, дълбоко раз-

членен и изграден от кредни и терциерни седименти - мергели, варовити пясъчници, мергелни 
варовици. Формирани са при по-влажен умерено-континентален климат и широколистна 
растителност. Отличават се с глинесто съдържане във вертикалния почвен профил, по-високо 
хумусно съдържание /2-5% /, и по-малка дебелина на хумусния хоризонт от черноземните 
почви. Сивите горски почви се поделят на тъмносиви и сиви и светлосиви горски почви. 

Тъмносивигорски почви се срещат в съчетание с деградираните черноземи и сивите 
горски почви.Образувани сав/у льосовиден субстрат и редки смесени широколистни гори,при 
преобладаващото участие на ливадно-степна растителност. Те са с най-мощен хумусен 
хоризонт /до 45 см/ и мощен алувиален хоризонт /до 110см/. Характеризират се с тежък 
механичен състав. 

  Сивите горски почви са свързани с по-активното почвообразуващо участие на горската 
растителност и по-малка мощност на хумосно-елувиалния хоризонт на почвообразуващия 
субстрат. 

 
 Азонални почвени типове 
Това са почвени типове, които не се подчиняват на хоризонтално и вертикално 

разпределение.  
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Хумусно-карбонатните почви съпътстват всички зонални почвени типове. Образувани са 
върху карбонатна скална основа. Характеризират се с добре оформен хумусен хоризонт и 
съдържание на хумус от 3 до 7%. 

Голямото почвено разнообразие трябва да се има предвид при изготвянето на проекти за 
земеделие, които да се основават на предварително проучване и картиране на почвите по 
тяхното плодородие и пригодност за отглеждане на основни земеделски култури в отделните 
землища на района. 

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

замърсители.  
През последните години се отчита положителна тенденция, водеща до ограничаване на 

емисионните замърсявания на почвите. От представените материали в Община Исперих за 
анализи на почвите при изготвяне на доклади за оценки въздействието на околната среда 
/ОВОС/ на различни обекти на нейната територия , както и от анализите, извършвани от пункт 
– с. Малък Поровец  не са регистрирани наличия на тежки метали над ПДК, както засоляване 
и вкисляване на почви. Това се дължи на воденето от земеделските кооперации и арендатори 
на добри земеделски практики, правилна употреба на препарати за растителна защита и 
опазване на почвата от химическо замърсяване и пестициди. Не е констатирано и наднормено 
съдържание на тежки метали и в крайпътните ивици, което е показател за ползването на 
безоловен бензин. 

Заблатени почви.  
Няма дании за заблатени почви на територията на Община Исперих. 

 Ерозирали почви 
 Ерозията на почвите (водна, ветрова, иригационна) все още остава като един от най-

сериозните деградационни  процеси за нашата страна. Фактори за развитие на ерозионните 
процеси са: 

 почвено–климатични; 

 антропогенни–криминални. 
Ерозионните процеси не само физически увреждат почвите, но и чрез годишни загуби на 

значителни количества плодородна почва чувствително понижават почвеното им плодородие, 
като същевременно се явяват и замърсители на околната среда чрез износа на твърдия отток, 
който пренася химически замърсители, затлачва водоеми и др.  

С праховите емисии се отнасят на големи разстояния химически торове, препарати и др. 
Те нанасят значителни загуби за земеделието, чрез унищожаване на засяти вече масиви. 

Почвите в Община Исперих са подложени на: 

 водна ерозия – на нея са подложени всички обработваеми земи с наклон на 6 
градуса; 

 ветрова ерозия – появява се основно в равнинните и обезлесени райони и засяга 
предимно обработваеми площи; 

 иригационна ерозия – чисто антропогенна – засяга всички поливни площи с наклон 
над 2 градуса. В последните години поради икономическите причини тя силно намалява. 

На Община Исперих няма силно ерозирали почви. 
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Вкислени и засолени почви 
Този тип нарушаване на почвите се получава вследствие вредното въздействие на 

химизацията в земеделието и от емисиите от промишлеността. 
Основен фактор за вкисляването на почвите е едностранчивото торене с азотни торове. 
В количествено отношение общо за страната се наблюдава тенденция към леко 

намаляване на площите, засегнати от процесите на вкисляване и леко завишаване на 
засолените почви. За Община Исперих този проблем не се изявява. 

 
Физически нарушени почви; нарушени терени от добивни дейности. 
Най-много почви се разрушават чрез откритото рудодобиване и свързаните с това 

дейности, които водят до погребване на почвите под отпадъчни материали – табани, хвост, 
пепел от топлоцентралите, отпадъци от индустриални предприятия и др. 

Голямо внимание трябва да се отделя за рекултивацията на нарушените площи от добива 
на подземни богатства, защото това е бавен процес, който отнема години. Рекултивацията сега 
у нас се провежда по два основни метода – с  и без хумосно покритие.  

На територията на „НОВА КАРИЕРА” ООД -  гр. Исперих, кариера „Драгомъж” се 
нуждае от рекултивация на 1,8 хектара нарушен терен. 

 
1.4.2 Земеползване 

Земеделските територии в Община Исперих, заемат  обща площ от 27 536.87 ха, което е 
68.47 % от територията на общината. 

В доклада за ЕО ще бъде изложена информация за основните почвени типове, 
състоянието на почвите на територията на общината, земеползването. Въз основа на 
информацията по отделните аспекти, характеризиращи състоянието на почвите, ще бъдат 
изведени обобщени изводи за текущото състояние на почвите. 

1.5. Ландшафт 

Класификационната система на ландшафтите в България (География на България, 1997 
г.) е изготвена съгласно класифицирането на природно-териториалните комплекси в България. 
Ландшафтната система включва 4 класа ландшафти: равнинни, междупланински равнинно-
низинни, котловинни и планински, обхващащи 13 типа, 30 подтипа и 77 групи ландшафти. 

Ландшафтното устройство на Община Исперих се обуславя от природо-географските 
характеристики на региона – географско положение, релеф, климатични и водни ресурси, 
почвена и геоложка характеристика и биологично разнообразие. Природните и антропогенни 
елементи, формиращи видовете ландшафт на територията на общината са: 

• Паркове, градини и зелените площи за ограничено ползване в населените места; 
• Гробищните паркове; 
• Обектите за спорт и рекреация; 
• Транспортните обекти и развитите зелени зони около тях; 
• Ниви; 
• Трайни насаждения; 
• Ливади; 
• Гори; 
• Водни течения и площи и дървесно-храстовата растителност около тях. 
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На територията на Община Исперих са определени следните видове ландшафти: 
 Урбогенен/Селищен ландшафт; 
 Агрогенен ландшафт; 
 Дендрогенен ландшафт; 
 Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти; 
 Техногенен ландшафт. 

В доклада за екологична оценка да бъде представена по-подробна характеристика и 
оценка на текущото състояние на ландшафта на територията на общината. 

1.6. Биологично разнообразие – растителност, животински свят, защитени зони и 
защитени територии 

Биологичното разнообразие на България се определя от множество фактори, основните 
от които са географското разположение, релеф, климат, скален състав, почви, наличие на 
естествени водни тела, характерът на антропогенното въздействие върху природната среда и 
др. Съчетанието на тези фактори определя до голяма степен структурата на биологичното 
разнообразие, изразена главно чрез богатството на биологични видове. Макар и една от 
малките по територия страни в Европа, България е на едно от първите места по богатство и 
разнообразие на своята флора и фауна. Значителен е и броят на видовете, които се срещат 
само в България или на Балканския полуостров. Те спадат към категориите български и 
балкански ендемити.  

1.6.1. Растителност 

Лудогорието в Североизточна България и съответства на географската област Лудогорие, 
но включва територии и от Западна Добруджа. Релефът е равнинно-хълмист с характерни 
форми - каньоновидни суходолия, льосовидни блюдца, карови полета. Половината от общата 
площ на зоната е заета от широколистни гори, а другата половина са обработваеми площи 
пасища. Горите са предимно смесени от сребролистна липа /Tilia tomentosa/ с обикновен габър 
/Carpinus betulus/ или цер /Quercus cerris/, на места и с горун /Q. dalechampii/ и полски клен 
/Acer campestre/. Преобладават горите с издънков произход. Има и големи площи изкуствени 
насаждения от акация /Robinia pseudoacacia/. Тревните съобщества са ксеротермни главно от 
белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa, Poa concinna/, черна садина 
/Chrysopogon gryllus/ и ефемери, както и мезоксеротермни - около селищата. 

 
Едно от големите богатства на Община Исперих са горите, които съставляват 20% от 

територията ѝ.  Общата залесена площ възлиза на 10 912,7ха, а общият дървен запас се 
оценява на 1 028 475 куб. м.. Средногодишният добив на дървесина възлиза на  
37 000 куб.м.  Растителното разнообразие в горския фонд на Община Исперих включва над 40 
дървесни видове, в т.ч. четири иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 броя тревни 
растителни видове.  

Средногодишното залесяване възлиза над 900 декара-главно с местни устойчиви 
широколистни дървесни видове, каквито са цера (Quercus cerris) ,дъба(Quercus robur), 
сребролистната липа (Tilia argentea) ,ясен (Fraxinus angustifolia), явор (Acer platanoides ) и др. 
От иглолистните видове се срещат бял бор(Pinus sylvestris),черен бор (Pinus nigra),смърч (Picea  
abies), ела (Abies alba ).Залесяването включва и някои чужди видове, които са успешно 
аклиматизирани у нас - каквито са червения американски дъб (Quercus borealus var 
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maxima),унгарската акация и различни клонове хибридни тополи(род Populus ). Времето и 
ограничената човешка намеса са запазили специфичния растителен свят в ИАР "Сборяново" 
почти непроменен. Силно пропускливите горни почвени пластове са станали причина за 
развитието и запазването на много източно-европейски степни видове растения, съчетани със 
смесени листопадни гори.  

В долината на река Крапинец се срещат бряст (Ulmus carpinifolia) , смесен със зимен дъб 
(Quercus petraea) , клен (Acer campestris) , ясен ( Fraxinus angustifolia ) , липа ( Tilia alba )и 
габър ( Carpinus betulus). С изкачването към скалния венец растителността се променя - нагоре 
пълзят дрян (Cornus mas) , смрадлика (Cotinus coggygria), леска (Corylus avellana),  черен бъз 
(Sambucus nigra)  и глог (Crataegus мonogyna ), а по самия ръб на скалното плато - скално 
изтравниче (Asplenium trichomanes), сребрист и кримски очеболец, мащерка (Thymus 
serpyllum), вълнист напръстник (Digitalis lаnаtа)  и лопен (Verbascum phlomoides). Тук е 
единственото място в България, където расте унгарски карамфил (Dianthus kladovanus),  
кримско омразниче (Onosma tauricum), австралийски конски босилек, ръждив напръстник 
(Digitalis fermginea)и пролетно еньовче (Galium verпum). Тревните съобщества са ксеротермни 
главно от белизма (Dichantium ischaemum), луковична ливадина (Poa bulbosa, Poa concinn), 
черна садина (Chrysopogon gryllus) и ефемери, както и мезоксеротермни - около селищата.  

1.6.2. Животински свят 

 
В Лудогорието са установени 115 вида гнездящи птици, от които 22 са включени в 

Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 51 са от европейско 
природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в 
категория SPEC1 са включени 2 вида - царски орел (Aquila heliaca) и ливаден дърдавец (Crex 
crex), а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 18 вида, в SPEC3 - 32 вида. 
Мястото осигурява подходящи местообитания за 31 вида, включени в приложение 2 на Закона 
за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 29 са 
вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Лудогорието е едно от най-важните места 
в България от значение за Европейския съюз за опазването на 9 гнездящи тук видове - малък 
креслив орел (Aquila pomarina), черна каня (Milvus migrans), белоопашат мишелов (Buteo 
rufinus), червен ангъч (Tadorna ferruginea), горска чучулига (Lullula arborea), градинска 
овесарка (Emberiza hortulana), козодой (Caprimulgus europaeus), синявица (Coracias garrulus) и 
черночела сврачка (Lanius minor). Повечето от тези видове предпочитат екотона между гората 
и откритите пространства, както и мозаечни местообитания. Много други грабливи птици 
гнездят в Лудогрието в значителни количества, като използват горите и скалните венци по 
суходолията за гнездене, а откритите пространства наоколо – за намиране на храна. 

 Друг защитен вид,  нетипичен за тези места, е черният щъркел (Ciconia nigra). 
 От растенията, които са  в Червената книга на Република България, се среща бутурчето 

(Cyclamen persicum - дива циклама), защитен вид. 
 

1.6.3. Защитени зони 

 
На територията на община Исперих попада защитена зона от националната екологична 

мрежа Натура 2000 – “Лудогорие” (код BG0002062) определена съгласно изискванията на 
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Директива  79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици. Обявена със Заповед РД-837/17.11.2008г. 
на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013г.) 

Защитена зона Лудогорие (обхваща областите Русе, Разград и Силистра) и по-специално 
землищата на селата: Вазово, Голям Поровец, Драгомъж, Йонково, Лудогорци, Малък 
Поровец, Райнино, Свещари, Старо селище, както и на гр. Исперих. 

Защитената зона е създадена с цел: опазване и поддържане на местообетанията на 
описаните по-долу видове птици - съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното 
разнообразие, по време на гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен 
природозащитен статус.  

 
 
ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC  
КОД ИМЕ (на латински)                  ИМЕ (на български)  
A072 Pernis apivorus   Осояд 
A402 Accipiter brevipes   Късопръст ястреб 
A379 Emberiza hortulana       Градинска овесарка    
A022 Ixobrychus minutus   Mалък воден бик 
A029 Ardea purpurea   Ръждива чапла 
A030 Ciconia nigra               Черен щъркел 
A031 Ciconia ciconia   Бял щъркел 
A397 Tadorna ferruginea   Ръждив aнгъч 
A339 Lanius minor   Черночела сврачка 
A092 Hieraaetus pennatus       Малък орел 
A234 Picus canus                   Сив кълвач 
A236 Dryocopus martius       Черен кълвач 
A429 Dendrocopos syriacus          Сирийски пъстър кълвач  
A238 Dendrocopos medius            Среден пъстър кълвач 
A246 Lullula arborea  Горска чучулига   
A224 Caprimulgus europaeus Козодой  
A080 Circaetus gallicus   Орел змияр 
A122 Crex crex                   Ливаден дърдавец 
A073 Milvus migrans             Черна каня  
A255 Anthus campestris        Полска бъбрица 
A404 Aquila heliaca             Kръстат (царски) орел 
A089 Aquila pomarina        Малък креслив орел 
A442 Ficedula semitorquata  Полубеловрата мухоловка  
A403 Buteo rufinus                    Белоопашат мишелов 
A338 Lanius collurio  Червеногърба сврачка     
A084 Circus pygargus   Ливаден блатар 
A231 Coracias garrulus        Синявица 
A215 Bubo bubo                    Бухал 
 
Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в 
  Пр. I на Дир. 79/409/EEC 
КОД ИМЕ (на латински                   ИМЕ (на български)  



 
 

 
 

50 

A008 Podiceps nigricollis  Черноврат гмурец   
A004  Tachybaptus ruficollis Малък гмурец 
A123 Gallinula chloropus  Зеленоножка 
A142 Vanellus vanellus  Обикновена калугерица 
A087 Buteo buteo   Обикновен мишелов 
A053 Anas platyrhynchos  Зеленоглава патица 
A168 Actitis hypoleucos   Късокрил кюкавец 
A099 Falco subbuteo  Орко 
A118 Rallus aquaticus  Крещалец 
A086 Accipiter nisus  Малък ястреб 
A085 Accipiter gentilis  Голям ястреб  
A096 Falco tinnunculus  Черношипа ветрушка 

BG0002062 “Лудогорие“ за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение 
№661/16.10.2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр.85/2007г.) и определена съгласно чл.6, 
ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР. 

Тя е с код BG0000168 в Регистъра на защитените зони и е от тип К – Защитена зона по 
Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците. 
Има обща площ 59 447 ха, разположена е в континенталния биогеографски район при 
географска дължина E 26° 48' 38" и географска ширина N 43° 48' 29" при средна надморска 
височина 200 м. Обявена е с Решение на №611/16.10.2007г, ДВ бр.85/2007г. Зоната заема 
части от общините Исперих – в землищата на селата Вазово, Голям Поровец, Лудогорци, 
Драгомъж, Исперих, Йонково, Малък Поровец, Райнино, Свещари, Старо, както и общините 
Завет, Исперих, Кубрат, Разград, Русе, Силистра и др. Защитената зона попада в територии, 
контролирани от РИОСВ-Русе. Защитената зона е обявена с цел запазване на площта на 
природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на 
опазване в рамките на защитената зона; Запазване на естественото състояние на природните 
местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и 
условия на средата; Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни место- обитания и местообитания на видове, както и на популации на 
видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.  

 
Предмет на опазване са: 
Природни местообитания: 
 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 
Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi 

 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик /Festuco-
Brometalia/ /*важни местообитания на орхидеи/ Semi-natural dry grasslands and scrubland facies 
on calcareous substrates /Festuco Brometalia//*important orchid sites/ 

 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества Pannonic loess steppic grasslands 

 8310 Неблагоустроени пещери Caves not open to the public. 

 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове Tilio-Acerion 
forest of slopes, screes and ravines. 
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 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Pannonic woods with Quercus 
petraea and Carpinus betulus. 

 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens Pannonian woods with Quercus pubescens 

 91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. Euro-Siberian steppic woods with Quercus 
spp. 

 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak 
forests. 

 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа Moesian silver lime woods. 

Природни местообитания в защитена зона BG0000168 „Лудогорие“ с природозащитен 
статус 

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 

КОД Пр ИМЕ Покр., ха Предс Отн. Прир. Цялост

6110 * 
Отворени калцифилни или 

базифилни тревни съобщества от 
Alysso-Sedion albi 

21.99556 A C A A 

6210 * 

Полуестествени сухи тревни и 
храстови съобщества върху 
варовик(Festuco-Brometalia) 
(*важни местообитания на 

орхидеи) 

713.36954 C C B C 

6250 * 
Панонски льосови степни тревни 

съобщества 
680.67344 A B B A 

8310  Неблагоустроени пещери 28 броя B C C B 

9180 

* 
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion 

върху сипеи и стръмни склонове 
11.29501 D    

91G0 * 
Панонски гори с Quercus petraea и 

Carpinus betulus 
727.63693 C C C C 

91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens 32.6961 C C C C 

91I0 * 
Евро-сибирски степни гори с 

Quercus spp. 
8689.43553 B A A A 

91M0  
Балкано-панонски церово-горунови 

гори 
14110.4496 B C B B 
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91Z0  
Мизийски гори от сребролистна 

липа 
5003.69288 A A B B 

В стандартния формуляр се съдържа информация за наличието на местообитание 91H0
 *Панонски гори с Quercus pubescens с площ от 32.6961 ха, но реално в защитената 
зона не се среща съгласно наличната информация от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“. 

 
Бозайници в защитена зона BG0000168 „Лудогорие“ с природозащитен статус:  
 

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 
КОД 

ИМЕ (на български) Мест
на 

Попу

Миграционна Оцен

ИМЕ (на латински) 
Разм

н. 
Зиму

в. 
Прем
ин. 

Попу
л. 

Опаз
в. 

Изол
ир. 

Цял.
Оц.

1303 Rhinolophus hipposideros 11-50i    C B C C 
Maлък подковонос 

1355 Lutra lutra 4-6i    C B C B 
Видра

1324 Myotis myotis 51-
100i

   C B C C 
Голям нощник 

1304 Rhinolophus ferrumequinum 11-50i    C B C C 
Голям подковонос 

2609 Mesocricetus newtoni     C B C C 
Добруджански (среден) 

1310 Miniopterus schreibersi 51-
100i

   C B C C 
Дългокрил прилеп 

1316 Myotis capaccinii 11-50i    C B B C 
Дългопръст нощник 

1323 Myotis bechsteini 337-
674i

   C B C C 
Дългоух нощник 

1352 Canis lupus 3-4    C A C A 
Европейски вълк 

1335 Spermophilus citellus C    C A C A 
Лалугер 

1307 Myotis blythii 51-
100i

   C B C C 
Остроух нощник 

1302 Rhinolophus mehelyi     D    
Подковонос на Мехели 

2635 Vormela peregusna P    C B C B Пъстър пор 
1321 Myotis emarginatus 

10-50i    C B C C 
Трицветен нощник 

1308 Barbastella barbastellus 358-
564i

   C B C C 
Широкоух прилеп 

1305 Rhinolophus euryale 
11-59i    C B C C Южен подковонос 

 Lynx lynx   
1361 Рис   
 Mustela eversmannii         
2633 Степен пор         
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Средиземноморски подковонос /Rhinolophus blasii/ е изключен от Стандартния 
формуляр, вероятно поради липса на находища и подходящи местообитания.  
(http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000168&siteType=Habita
tDirective) 
Видовете 1361 Lynx lynx Рис и 2633 Mustela eversmannii Степен пор са нови за 
защитената зона и за тях липсват данни за статуса. 
 
Земноводни и влечуги 
 
Таблица Земноводни и Влечуги в защитена зона BG0000168 „Лудогорие“ с 
природозащитен статус 
 

 
КОД 

ИМЕ (на български) Мест
на 

Попу

Миграционна Оцен

ИМЕ (на латински) 
Разм

н. 
Зиму

в. 
Прем
ин. 

Попу
л. 

Опаз
в. 

Изол
ир. 

Цял.
Оц.

1188 
Bombina bombina 

P    C A B A 
Червенокоремна бумка 

5194 
Elaphe sauromates 

P    C A C B 
Пъстър смок 

1220 
Emys orbicularis 

Р    C A C A Обикновена блатна 
костенурка 

1219 
Testudo graeca 

Р    C A C A 
Шипобедрена костенурка 

1217 
Testudo hermanni 

Р    C A B A 
Шипоопашата костенурка 

1993 
Triturus dobrogicus 

P    C C C C 

Добруджански тритон 

1171 
Triturus karelinii 

P    C C C C 
Голям гребенест тритон 

 
Безгръбначни: 
Безгръбначни в защитена зона BG0000168 „Лудогорие“ с природозащитен статус 
 
КОД ИМЕ (на български) Мест

на
Миграционна Оцен

ИМЕ (на латински) Разм Зиму Прем Попу Опаз Изол Цял.

1052 
Hypodryas maturna 

R    A A A A 
Хидриас 

1060 
Lycaena dispar 

R    C A B B 
Лицена 

4011 Bolbelasmus unicornis V    B A B A 
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1088 
Cerambyx cerdo 

R    C B C A 
Обикновен сечко 

1083 
Lucanus cervus 

R    B A C A 
Бръмбар рогач 

1089 Morimus funereus R    C A C A 

 Буков сечко         

1087 
Rosalia alpina 

R    C B C A 
Алпийска розалиа 

6199 Euplagia quadripunctaria 

V - 
3298 -
10932

i 

   C B C A 

4045 

Ценагрион 
Coenagrion ornatum 

/видът е новоустановен в 
защитената зона/ 

- - - - - - - - 

1086 
Cucujus cinnaberinus 

/видът е новоустановен в 
защитената зона/ 

- - - - - - - - 

4032 
Dioszeghyana schmidtii 

/видът е новоустановен в 
зона/ 

- - - - - - - - 

1037 
Ophiogomphus сecilia 

/видът е новоустановен в 
зона/ 

- - - - - - - - 

1084 

Осмодерма 
Osmoderma eremita 

/видът е новоустановен в 
зона/ 

- - - - - - - - 

1032 

Бисерна мида 
Unio crassus 

/видът е новоустановен в 
зона/ 

- - - - - - - - 

1014 
Vertigo angustior 

/видът е новоустановен в 
зона/ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1016 
Vertigo moulinsiana 

/видът е новоустановен в 
зона/ 

- - - - - - - - 

 
Риби предмет на опазване в защитена зона „Лудогорие“ с код BG0000168 
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Всички видове риби не са включени в стандартния формуляр и са новоустановени за 
защитената зона. 

Няма данни за статуса на видовете в зоната. 
1. Обикновен щипок Cobitis taenia 

2. Голям щипок Cobitis elongata 

3. Европейска горчивка Rhodeus sericeus amarus 

4. Балкански щипок Sabanejewia aurata balcanica 

5. Черна (балканска) мряна Barbus meridionalis petenyi 

6. Распер Aspius аspius 

7. Виюн Misgurnus fossilis 

1.6.4. Защитени територии 

 
В териториалния обхват на Община Исперих, част от землищата на Вазово, Голям 

Поровец, Драгомъж, Исперих, Йонково, Лудогорци, Малко Йонково, Малък Поровец, 
Райнино, Свещари и Старо селище попадат едновременно в границите на следните защитени 
зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, по смисъла на ЗБР: 

- BG0002062 “Лудогорие“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-
837/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013г.); 
- BG0002062 “Лудогорие“ за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение 
№661/16.10.2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр.85/2007г.) и определена съгласно 
чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР.  

 
В териториалния обхват на Община Исперих попадат следните защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии : 
- Защитена местност „Божурите“ в землището на с.Подайва, Община Исперих, 
обявена със Заповед № 534/25.09.1978г. на Председателя на Комитета за опазване на 
природната среда (ДВ, бр.86/1978), прекатегоризирана в защитена местност със 
Заповед №РД-1199/24.09.2003г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, 
бр.91/2003г.) и с актуализирана площ със Заповед №РД-557/12.07.2007г. на Министъра 
на околната среда и водите (ДВ, бр.68/2007г.). 
- Защитена местност „Находище на червен божур“ в землището на с.Печеница, 
Община Исперих, обявена със Заповед № 534/25.09.1978г. на Председателя на 
Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр.86/1978), прекатегоризирана със 
Заповед №РД-81/30.01.2004г.. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, 
бр.16/2004г.) и с актуализирана площ със Заповед №РД-558/12.07.2007г. на Министъра 
на околната среда и водите (ДВ, бр.68/2007г.). 
 
В подточката в доклада за екологична оценка ще бъде представена обобщена за 

територията на общината информация за състоянието на защитените територии. При 
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извършване на характеристика на засегнатите от ОУП територии ще се проследи отразени 
ли са границите на ЗЗ и ЗГ в графичния материал. 

 
1.6.5. Вековни дървета  
1. Зимен дъб (1063) 
Вид: зимен дъб, горун (Quercus daleshampii);  
Местоположение:  
Област: Разград, Община: Исперих, Населено място: гр. Исперих 
 
2. Зимен дъб (1064) 
Вид: зимен дъб, горун (Quercus daleshampii);  
Местоположение:  
Област: Разград, Община: Исперих, Населено място: гр. Исперих 
 
3. Зимен дъб (1065) 
Вид: зимен дъб, горун (Quercus daleshampii);  
Местоположение:  
Област: Разград, Община: Исперих, Населено място: гр. Исперих 
 
4. Зимен дъб (1067) 
Вид: зимен дъб, горун (Quercus daleshampii);  
Местоположение:  
Област: Разград, Община: Исперих, Населено място: гр. Исперих 
 
5. Зимен дъб (1071) 
Вид: зимен дъб, горун (Quercus daleshampii);  
Местоположение:  
Област: Разград, Община: Исперих, Населено място: с. Лудогорци 
 
6. Зимен дъб (1070) 
Вид: зимен дъб, горун (Quercus daleshampii);  
Местоположение:  
Област: Разград, Община: Исперих, Населено място: с. Лудогорци 
 
7. Зимен дъб (1066) 
Вид: зимен дъб, горун (Quercus daleshampii);  
Местоположение:  
Област: Разград, Община: Исперих, Населено място: гр. Исперих 
 
8. Шест летни дъба (1465) 
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);  
Местоположение:  
Област: Разград, Община: Исперих, Населено място: с. Подайва 
 

В подточката в доклада за екологична оценка ще бъде представена 
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обобщена за територията на общината информация за състоянието на 
защитените територии. При извършване на характеристика на засегнатите от 
ОУП територии ще се проследи отразени ли са границите на ЗЗ и ЗГ в графичния 
материал. 
 

1.7. Отпадъци  

 
На територията на Общината се образуват различни видове отпадъци. Мотивиращи 

фактори се явяват разположението на населените места, броят на населението в тях, както и 
дейността на населението като функция при образуване на битови и приравнени към тях 
неопасни отпадъци.  

От 1999 г. община Исперих има разработена “Общинска програма за управление на 
дейността по отпадъците” с актуализации за времеви периоди до 2020 г. На 22.12.2014 г. e 
приет Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода до 2020 г. Изготвена 
е нова актуализация на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община 
Исперих за периода 2016-2020 година”, съгласно изискванията на чл. 52 от Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО), НПУО и методически указания за разработване на 
общински програми за управление на отпадъците (утвърдени със заповед № РД-
211/31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите). 
 

 Битови отпадъци 
Във всички населени места от община Исперих е организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови, строителни и други отпадъци. Организирано е и улично миене, 
метене и зимно поддържане на териториите за обществено ползване.  

 
Таблица II.1.7.1 Количества битови отпадъци за периода 2010 – 2015 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Източник:Общинска програма за  управление на отпадъците 2016-2020 

 
Фирмата, извършваща сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците е “А.С.А. 

България” ООД, въз основа на сключен договор от 17.09.2014 г. 
 

 Отпадъци от опаковки и масоворазпространени отпадъци 

 
ГОДИНА 

 

 
ГЕНЕРИРАНИ/ 

t 
ДЕПОНИРАНИ/ 

t 
РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ 

ОТПАДЪЦИ/ t 

2010 7 198,340 7 198,340  
2011 6 874,447 6 874,447  
2012 7930,440 7930,440  
2013 8210,730 8210,730  
2014 6469,120 6469,120 34,475 
2015 7451,027 7451,027 59,123 
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Община Исперих е сключила и следните договори: 

- С организацията по оползотворяване „Булекопак” АД, за създаване на колективна 
система за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от 
опаковки и други рециклируеми отпадъци от домакинствата, търговските и 
обществените обекти и промишлеността.  

- с „ТРАНСИС БАТЕРИ” ЕООД за организиране, изграждане и прилагане на система за 
събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране и предаване за 
оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА.  

- С „ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД за събиране и извозване на 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 

- С „Трансинс авторециклиращ консорциум“ АД-Варна за разделно събиране на излезли 
от употреба гуми на територията на общината  

- С „Трансинс авторециклиращ консорциум“ АД-Варна за организиране на система за 
събиране на излезли от употреба моторни превозни средства. 

- С „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН“ ЕООД за извършване на дейностите по събиране и 
съхраняване отработени масла и предаването им за оползотворяване. 
 

 Депа за отпадъци 
 
Община Исперих участва в Регионално сдружение по реда на Закона за управление на 

отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за управление на 
дейностите по отпадъците.  

Всички нереграментирани сметища на територията на общината не функционират и са 
закрити.  През 2015год. е приет на етап „Техническа рекултивация“ на обект „Закриване и 
рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000106 в землището на с.Лъвино, 
община Исперих, а през м.януари 2018год. е приет на етап „Биологична рекултивация – трета 
година“. С Удостоверение № 6 от 08.03.2018 г. обект „Закриване и рекултивация на общинско 
депо за битови отпадъци“ е въведен в експлоатация. 

 Събраните отпадъци се извозват за депониране до „Регионално депо за неопасни 
отпадъци за общините Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, 
Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. Регионалното депо е въведено в експлоатация 
през 2009 г. с Решение за ползване № СТ-05-851 от 27.07.2009 г., издадено от Дирекция за 
национален строителен контрол гр. София. Депото отговаря на действащите нормативни 
изисквания за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци.  

Местоположение на депото - община Разград, поземлен имот № 61710.19.277 в 
местността „Олян Бурлуг” в землището на гр. Разград. Площадката на депото е разположена 
на около 8 км североизточно от населеното място и заема площ от 109,5 декара. Общият 
капацитетът на депото, което се състои от две клетки е 450240 т / 444900 м3. 
 

 Производствени отпадъци 
Данните за производствени отпадъци са обект на специално статистическо наблюдение, 

в чиято съвкупност са обхванати предприятията, генератори на отпадъци. От анализа са 
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изключени отпадъците от разкриването, добива и преработването на подземни природни 
богатства.  

Количеството и състава на тези отпадъци се определя от отрасловата структура и 
концентрацията на производствените мощности на отделните отрасли на промишлеността. 

Производствени отпадъци се образуват в резултат на промишлена, занаятчийска и 
обслужваща дейност на физическите и юридическите лица. Няма данни за количествата 
генерирани такива на територията на общината.  

Управлението на производствените отпадъци е задължение на предприятията. На 
регионалното депо за отпадъци се допуска депониране на производствени отпадъци срещу 
заплащане само за отпадъци, които отговарят на критериите за приемане. 

 

 Болнични отпадъци  
       Те се класифицират в две основни групи: 

 клинични – патологични материали, инфекциозни материали, фармацевтични 
средства, химически препарати от клинични лаборатории, радиоактивни субстанции. 

 неклинични – хранителни отпадъци, почистващи средства, отпадъци от 
административните служби, неинфекциозни маси, безопасни от здравно-екологични 
позиции.   

 Във всички останали болнични заведения е въведена и функционира системата за 
разделно събиране на отпадъците от медицинската дейност. Води се отчетност за 
генерираните и предадените за обезвреждане отпадъци. Предаването им се извършва по 
договор, на фирми с документ по Закона за управление на отпадъците, за последващо 
третиране. При извършените през годината проверки, не са констатирани съществени 
нарушения за третирането на болничните отпадъци. 
 

 Опасни отпадъци 
 

        Съхраняват се негодни за употреба пестициди в  един склад с общо количество 25 500 
прахообразни ПРЗ и 5000 литра течни препарати за растителна защита /ПРЗ/. Проблемът с 
пестицидите е в резултат от натрупаните количества от закритите ТКЗС и АПК през 90-години 
на миналия век. 

Препаратите са натрупани преди 1990 г. в някогашните ТКЗС-та (трудово-кооперативни 
земеделски стопанства) и АПК-та (аграрно-промишлени комплекси). Пестицидите в 
складовете са основно два вида – фунгициди за третиране на растенията срещу гъбни 
заболявания и инсектициди – за борба срещу вредители. 

Дейностите, който ще се предприемат за обезвреждане на излезлите от употреба 
препарати за растителна защита включват първоначалното им преопаковане за 
транспортиране според европейските изисквания за международен превоз на опасни товари по 
шосе, при което ще се спазят всички процедури, разпоредби и изисквания на Европейската 
спогодба за междунарони превози на опасни товари (ADR). След изнасянето им извън 
пределите на страната ПРЗ ще подлежат на изгаряне в специализирани съоръжения, каквито 
до този момент в България все още не съществуват. Складовете, в които до сега са били 
съхранявани негодните за употреба препарати за растителна защита ще бъдат обезвредени. 
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Други установени количества опасни отпадъци на територията на Община Исперих са 
минимални, доколкото отчитат единствено реално докладваните количества. Основание за 
такава оценка са по-ниските докладвани количества за някои групи масово-разпространени 
опасни отпадъци, като отработени масла, луминесцентни лампи, батерии и акумулатори и др., 
поради непълния обхват на предоставената от фирмите информация и липсата на разделно 
събиране. 
 

 Утайки от ПСОВ 
Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) от гр. Исперих се намира в имот 

местността „Мезар Къшла” в землището на гр. Исперих. Видът на имота соред Акт 283 за 
общинска частна собственост, издаден от МППБ е производствен терен с площ 23.571 дка. 
Собственик на Пречиствателната станция е Община Исперих. Пречиствателната станция е 
проектирана от КНИПИБКС "Водоканалпроект" през 1981г. Предназначена е да пречиства 
отпадъчните води от гр. Исперих до степен, позволяваща заустването им в приемник II 
категория. Съгласно протокол от 22.06.1994 г. между Община Исперих, МОСВ, Гл.изпълнител 
и Гл.проектант „Водоканалинженеринг” ЕООД е взето решение, поради недостатъчност на 
финансови средства да се реализира етапен пуск „Механично съпало с третиране на 
утайките”. Към настоящият оммент тези строителни конструкции са негодни за бъдещо 
строителство – неизползвани са били в продължение на над 20 години, освен това са част от 
морално остаряла технология. 

През 2012 г. общината е разработила интегриран проект за водния цикъл на град 
Исперих, който включва: Разширение и модернизация на пречиствателна станция за 
отпадъчни води ПСОВ, в имот № 000051 в землището на гр. Исперих и изграждане на 
канализационната мрежа и разширение и реконструкция на водопроводна мрежа Исперих са в 
строителните граници на населеното место гр. Исперих. 

 Целта на проекта за ПСОВ от гр. Исперих е изграждане на модерни съоръжения за 
биологично пречистване на водите от до изискванията на водоприемика - сухо дере Бейгер 
Гьолджук (втора категория водоприемник), чрез което да се елиминира неблагоприятното 
въздействие върху околната среда. Освен това се модернизира утайковото стопанство с 
инсталация за обезводняване и стабилизиране, чрез което ще се елиминират неблагоприятните 
миризми и ръчният труд при изнасянето на утайката от съществуващите изсушителни полета. 

С изпълнението на интегрираният проект за воден цикъл на град Исперих са 
постигнати следните цели: 

- Цялостно отвеждане на битовите и дъждовните води от населеното место чрез 
изграждане на канализационна мрежа; 

- Реконструкция и разширение на водопроводната мрежа и намаляване на загубите на 
природен ресурс - вода; 

-  Разширение и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води с цел 
пречистване на битовите фекални води от гр. Исперих. 

С Националният стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ на 
територията на Р България за периода 2014-2020 г. са определени възможностите и начините 
за третиране на утайки от ГПСОВ.  През 2011 г. е разработена Програма за управление на 
утайките, в която са разгледани възможностите и начините за третиране на утайки от ПСОВ 
Исперих. Общината и оператора на ПСОВ трябва да направят оценка на предлаганите методи, 
които да приложат на местно ниво. 
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В доклада за екологична оценка ще бъде направен кратък анализ и оценка на 

текущото състояние на управлението на отпадъците имащи връзка с ОУП.   

1.8. Вредни физични фактори  

Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху населението в 
големите градове. Мерките за предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на шума 
в околната среда целят защита на здравето и осигуряване качеството на живот на населението. 
Част от тях са свързани с разработването на стратегически карти за шум и планове за 
действие.  

Осъществяването на тези мерки ще доведе не само до редуциране на шума в околната 
среда, но и до цялостно подобряване на инфраструктурата и жизнената среда в населените 
места. Оттук и основната роля, която играе местната власт при управлението и контрола на 
шума в околната среда.  

Шумът от автомобилния   и ж.п. транспорт е основен фактор за повишени шумови нива в 
общината, като той представлява 80-85% от общото шумово натоварване. Увеличението на 
шумовия фон, предизвикано от транспорта, се дължи на два основни фактора:  

- повишената моторизация на населението и лошото състояние на автомобилния парк, 
уличните настилки и релсовият път на железопътните трасета и алармените системи 
на МПС; 

- крайно недостатъчните мероприятия, насочени към намаляване на шума, в 
комбинация с липса на адекватен контрол на превозните средства за намаляване на 
шумовите нива. 

На територията на община Исперих няма изградени обекти и други антропогенни 
източници, които са доказани замърсители, допринасящи за промяна в радиационната 
обстановка. Не са известни данни за разположени на територията на общината значителни 
източници на нейонизиращи лъчения. Няма установено завишаване на естествения 
радиационен фон. 

  По отношение на акустичната обстановка, в Общината няма замервания за 
превишаване на шума над допустимите норми, а и липсват предпоставки за това. 

 
В доклада за екологична оценка ще бъде направен анализ и оценка на текущото 

състояние на източниците на вредни физични фактори – шум и др. имащи връзка с ОУП.   

1.9. Културно-историческо наследство 

 
Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и 

движимо наследство, като съвкупност от културни ценности, които са носители на 
историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност.  

Обектите на културно-историческото наследство на Община Исперих са разгледани 
подробно в ОУП. Направени са подробни проучвания на всички обекти на недвижимото 
културно наследство, анализ и оценка на състоянието, проблеми и потенциал за устойчиво 
развитие на културното наследство. Описани са предложения за опазването на културното 
наследство, както и предложения при последващо устройствено планиране. 
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Данни за обектите на недвижимото културно наследство на територията на общината са 
налични от Списък, предоставен от НИНКН; списъци от Регионален исторически музей – 
Исперих;  регистрационни карти на археологическите НКЦ, данни за които се съдържат в АИС 
„Археологическа карта на България“, предоставени от РИМ – Исперих; списък на военните 
паметници в Община Исперих, заедно с анкетни карти към тях. 

Общият брой на недвижимите културни ценности на територията на общината, след 
рекапитулация на повтарящите се такива от различните списъци е 173.  

От тях: 
- Археологически: 104бр. 
- Народна старина, археологически: 2бр. 
- Архитектурно-строителен: 24 бр. 
- Исторически – 43 бр. 
Превес в системата на недвижимото културно наследство имат археологическите 

обекти. Територията на общината е наситена от праисторически и антични селища, могили и 
пр.  

В доклада за екологична оценка ще бъде представена кратка историческа справка и 
информация за регистрираните културни ценности на територията на общината и тяхното 
състояние и статут.   

1.10. Материални активи в т.ч. инфраструктурни и инженерни съоръжения  

 
Оценката на материалните активи на общината обхваща съществуващите обекти на: 

жилищния сектор; социалната инфраструктура; транспортната инфраструктура и техническата 
инфраструктура; 

 Жилищен сектор 
Състоянието на жилищният фонд и жилищният стандарт на населението са важни 

характеристики за изпълнение на задачите на устройственото планиране. Жилищния фонд  и 
състоянието му като система на обитаване е в зависимост от броя на населението. Върху 
развитието му оказват значение различни качествени и количествени показатели. 

По данни на НСИ от 2016 г. броя жилища в община Исперих е 9 479. Строителството е 
било най-активно до 1959г., и най-слабо през периода 2000-2011г. По данни на НСИ от 
2016г. в община Исперих общата полезна жилищна площ е 574 306 кв.м. Основна част от 
жилищата в Община Исперих са тристайни и четиристайни-съответно 28,95% и 26,23%. 
Жилищата с една стая са 2,52%, двустайните жилища-16,28%, петстайни – 15,33% и с шест и 
повече от шест стаи 10,69% 

 
 Обекти и дейности в сферата на образованието 

Общият брой на детските градини в общината през учебната 2017/2018 година става 14. 
Десет детски градини в селата М. Поровец, Яким Груево, Лудогорци, Йонково, Подайва, 
Китанчево, Тодорово, Делчево, Свещари, Вазово и четири детски градини в гр. Исперих. 

През учебната 2017/2018 г. в община Исперих функционират 9 общински училища – седем 
основни училища, една профилирана и една професионална гимназия. Считано от 15.09.2016 
г. по предложение на кмета и след решение на Общинския съвет, поради недостатъчна 
пълняемост на групите, са закрити три детски градини – в с. Печеница, в с. Малко Йонково, в 
с. Духовец. 
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 Обекти и дейности в сферата на здравеопазването 

Първичната извънболнична помощ се осъществява от общо: 
- седем индивидуални практики за първична медицинска помощ (6 в гр. Исперих и 

1 в с. Лъвино) 
- единадесет индивидуални практики за първична дентална помощ и една групова 

(11 в гр. Исперих и 1 в с. Лудогорци) 
Специализираната извънболнична медицинска помощ се осъществява от 15 

индивидуални практики, 2 медико - диагностични лаборатории и 1 медико - техническа 
лаборатория. Всички регистрирани в общинския център. 

На територията на Община Исперих има едно лечебно заведение за болнична 
медицинска помощ с разкрити 110 легла. 

На територията на Община Исперих е разкрит филиал на ЦСМП. 
 

 Обекти и дейности в сферата културата 
Основен фактор в културно просветната дейност в общината са читалищата. 

Функционират общо 16 читалища. 
 

 Обекти и дейности в сферата на масовия спорт 
На територията на Община Исперих има Градски стадион намира се на адрес 

гр.Исперих ул.“Дочо Михайлов“ №3 
В доклада за екологична оценка ще бъде направен анализ и оценка на текущото 

състояние на материалните активи имащи връзка с ОУП.   

1.11. Население и човешко здраве 

 Демографско състояние на населението на община  Исперих 
Населението на общината е най-важният социално-икономически ресурс, който заема 

важно място в процеса на регионалното развитие. Човешките ресурси, освен производител са 
и потребител на материални и духовни блага, което ги прави определящ и лимитиращ фактор 
за развитие на всяка територия. По тази причина броят и съставът, характерът на 
възпроизводството и географското разположение на населението играят първостепенна роля в 
развитието на общината и областта. 

Демографското състояние на територията на община Исперих е резултат от действието 
на влияния и фактори, които от една страна са характерни за Р. България, от друга страна са 
характерни за демографското развитие на европейските страни, а от трета са обусловени от 
специфичното историко-културно, социално-икономическо и демографско развитие на самата 
община.  

По критериите на националните документи за стратегическо планиране, 181 общини 
сред които и община Исперих са категоризирани като „селски райони” с население под 25 000 
души.  

По населени места, броят на населението е разпределено неравномерно. От цялото 
население на общината към 2016г. в гр.Исперих, който е и общински център е разположено 
най-голям брой население – 8 253 души.( 39.49%). На второ място се нарежда с.Подайва – 
1555 души. (7.44%). На трето място е с.Китанчево – 1371 души.(6.56%). Това са и трите 
населени места с население над 1000 души. Най-малко населеното място е с. Конево – 71 
души.(0,34%). 
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За разглеждания период (2012г. до 2016г.), броя на население в Община Исперих е 
намаляло с 1188 души. За периода от 2012-2016г. се наблюдава различен темп на нарастване и 
на намаляване на броя на населението по населени места. За периода от 2012г. до 2016г. броя 
на населението в общината като цяло намалява. Към 2013г. населението спада с 1.41 % спрямо 
предходната година, след което към 2014г. населението спада с 0.86 % спрямо предходната 
година. В периода от 2014г. до 2016г. броя на населението спада съответно с 1.66 и с 1.56%.  

 

Таблица:II.1.11.1Динамика в броя на населението на Община Исперих за периода 2012 г. – 2016  

 

№ населено място 2012 2016 
Ръст 2012-

2016г. 
1 с. Белинци 466 424 -42 
2 с. Бърдоква 301 292 -9 
3 с. Вазово 1067 997 -70 
4 с. Голям Поровец 559 527 -32 
5 с. Делчево 459 463 4 
6 с. Драгомъж 361 348 -13 
7 с. Духовец 552 511 -41 
8 гр. Исперих 8720 8253 -467 
9 с. Йонково 729 650 -79 
10 с. Китанчево 1433 1371 -62 
11 с. Конево 85 71 -14 
12 с. Къпиновци 221 226 5 
13 с. Лудогорци 749 702 -47 
14 с. Лъвино 1051 964 -87 

15 
с. Малко 
Йонково 

368 375 
7 

16 с. Малък Поровец 331 324 -7 
17 с. Печеница 298 271 -27 
18 с. Подайва 1587 1555 -32 
19 с. Райнино 415 368 -47 
20 с. Свещари 628 595 -33 
21 с. Средоселци 310 288 -22 
22 с. Старо селище 327 322 -5 
23 с. Тодорово 762 701 -61 
24 с. Яким Груево 309 302 -7 

община Исперих 22088 20900 -1188 
Източник: Национален статистически институт 

 

Демографските показатели за населението на Област Разград и Община Исперих в 
голяма степен следват данните за цялото населена в страната. 

Структурата на населението по пол  
Съотношението на населението по признака пол през анализирания период се запазва 

относително постоянно.  



 
 

 
 

65 

Към 2012г. делът на жените е 50.35%, а на мъжете 49.64%, в края на периода 2016г. 
делът на жените се увеличава и достига 50.43%, а този на мъжете е 49.56%. През анализирания 
период се наблюдава постоянна разлика между двата пола през – от 1.01% до 1.02%. 

Възрастовата структура на населението е представена чрез разпределението на 
населението по възрастови групи. Възрастовите особености на хората имат важно значение, 
поради различията в техните възможности за участие в трудовия процес. От друга страна, 
поделянето на населението на възрастови групи отразява и различията в техните 
репродуктивни възможности, свързани с процеса на естественото възпроизводство. 
Възрастовата структура разкрива трудовите и възпроизводствените възможности на 
населението. 

 
ТТааббллииццаа  IIII..11..1111..22..  Ръст на възрастовата структура в страната, област Разград и 

община Исперих 

Възрастова структура 2012г. 2016г. Ръст % 
Страната 

  Под трудоспособна възраст 14.39 14.96 0.58 
  В трудоспособна възраст 61.84 60.61 -1.23 
  Над трудоспособна възраст 23.77 24.43 0.66 

Област Разград 
  Под трудоспособна възраст 14.75 14.69 -0.06 
  В трудоспособна възраст 61.95 60.75 -1.21 
  Над трудоспособна възраст 23.30 24.57 1.26 

Община Исперих 
  Под трудоспособна възраст 15.93 15.27 -0.66 
  В трудоспособна възраст 62.21 61.67 -0.54 
  Над трудоспособна възраст 21.86 23.07 1.20 

 
 
В Община Исперих се наблюдава по-нисък спад на населението в трудоспособна 

възраст за периода от 2012г. до 2016г с 0.69% спрямо този в страната и 0.67% спрямо 
областта. Докато делът на населението в под трудоспособна възраст е намаляло с 0.66%, този 
на над трудоспособна  се е увеличил с 1.20%. Спрямо положителния  ръст на тези две групи в 
страната, община Исперих има отрицателен ръст (-0.66%) за населението под трудоспособна 
възраст и по-голям с 0.54% положителен ръст за населението над трудоспособна възраст. 
Спрямо отрицателния ръст на населението в под трудоспособна възраст в областта, община 
Исперих има по-голям с 0.60% отрицателен ръст за населението под трудоспособна възраст. 
Спрямо       положителния  ръст на населението в над трудоспособна възраст в областта, 
община Исперих има по-малък с 0.06% положителен ръст за населението над трудоспособна 
възраст. 

Общата заболеваемост /болестност/, измерена чрез регистрираните случаи на 
заболяванията по обращаемостта на населението за здравна помощ към звената за 
извънболнична помощ, дава представа за честотата и структурата на заболяванията по повод 
на които населението търси здравна помощ. 

Естественият прираст показва разликата между живородените и умрелите за даден 
период от време. Относително високите стойности на смъртността и невисоките стойности на 
раждаемостта водят до отрицателен естествен прираст. 



 
 

 
 

66 

 
ТТааббллииццаа  IIII..  11..1111..33.. Естествен прираст в община Исперих 

 

Година 2012 2013 2014 2015 2016 

Живородени - брой 196 178 166 171 193 

Умрели - брой 338 307 296 316 302 
Естествен прираст - 

‰ 
-6.38 -5.88 -6.00 -6.77 -5.17 

       Източник: Национален статистически институт 
  

В резултат на относително високата смъртност и по-ниската раждаемост на населението 
община Исперих има неблагоприятни стойности на естествения прираст в сравнение  със 
средните за страната и област Разград. През целия период 2012 – 2016г. естественият 
прираст в Р.България, Област Разград и община Исперих е отрицателен.  

България е страна с най – високо равнище на общата смъртност в Европейския съюз. За 
последните десет години стойността на коефициента на обща смъртност не е бил под 14‰. 
Най – висок е през 2015 г. – 15,3‰.  

Демографските показатели за населението в голяма степен следват данните за цялото 
населена в страната. Отчетените тенденции в демографските процеси в общината до голяма 
степен ще определят и бъдещото развитие - населението ще продължи да намалява и да 
застарява в краткосрочен и средносрочен план, с по-ниски нива от средните за страната, което 
води до промени в разпределението на трудовите ресурси и нуждите от социални грижи. 

 
 Здравно състояние на населението  

Болестността, измерена чрез регистрираните случаи на заболяванията по обръщае-
мостта на населението за здравна помощ към звената за извънболнична помощ и 
заболеваемостта /новооткритите случаи /, дава представа за честотата и структурата на 
заболяванията, по повод на които населението активно търси здравна помощ. ( 

През последните десет години в област Разград се запазва тенденцията за високи 
стойности на общата смъртност, с около 3-4 пункта по-висока от тази за страната. Водещите 
болести са от IX и II  клас. На първо място през 2016 г. е клас IX – Болести на органите на 
кръвообращението. Вторият по значимост за смъртността в областта и страната е клас II – 
Новообразувания. 

Стандартизираните показатели за смъртността не се различават значимо от 
статистическите данни за страната. Причините за голяма част от умиранията в областта се 
дължат на болестите на органите на кръвообращението (главно мозъчно-съдова болест, 
исхемична болест на сърцето, хипертонична болест и остър инфаркт на миокарда). 

 
В доклада за екологична оценка ще бъде представена информация и направени анализ и 

характеристика по отношение на рискови фактори и рискови зони влияещи върху здравето 
на населението в общината доколкото имат връзка с дейностите предвидени в ОУП. 
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1.12. Предприятия с нисък и висок рисков потенциал  

В доклада за ЕО ще бъдат представени информация  и анализи за съществуващите на 
територията на община Исперих предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал 
по смисъла на раздел І на глава седма на Закона за опазване на околната среда, определените 
за тях безопасни разстояния, и др. 

Съгласно § 4 от преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за предотвратяване 
на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (приета с ПМС № 
2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) до създаването и 
внедряването на регистъра по чл. 15, ал. 1 на Наредбата, информацията в него се поддържа 
като база данни на интернет страницата на МОСВ. База данни на предприятия с нисък и висок 
рисков потенциал са публикувани на интернет страницата на МОСВ/Превантивна 
дейност/Химични вещества/Севезо/Регистър. 

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

Към настоящият момент на територията на община Исперих няма съществуващи 
предприятия попадащи в обхвата на раздел I към глава седма на ЗООС. 

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

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

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

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

„Предимно производствените зони" поемат и основната част от инфраструктурата, 
обслужваща селскостопанските и горскостопанските дейности - складиране, претоварване, 
първична обработка на селскостопанската продукция, складове и съоръжения на 
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растителната защита. 
Съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от ЗУТ, общите устройствени планове 

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

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

2. Развитие на околната среда без прилагането на ОУП 

В подточката ще бъде извършен анализ на очакваното развитие на околната среда, в 
случай, че ОУП не се реализира. По този начин ще бъде оценено въздействието на т. нар. 
„нулева алтернатива” или отказът от реализирането на ОУП. Ще бъде използвана следната 
таблица: 

 
Компонент/Фактор на околната 

среда 
Евентуално развитие без прилагане 

на ОУП  
  

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО 
ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ 

В точката ще бъдат идентифицирани вероятните значително засегнати територии и 
зони в резултат на прилагането на ОУП. Специално внимание ще се обърне на зони и 
територии с особен статут – защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, 
защитени територии по Закона за защитените територии, зони за защита на водите, обекти, 
подлежащи на здравна защита и др.  

 

ІV. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА 
РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАЙОНИ С ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ 

Ще бъде извършен анализ и оценка на съществуващите екологични проблеми, 
установени на различно ниво, имащи отношение към ОУП, и на тенденциите за тяхното 
развитие.  
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V. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И 
МЕЖДУНАРОДНО НИВО И НАЧИНА, ПО КОЙТО СА ВЗЕТИ ПРЕДВИД ПРИ 
ИЗГОТВЯНЕТО НА ОУП. 

Развитието на икономиката на глобално ниво предизвиква проблеми с околната среда. 
Последното е свързано с непрекъснато ускоряващите се темпове на урбанизация и следващото 
въздействие върху климата и глобалното затопляне, изчерпването на невъзобновимите 
ресурси, загубата на биоразнообразие, деградацията на плодородните почви и опустиняването 
и въздействията върху човешкото здраве. На този факт се отделя специално внимание от 
страна на правителствени и професионални организации с разработване и приемане на 
конвенции и протоколи към тях, международни споразумения, програмни документи, 
Директиви на Европейския съюз, както и Регламенти, Решения и Препоръки на Европейския 
съюз. 

Прилагането на принципните постановки от тези документи става след ратифицирането 
им от различните държави. Впоследствие посредством разработените директиви се отразят и в 
националното законодателство на страните членки на Европейския съюз. Тези документи с 
конкретни екологични цели са транспонирани в действащото у нас законодателство под 
формата на нови закони, допълнения и изменения на действащия Закон за опазване на 
околната среда и като Наредби към него, както и при разработването на национални и 
регионални стратегии, програми и планове. Поради тази причина те са обект на подробно 
изследване в екологичната оценка на ОУП на Община Исперих, като основните принципи и 
екологични цели, залегнали в тях, са систематизирани в точка I.4 на настоящата екологична 
оценка. 

В тази част на ЕО са систематизирани документите от международно и национално ниво 
заедно с техните цели за опазване на околната среда и човешкото здраве и начините, по които 
са взети под внимание при изготвянето на ОУП на община Исперих. 

Предвиждания на ОУП с постигане на национални цели 
ОУП е в синхрон с 6-те основни стратегически и специфични цели, залегнали в 

Националната стратегия за околна среда и Националния план за действие за периода 2009-
2018 г., както следва: 

1. Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на 
климата и чиста енергия със специфични цели: 

 намаляване растежа на емисиите от парникови газове; 

 адаптиране към промените на климата; 

 постигане на устойчиво екологосъобразно развитие на енергетиката в страната. 
2. Осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода - със 

специфични цели:  

 осигуряване на добро състояние на повърхностните води, на добър екологичен 
потенциал на изкуствените и силно модифицирани водни тела,  

 осигуряване на вода с необходимото количество и качество за населението; 

 възприемане на водите като елемент от националната сигурност, въвеждане на 
интегрирано управление на водите и крайбрежните зони в Черноморски басейнов 
регион. 

3. По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот : 
 намаляване на здравния риск от замърсяване на околната среда;  
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 достигане на общоевропейски норми за КАВ,  

 прекратяване употребата на вещества, нарушаващи озоновият слой, 

 предотвратяване и намаляване на шума в населените места; 

 устойчиво управление на почвите, възстановяване на увредени почви. 
4. Насърчаване на устойчиво потребление – чрез предвижданията на ОУП се 

постига разширяване използването на екологосъобразни технологии, устойчиво управление и 
рационално ползване на земните недра и подземни богатства, ограничаване натоварването 
върху околната среда от дейностите по търсене/проучване добив, преработка на полезни 
богатства; устойчиво управление на отпадъците, устойчиво развитие на транспортната 
система, на селското стопанство, на горите, намаляване натиска върху околната среда от 
туристическия сектор и развитие на устойчив туризъм; 

5. Ограничаване и спиране загубите на биологично разнообразие - 
устойчиво управление на биологичното разнообразие, опазване на местообитания и видове с 
европейско и национално значение от НЕМ и извън нея; 

Глобалните промени на околната среда са последица от безпрецедентните темпове на 
урбанизация и всички свързани с нея явления, между които загубата на биоразнообразие и 
деградацията на екосистемите и нарушаване способността им да предоставят екосистемни 
услуги. Международната нормативна рамка за ограничаване и спиране на биологичното 
разнообразие включва следните основни документи и форуми: 

Конвенция за биологичното разнообразие (CBD) 
 Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 

местообитания (Бернска), ратифицирана на 25.01.1991 г., в сила за Р България от 
01.05.1991 г., обн. ДВ, бр. 23/1995 г.; 

Конвенция за биологичното разнообразие е ратифицирана на 29.02.1996 г., в сила за Р 
България от 16.07.1996, обн. ДВ, бр. 19/1999 г.; 

Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като 
местообитания за водолюбиви птици (Рамсарска), ратифицирана, в сила за Р България 
от 24.01.1976 г., обн. ДВ, бр. 56/10.07.1992 г.; 

Конвенция за защита на мигриращите видове (Бонска), ратифицирана със закон - ДВ, бр. 
69/1999 г., обн. в ДВ, бр. 16/2000 г., в сила от 01.11.1999 г.; 

 Конвенция за промените в климата (РКОНИК, ратифицирана от българското 
правителство през 1995) 

Директива 92/43/ЕЕС относно съхранението на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна 31992L0043;  

Директива 79/409/ЕС за опазване на дивите птици 
Междуправителствен панел за биоразнообразието и екосистемните услуги (IPBES) 
Категории застрашени видове и червени списъци на Международния съюз за защита на 
природата (IUCN)  

Други нормативни документи 
Прилагането на принципните постановки от основните международни документи става 

след ратифицирането им от различните държави и транспонирането и имплементирането им в 
националното законодателство на България като страна членка на Европейския съюз.  

Отговорът на страните от Европейският съюз на Конвенцията за биоразнообразие и в 
частност усилията за спиране загубата на биоразнообразието в Европа е създаването на 
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европейската екологична мрежа Натура 2000, от която националната екологична мрежа (НЕМ) 
на България е част. 

Националната мрежа от защитени територии и Червената книга на Р. България (в III т.) 
са други два важни инструменти за ограничаване на загубата на биологично разнообразие.  

Целите на опазване на околната среда на национално ниво, които отразяват 
международните такива, са имплементирани в два национални рамкови закона – Закон за 
опазване на околната среда и Закон за биологичното разнообразие.  

В обхвата на ОУПО попадат защитени територии и три защитена зона от НЕМ, 
съдържаща приоритетни за опазване местообитания и видове. 

Целите на опазване на околната среда на национално и международно ниво, както и 
всички други екологични съображения, са отразени при изготвянето на ОУП на община 
Исперих чрез инструментите „Екологична оценка на планове програми и инвестиционни 
предложения” и „Оценка за съвместимост с предмета и целите на защитени зони от НЕМ”, 
както и съобразяване с режимите на защитените територии по ЗЗТ.    

6. Формиране на нови модели на поведение на обществата, щадящи 
околната среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-
качествена информация и мониторинг за околната среда. 

В доклада за ЕО ще бъде направен подробен анализ на степента, в която проекта на 
ОУП интегрира целите по опазване на околната среда, като въз основа на резултата от 
анализа, при необходимост ще бъдат препоръчани мерки за отразяване в проекта на ОУП, 
които да водят до съответствие с целите по опазване на околната среда. 

 

VІ. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И 
ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА ПЛАНА 

 

Ще бъдат оценени очакваните вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, 
средносрочни, дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици 
върху околната среда и човешкото здраве, които се очакват при реализирането на ОУП. 

Оценката ще бъде направена на ниво цели на плана (стратегическо) и на ниво 
предвидени промени в баланса на териториите и предвидени по-значими проекти. 

Въз основа на подробните анализи и оценки на въздействието, които ще бъдат 
извършени в доклада за екологична оценка, ще бъдат изведени обобщени изводи относно 
въздействието на ОУП върху околната среда и човешкото здраве.  

Общата оценка ще бъде представена посредством матрица на въздействията в следния 
вид: 
  
 



 
 

 
 

72 

,  
Компонент 
/Фактор 

Непряко Пряко Кратко-
срочно 

Средно-
срочно 

Дълго- 
срочно 

Временно Постоянно Вторично Кумулативно Положително Отрицателно Степен 

Въздух             
Води             
Почви             
Земни недра             
Ландшафт             
Биологично 
разнообразие 
(растителни 
съобщества и 
природни 
местообита-
ния) 

            

Биологично 
разнообразие 
(Фауна) 

            

Културно-
историческо 
наследство 

            

Отпадъци             
Вредни 
физични 
фактори 

            

Здравно-
хигиенни 
аспекти 
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 Оценка на степента на отрицателно въздействие: 

0 Няма въздействие 

1 Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки, освен спазване на най-добрите 
практики при строеж и експлоатация 

2 Средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки 
за намаляване или премахване 

3 Значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи 
и компенсаторни мерки 

  

 За останалите оценки: 

+ Да/Приложимо 

- Не/Неприложимо 
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VІІ. МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И 
ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ 

 
Въз основа на резултатите от извършените анализи и оценки на вероятните значителни 

въздействия върху околната среда в резултат на реализирането на ОУП, ще бъдат 
препоръчани мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране (ако 
се налага) на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху околната 
среда и човешкото здраве, в следния табличен вид: 

  
 

№ 
 

Компоненти и фактори 
 

 
Мярка 

 
Очакван ефект 

1 Атмосферен въздух    
2 Води   

3 Почви    
4 Земни недра    
5 Ландшафт   
6 Биологично разнообразие   

7 Културно историческо 
наследство 

  

8 Отпадъци и опасни вещества  

9 Вредни физични фактори   

10 Население и човешко здраве   
11 Общи мерки – устройство на 

територията 
  

 

VІІІ. ОПИСАНИЕ НА МОТИВИТЕ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ 
АЛТЕРНАТИВИ И НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕО, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ.  

 
VIII.1. Възможни алтернативи 
В тази част на Екологичната оценка ще бъдат анализирани и оценени: „нулева 

алтернатива”, т.е. отказ от реализирането на плана и алтернативата за прилагане на ОУПО.  
Планът като цяло не предлага концептуални алтернативи. Развитието на територията на 

общината без прилагане на Плана не може да се приеме като алтернатива, защото това би 
означавало да се задълбочават диспропорциите и негативните характеристики, разкрити от 
анализа на съществуващото състояние. 
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Ще бъде оценена и т. нар. „нулева алтернатива”, представляваща отказ от 
реализирането на плана. 

В случай, че в хода на процедурата по ЕО бъдат разработени и други варианти и 
алтернативи на ОУП, същите ще бъдат разгледани в доклада за ЕО, като мотивирано ще бъде 
посочен изборът на алтернативата с най-положително въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве.  

 
VIII.2. Обосновка на избраната алтернатива 

Ще бъдат направена обосновка на избраната алтернатива. 
 

VIII.3. Методи за извършване на екологичната оценка  
Основната цел на екологичната оценка е интегриране на въпросите на околната среда 

при подготовката на ОУП, осигуряването на високо ниво на опазване на околната среда и 
постигане на устойчиво развитие. 

Екологичната оценка е инструментът, който позволява установяване на възможния риск 
за околната среда от интервенциите и мерките, предвидени в плана. Отправна точка на ЕО е 
целта дейностите, включени в проекта на ОУП на община Исперих, които се предлагат да са 
аргументирани както по отношение на териториалното и социално-икономическо развитие на 
общината, така и по отношение на очакваното им въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве. ЕО цели подобряване на екологичните показатели на общинската 
територия и дейностите за социално-икономическо развитие, интегриране на целите на 
екологичната политика и предотвратяване взимането на погрешни решения, които 
впоследствие биха довели до необходимост от промени в плана, коригиращи действия и/или 
риск от увреждане на околната среда (съответно санкции). 

Основен подход който ще се следва е изготвяне на документацията по екологична оценка 
при изпълнение на законовите и подзаконови нормативни изисквания по ЕО, както и 
наличните указания, ръководства и препоръки за извършването ѝ на национално и европейско 
ниво. 

Като обща методологична база ще се използва Ръководство на Европейската комисия за 
прилагане на Директива 2001/42/ЕС за оценката на въздействието на някои планове и 
програми върху околната среда (Commission's Guidance on the implementation of Directive 
2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment), 
публикувано на интернет страницата на Европейската комисия. Ще се цели осигуряването на: 

 Извършване на такива анализи и оценки, позволяващи предлагането и включването на 
повече превантивни мерки за опазване на околната среда и ограничаване на 
въздействията върху околната среда, за които липсват превантивни мерки; 

 Въздействие върху процеса на планиране по отношение на аспектите за устойчиво 
развитие и опазване на околната среда; 

 Установяване на екологичните проблеми и техните величини, имащи отношение към 
ОУП; 

 Установяване на преките и непреки въздействия и възможните начини за редуциране 
на значителните въздействия и увреждането на околната среда; 
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 Адекватни мерки и индикатори за наблюдение и контрол на въздействието върху 
околната среда по време на прилагането на ОУП. 

Ще се ползва следната специфична методологична база: 

 Ръководство за интегриране на изменението на климата и биоразнообразието в 
стратегическата екологична оценка (Guidance on Integrating Climate Change and 
Biodiversity into Strategic Environmental Assessment), 2013 г., публикувано на 
интернет страницата на Европейската комисия. 

В доклада за екологична оценка ще бъде направено подробно описание на 
използваните методи за извършване на екологична оценка. 

 
VIII.4 Трудности при събиране на необходимата информация  

Ще бъдат описани и срещнатите трудности при събиране на информацията, ако такива 
бъдат срещнати. 

IХ. МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО 
НА ОУП 

В точката ще бъде направено предложение за мерките и индикаторите по наблюдение и 
контрол на въздействието върху околната среда при прилагането на ОУП, в т.ч. източниците 
на информация за отчитането и измерването им. Мерките ще бъдат предвидени като част от 
общата система за наблюдение и контрол на плана. Ще се изложи и информация за начина на 
докладване по изискванията на чл. 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми. 

Планът с мерки във връзка с наблюдението и контрола на въздействието върху 
околната среда по време на прилагането на ОУП ще бъде представен в следната таблица: 

 
 

Мерки 
 

Индикатори 
 

Отговорност 

   
 

Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на анализите и оценките на въздействието върху околната среда и 
човешкото здраве на проекта на ОУП, ще бъде направено заключение относно степента на 
очаквано въздействие на плана и неговото съответствие с целите и нормативната уредба по 
опазване на околната среда. 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

Приложение № 1 - ХІ. Източници на информация 

1. Документация, предоставена от Възложителя 

 Проект на ОУП   
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 Кореспонденция с РИОСВ, в т.ч. с указания за доклада за ЕО  

 Кореспонденция за проведени консултации;  

2. Нормативна база 

Да се ползва следната специфична нормативна база при извършването на 
екологичната оценка на ОУП: 

 Закон за опазване на околната среда; 

 Закон за устройство на територията; 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух; 

 Закон за водите; 

 Закон за горите; 

 Закон за защита на растенията; 

 Закон за биологичното разнообразие; 

 Закон за почвите; 

 Закон за защита от шума в околната среда; 

 Закон за управление на отпадъците  

 Закон за защитените територии; 

 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 

 Закон за опазване на земеделските земи и Правилник за прилагането му; 

 Закон за културното наследство; 

 Закон за защита при бедствия; 

 Закон за здравето; 

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

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

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите 
на опазване на защитените зони; 

 Подзаконови нормативни документи по опазване на околната среда, в т.ч. 
Наредби, Заповеди, Постановления; 

 Европейски директиви (не са изброявани поименно, тъй като са 
транспонирани в националното законодателство). 

3. Други източници на информация, които да бъдат ползвани: 

 Статистическа информация от НСИ, РЗИ и доклади на ИАОС и РИОСВ за 
състоянието на околната среда, ПУРБ; 

 Стратегии, планове и програми, съотносими с ОУП; 

 Литературни източници; 

 Методически документи, ръководства, насоки, имащи отношение към ОУП. 

 Информация, предоставена от ведомства, институции и др.  
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Приложение № 2 - ХІІ. Справка за проведените консултации 

В точката да бъде представена справка за проведените консултации (съгласно  схема за 
провеждането им). Ще се използва следната таблична форма: 

 
№ Получено становище от/ 

№ и Дата на получаване 
Бележки, препоръки, 

коментари, изисквания в 
становището 

Начин на отразяване и мотиви 
за това 

    

Ще бъдат представени копия на всички постъпили становища в резултат на 
консултациите. 

Приложение № 3 - ХІII. Списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада 
за ЕО - с подписи на съответния експерт срещу раздела, който е подготвил 

В точката ще се представи табличен списък на експертите и ръководителя изготвили 
доклада за ЕО, в който всеки експерт удостоверява с подпис разработените от него раздели на 
доклада. 

Приложение № 4 - ХIV. Декларации за независимост и компетентност на 
експертите по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми 

Ще бъдат приложени собственоръчно подписани декларации съгласно изискванията на 
чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 
и програми. 

 
Приложение № 5 

ХV. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА 

Под формата на самостоятелно приложение ще бъде изготвено и представено 
нормативно изискващо се нетехническо резюме на доклада за екологична оценка, изготвено на 
достъпен за обществеността език, без съдържание на технически термини, в обем не по-малък 
от 10 на сто от обема на доклада. 

След произнасяне на компетентния орган, като самостоятелно приложение към доклада 
за ЕО ще бъде указано дали да бъде изготвен и доклад за оценка на степента на въздействие 
върху защитените зони от мрежата „Натура 2000“. 

 
 


