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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Регистрационен
номер

DJ16Добричка1

Кратко резюме на общинския плана и/или програма
Мярка 2. Твърди отпадъци – премахване на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, депонирането и
транспортирането на твърдите отпадъци
Източници на финансиране: Европейски фонд за регионално развитие; Европейски социален фонд; Кохезионен фонд; Други външни
финансови източници.
-Общината е с територия - 1 296 163 дка и населението към 31.12.2003г. е 25 523 души. Съдържа 68 населени места - села. Почвите в
района са изложени на водна и ветрова ерозия. Земеделските територии са с голям дял - 77,81 % от общата площ на общината, при
средно за страната 65 %. Обработваемата земя заема 914 752 дка или 70,57 % от територията на общината (при средно за страната - 43,3
%). Горски територи: само 15,69 % от общата площ на общината, при средно за страната 34 %.
-Водни ресурси - общината е бедна на водни ресурси - едва 0,19 % от общата площ (главно подпочвени води и по-малко реки);
-Селското стопанство е най-приоритетният отрасъл в икономиката на общината. Земеделските територии са 1 008 590 дка.
Растениевъдство: основно място заемат пшеницата, ечемика, царевицата и слънчогледа. Животновъдство: на територията на общината се
намира Хибриден център с. Златия за производство на еднодневни пилета и най-големият на територията на страната птицекомбинат
"Яйца и птици - Зора" АД с.Дончево (производство, преработка и търговия в страната и чужбина с яйца за консумация и разплодни яйца,
еднодневни пилета птици и птичи продукти и земеделска дейност;
-Структурата на промишлеността се определя от подотраслите: хранително-вкусова промишленост (производство на растителни масла,
колбаси и др.), лека промишленост (дамска конфекция, обувки и кожени изделия), машиностроене (производство на автомобилни
филтри);
-Водоснабдяването на общината се осъществява от помпените станции - Воднянци, Гешаново, Бенковски, Владимирово, Тянево,
Полковник Иваново, Смолница, Долина, Дуланкулак, Камен, Росеново, Батово, Оброчище, Прилеп, Дебрене и Стожер. Основни
водоизточници са: дълбоки сондажи и малък брой каптажи, които са напълно достатъчни като дебит за нормалното водоподаване в
населените места. Междуселищната водопроводна мрежа е 337 км. Основният физически проблем е свързан с лошото състояние на
тръбопроводите, което води до големи загуби на вода;
-Отпадъци: битовите отпадъци се депонират на площадки, намиращи се в землищата на селата, отстоящи на необходимите разстояния от
тях. Организирано събиране и извозване на твърдите битови отпадъци не е осъществено. Единствено се прилага почистване на
площадките два пъти годишно, чрез пробутване на отпадъците и тяхното депониране. Ежегодно се ликвидират по 4-5 нерегламентирани
сметища, като се подготвя терена за земеделско производство.
Визия за развитие на Община Добричка: Община Добричка – жизнена селска община с конкурентно земеделие, устойчива и
разнообразна икономика, еколого-съобразно, пълноценно стопанисване на природните и културни ресурси и постигнато по-добро
качество на живот в центъра на Добруджа.
Стратегическа цел: "Постигане на балансирано модерно земеделие и силно икономическо развитие въз основа на устойчивото
ползване на природните ресурси и качествени инвестиции в човешкия потенциал и местните общности на територията на Общината".
Приоритети за развитие на Община Добричка: 1.”Постигане на конкурентноспособно модерно земеделие и местна хранителновкусова промишленост, създаваща висококачествени крайни продукти с висока добавена стойност, рентабилност и Европейско
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DJ16Генерал
Тошево1
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качество”; 2.”Опазване на околната среда и пълноценно стопанисване на природните ресурси и земята в съответствие с принципите на
устойчивост”, включващ Цел 2:"Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и опазването на околната среда"
(Мярка 1: Изграждане на система за непрекъснато наблюдение на замърсяването на въздуха, водата и почвата и на режим за
отстраняване на замърсители съгласно нормите на ЕС. Мярка 2: Ефективно управление на отпадъците. Мярка 3: Опазване и разширяване
на зелената система в общината); 3.”Устойчиво развитие на селата на територията на Община Добричка чрез подобряване на
инфраструктурата, услугите и създаване на заетост”, включващ Цел 6:”Подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на
уличната настилка” (Мярка 2: Рехабилитация на водопроводната мрежа и подобряване на водоснабдяването - Цялостна концепция и
подмяна на участъци със силно амортизирани водопроводи с цел намаляване на загубите; Мярка 3: Обновяване и осъвременяване на
канализацията и пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, отговарящи на стандартите на ЕС - Реконструкция и подновяване на
съществуващата канализационната мрежа;Доизграждане на канализационната мрежа в районите без канализация); 4.Развитие на
селските райони с участието на местните общности и тяхната мобилизация за европийско териториално сближаване, задълбочаване на
партньорство и добросъседство.
Източници за финансиране: Национални източници - това са републиканския бюджет, общински бюджет, принос на търговски
дружества с държавно или общинско участие, финансиране от частни търговски дружества; Средства с източник Европейския съюз;
Привлечени средства чрез дългови инструменти - кредитни институции и инвестиционни фондове; Безвъзмездни средства от други
източници.
-Общината е с територия 982,238 кв.км, състои се от 41 населени места, от които 1 град и 40 села, с население (по постоянен адрес в края
на 2004г.) 20 569 души. Общината се характеризира с добри природни дадености и ресурси – равнинен релеф, предполагащ развитието
на модерно земеделие, значителни площи обработваема земя, разнообразни горски ресурси, защитени територии, микроязовир.
Земеделските територии заемат 854 119 дка - 86,96 % от общата площ, като от тях обработваеми са 795 292 дка. Тези ресурси
предполагат използването им за развитието на общината, насочено към земеделие, дървообработване, билкопроизводство, екологично
ориентирани дейности и др.;
-Водни ресурси - територията на общината е бедна на води, това налага икономично използване на наличните води и активно ттърсене на
възможности за използването на алтернативни водоизточници. Общината има потенциал за развитие на ловен, културен и селски
туризъм;
-Структурата на икономика се определя от селското стопанство. Растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл - производство
главно на зърнено-житни, технически и фуражни култури. Общината е с традиции в лозарството и овощарството, отглеждат се и
етерично-маслените култури. Животновъдството се развива главно в личните стопанства - силно развито овцевъдство и говедовъдство,
наблюдава се пренасочване към птицевъдство, свиневъдство и пчеларство. Промишлеността е слабо представена от малки и средни
предприятия в преработвателната индустрия. В различна степен са развити хранително-вкусовата промишленост, дървообработването,
производството на строителни материали, електродомакински уреди и металообработване, семейните фирми в шивашката
промишленост, обувното производство на ишлеме;
-Водоснабдяване - водоснабдителната система включва 12 помпени станции с над 22 бр. сондажни кладенци и водопроводи с обща
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дължина 700 км. Броят на сондажите, техният дебит и техническото сътояние на производстветните мощности позволяват добро
обезпечаване с питейна вода с необходимите качества. Основните проблеми са свързани с амортизираните водопроводи и техния изтекъл
30-годишен срок на експлоатация, които в по-голямата си част са от азбезстоциментови тръби, изградени през 50-те и 60-те години на
миналия век;
-Канализационни мрежи и пречиствателни съоръжения - канализационната мрежа на територията на общината е изградена частично
само за град Генерал Тошево. За периода от около 30 години са изградени приблизително 13 300 м битова и 5 150 м дъждовна
канализация, което представлява 28% от канализационната мрежа на град Генерал Тошево. За пречистване на отпадъчните води от
канализационната мрежа през 1995 година е въведена ГПСОВ заедно с довеждащ колектор, чийто капацитет покрива 100 % от
отпадъчните води. През годините са извършвани дейности по постепенно доизграждане на канализационната мрежа в рамките на
възможностите на общинския бюджет и външно финансиране, като целта е да се достигне пълна изграденост на проектираната система;
-Отпадъци - твърдите битови отпадъци от град Генерал Тошево се извозват на депо, намиращо се на 7 км източно от града, с площ около
20 дка. Капацитетът на същото е на изчерпване. В селищата, в които не е организирано сметосъбиране и сметоизвозване, твърдите
битови отпадъци се събират в съдове с различен обем и се извозват на малки сметища, намиращи се в близост до селото. До момента на
територията на Община Генерал Тошево не е извършвано разделно събиране на отпадъците и не е разработена програма за такава
система;
Визия за развитие на общината: Генерал Тошево – интегрирана в рамките на Еврорегион Добруджа община, с модерно и
екологосъобразно земеделие и развита хранително-вкусова промишленост, място, където живеят и се трудят спокойни и гостоприемни
хора.
Стратегическа цел: "Постигане на балансирано и устойчиво развитие на общината чрез ефективно оползотворяване на
конкурентноспособните ресурси- земя, хора, природа, традиции, трансгранични връзки, и осигуряване на условия за инвестиции в
стопанската и социалната сфера".
Приоритет: Модернизация на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура, подпомагаща икономическото и социално
развитие на общината
Цел:Развитие на елементите на инфраструктурата, допринасящи за подобряване на общинската конкурентноспособност –
Мярка 1:Развитие на водоподаваща, водопреносна и канализационна мрежа (дейности -подобряване качеството на водоснабдяването на
населените места от общината; реконструкция и обновяване на амортизираната водопреносна мрежа за пестеливо използване на водните
ресурси; доизграждане на битовата канализационна мрежа; ограничаване изграждането на отходни канали за отпадни води и големи
септични ями)
Мярка 2:Опазване и подобряване качеството на околната среда (дейности - разработване на Общинска програма за управление на
отпадъците; саниране и поетапно ликвидиране на нерегламентирани сметища; изграждане на претоварна станция за ТБО; разделно
събиране и рециклиране на отпадъците; изграждане на зелени бариери и коридори около населените места и бизнес зони;
благоустрояване на парковете, автоспирките в селата и гробищните паркове; намаляване риска от природни бедствия чрез анализ на
рисковите точки и поддръжка на техническите съоръжения в изправност);
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Кратко резюме на общинския плана и/или програма
Източници на финансиране: Национални източници - това са републиканския бюджет, общински бюджет, принос на търговски
дружества с държавно или общинско участие, финансиране от частни търговски дружества;Средства с източник Европейски съюз;
Привлечени средства чрез дългови инструменти – кредитни институции и инвестиционни фондове; Безвъзмездни средства от други
източници.
-Община Никола Козлево е разположена в централната част на Североизточна България. Състои се от 11 селища с население от 7190
души. Землището на с.Никола Козлево е разположено върху 158 845дка земя, от които 131 948дка ниви, съставляващи 91.7% от общо 143
891дка обработваема земя. Ливадите и пасищата са 15 397дка или 9.7% от общата стопанисвана земя;
-Полезни изкопаеми - каолинови глини, пясъчници, варовици, мергели и кремъци;
-Почви: предимно сиви горски почви, черноземи (карбонатни, излужени) и алувиално-девиални ливадни почви;
-Горският фонд е 85 000 дка широколистна гора, която се използва за дърводобив;
-Водни ресурси -смесено дъждовно-снежно и карстово подхранване на реките в областта и относителната бедност на повърхностно
течащи води. Речната мрежа е рядка и често е представена от суходолия. Различни по тип и характер подземни води – грунтови,
карстови и пукнатинни. Голяма част от валежните води се губят в пукнатините на карстовия терен. Най-значителните карстови извори са
Синивирските, Капуновските, изворите северно от Каолиново и Войвода. В общината са изградени 4 язовира: Баш Пунар, Каравелово,
Вълнари и Хърсово;
-Защитени местности -“Чибуклията” – вековна церова гора в землището на с.Хърсово;
-Промишленост - броят на промишлените предприятия е незначителен. Селскто стопанство е единственият производствен отрасъл.
Растениевъдство -зърнените културизаемат 65-70% от обработваемата земя. Най-широко застъпена зърненакултура е пшеницата,
следвана от царевицата за зърно
и ечемика. Тревнофуражните култури заемат около 20-22% от обработваемата земя в общината. Те
осигуряват основната част от обемистите фуражи за животновъдството. Основна тревнофуражна култура е люцерната. В по-малки
размери са застъпени житно-бобовите смески, кореноплодните култури и пр. Трайните насаждения са слабо застъпени. Животновъдство
- развити са говедовъдството, овцевъдсвото и птицевъдството; -Водоснабдителни мрежи – водоизточници, пречиствателнистанции,
водоснабдителни мрежи: Източниците за снабдяване са подземни и повърхностни води. Всички селищаса с централно водоснабдяване.
Съществуващата водопроводна външна мрежа е 50 км., а вътрешната 77км. Нарасналото водопотребление налага изграждането на
допълнителни водоеми, едни от които са започнати, а други предстои да бъдат изградени. Много сериозен е проблемът с
водоснабдяването на с.Ружица, където няма вода 9 месеца в годината. Основните проблеми са свързани с остарялата вътрешна и външна
водопроводна мрежи и необходимостта от включване на нови водоизточници във водоснабдителните групи. Канализация не е изградена
в нито едно населено място;
-Околна среда - Община Никола Козлево е с най-ниски показатели в Шуменска област по замърсители на водата, въздуха и почвата;
Визия: Община Никола Козлево да се превърне в съвременен център с високо развито селско стопанство, промишленост, чиста околна
среда и висок жизнен стандарт;
Приоритет: Усъвършенстване на инфраструктурата, условие за привличане на инвеститори и подобряване качеството на
живот
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Кратко резюме на общинския плана и/или програма
Цел: Изграждане на инженерна инфраструктура в общината
Мерки: Изграждане на канализация и пречиствателни станции (изграждане на канализация и пречиствателни станции за битови нужди в
селата Вълнари, никола Козлево и Пет могили; изграждане на пречиствателни
станции
за
нуждите
на
селскостопанските
производители в селата Цани Гинчево, Ружица, Хърсово, Църквица, Крива река, Векилски, Каравелово, Красен дол; Ремонт на язовири
(язовир с.Каравелово; Суха река край Никола Козлево – удълбочаване и разширяване, оформяне на речно корито; Водоснабдяване:
рехабилитация на водопроводната мрежа, поетапно подменяне (изграждане на водопровод Хърсово-Ружица и водопроводна мрежа в
с.Ружица; доизграждане на водоем 1000 куб.м. в с.Никола Козлево; доизграждане на водоем с.Пет могили; Рехабилитация на
съществуващи водопроводи – по 14 км. средногодишно).
Източници на финансиране: Национални източници; Средства с източник Европейски съюз; Привлечени средства чрез дългови
инструменти; Безвъзмездни средства от други източници.
-Община Нови пазар се намира в Североизточна България, разположена е в заливната тераса на р.Крива. С площ: 318000 кв.м. и включва
16 населени места – гр.Нови пазар и селата Ст.Михайловски, Памукчи, Сечище, Преселка, Беджене, Тръница, Писарево, Мировци,
Жилино, Войвода, Избул, Правенци, Енево, Стан, Зайчино ореше. Населението към 14.03.2006г.е 23 936 души. Горският фонд заема 26 %
от цялата територия на общината и обхваща североизточната й част.;
-Съществуващите екологични проблеми са свързани преди всичко с липсата на пречиствателни станции за отпадни води, липса на
ефективна система за рециклиране на отпадъците, несъответствие на съществуващите сметища на законовите изисквания и наличие на
нерегламентирани такива. Има организирано сметосъбиране и сметоизвозване за града и три от селата. Депото за твърди битови
отпадъци е с изчерпан капацитет и се налага този въпрос да се решава с включване към определеното регионално депо;
-Водни ресурси - повърхностни води: дъждовно-снежно и карстово подхранване на реките в общината и относителна бедност на
повърхностно течащи води. Модулът на оттока е един от най-ниските за страната. Той се колебае от 0,5 до 8-10 l/s/km2 и се обуславя
както от неголемите суми на валежите, така и от водопропускливата льосова и карбонатна основа и значителното изпарение. Района е
разчленен от врязванията на дерета и малки реки от водосбора на р.Крива, която се явява основен водоприемник на повърхностно
течащите води в района. Река Крива е най-големия ляв приток на р.Провадийска,вливаща се в Белославското езеро, респ.Черно море. На
територията на общината има 10 язовира, които заемат площ от 250 ха. Подземните води са различни по тип и характер – грунтови,
карстови и пукнатинни. В хидроложко отношение общината се отнася кък Силистренския подрайон на Северобългарския артезиански
басейн;
-Икономическо развитие: водещи отрасли са силикатната промишленост, селското стопанство и свързаната с него преработваща
хранително-вкусова промишленост, търговията и услугите. По-слабо застъпени са туризмът, строителството, дървопреработващата
промишленост и производството на корабни части/механизми. Растениевъдство: селското стопанство е основен поминък на хората от
района.Общата обработваема земя в общината е 183 549 дка. Развити са зеленчукопроизводството, лозаро-винарството, овощарството и
др. Животновъдство основно се отглеждат едър и дребен рогат добитък, свине, пернати животни;
-Водоснабдяване - уличната водопроводна мрежа в гр.Нови пазар е изградена, с изключение на някои от улиците от кв.1 и 2 на които не
е приложена уличната регулация.Водоподаването в тези квартали е осигурено с временни водопроводни отклонения от 2“.
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
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DJ17Суворово1

Кратко резюме на общинския плана и/или програма
Водоснабдяването на града се осъществява от дълбок сондаж и гравитачно “Група Жилино”. Водопреносната система е силно
амортизирана, на което се дължат множеството аварии и загубата на питейна вода. Затова е необходимо да се подменят тръбите на
магистралните водопроводи, както и на множество второстепенни водопроводи. В кметствата в общината водопроводната система също
е изградена и водоснабдяването през последните години е подобрено. Проблеми от недостиг на питейна вода възникват по време на
сушави периоди в населените места, захранвани само с води от каптажи по гравитачен път, а именно с.Правенци, с.Избул, с.Войвода,
където се налага режим на водоползването;
-Канализация - канализационната мрежа в град Нови пазар е изградена на 85 %. Завършени са колекторите и по-голямата част от
второстепенната канална мрежа. Доизграждането на уличните канализации е крайно наложително, тъй като в града се наблюдава високо
ниво на подпочвени води и съществуват множество проблеми със заустване на отпадните води от домакинствата в септични ями. Тъй
като отпадните води се вливат в р.Крива,от там в река Провадийска и Черно море,то все повече назрява необходимостта от изграждане на
пречиствателна станция за тези води,за което се правят проучвания за съвместно строителство с община Каспичан. В кметствата на
общината няма изградени улични канализации;
-Хидромелиорации -поливната площ е общо 50 000 дка. Функционират напоителни системи, които обхващат територията на цялата
община, но почти всички второстепенни хидромелиоративни съоръжения са унищожени. Изработен е проект за възстановяване на
поливната система в землището на гр.Нови пазар за 4 000 дка площ;
Визия за развитие: „Община Нови пазар - стоково-продоволствен тил на Черноморския стопански туризъм,конкурентноспособна в
новата Европейска среда, промишлен и аграрен център с висококвалифициран човешки ресурс, предпочитано място за живот,
инвестиции и туризъм, с подобрена инфраструктура и висок жизнен стандарт на населението”.
Стратегически цели (приоритети): 1.“Създаване на конкурентноспособна местна икономика”; 2.“Поддръжка и доизграждане на
инфраструктурата. Опазване на околната среда”, който включва специфичните цели: 2.1. Подобряване състоянието на съществуващата и
изграждане на нова техническа инфраструктура (Мярка Водоснабдяване, канализация, хидромелиорации – Дейности: Изграждане на
дълбок сондаж и напорни водопроводи за с.Правенци,с.Избул,с.Войвода, със средства от държавния бюджет (ДБ) – 1 000 000 лв.;
Подмяна на водопреносни мрежи, със средства от ОБ, ДБ и ЕС – 20 000 000 лв.; Доизграждане на канализация (9,5 км.), със средства от
ОБ, ДБ и ЕС – 5 000 000 лв.; Разработване на проекти за канализация на 5 села – 100 000 лв. от ОБ; Изграждане на канализацията в тия 5
села – 20 000 000 лв. от ЕС; Разработване на проекти за пречиствателна станции за отпадни води – 150 000 лв. от ОБ и ДБ; Изграждане на
пречиствателна станции за отпадни води (1 бр. общинска и 3 броя на фирми) - 34 000 000 лв. от ЕС и 500 000 лв. от фирми;
Възстановяване и ремонт на хидромелиоративни съоръжения – 600 000 лв. от ОБ); 2.2. Поддръжка и доизграждане на социалната
инфраструктура и нейната МТБ; 2.3. Съхраняване на природните дадености и опазване на околната среда); 3. “Развитие на човешките
ресурси и по-висок жизнен стандарт”; 4. „Въвеждане на съвременни подходи на управление, развитие на партньорството и
териториалното сътрудничество”.
-Община Суворово е разположена върху площ от 215,877 кв.км. Общината е съставена от 9 селища, от които седем са с население под
500 души. Населението на общината към 31 декември 2003 г. е 7 110 души. Общината е бедна на полезни изкопаеми. Има известни запаси
от варовици, разработени са и кариери за трошен камък край гр. Суворово и с. Чернево.
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-Гори -горският фонд на територията на общината е 31 817 дка (14,7 % от общата площ). Преобладават широколистните гори (цер,
акация, габър);
-Защитените територии са представени от находището на Урумово лале. Част от местността “Побити камъни” също се намира в община
Суворово;
-Водни ресурси - общината е бедна на повърхностнотечащи води. В следствие на разчленените релефни форми, особено в
североизточната част, са разположени безотточни дерета, които при с.Николаевка събират води в два язовира (общинска собственост), а
в с.Левски има един общински язовир и три развъдника под язовирната стена, които са отдадени под наем. За питейни нужди се
използват карстови подземни напорни води, които са характерни за района. Дебита на сондажите е значителен от 25 до 60 л/ сек;
-Водоснабдяване - делът на водоснабденото население е 100% и няма население в режим на водоснабдяване. Водоснабдяването се
извършва от напорни карстови подземни води. За питейни нужди град Суворово използва вода от 4 броя сондажи. Останалите населени
места се водоснабдяват както следва: с.Чернево – дълбок сондаж от два броя каптажи; с. Дръндар е водоснабдено от с.Николаевка чрез
пет броя каптажи; с.Калиманци и с.Баново са водоснабдени от с.Изгрев – дълбок сондаж от три броя каптажи; с.Просечен от два броя
каптажи; с.Левски от шахтов кладенец. В община Суворово. Техническото състояние на водоснабдителната мрежа е лошо, което води до
значителни загуби на водно количество. Необходими са ремонт и реконструкция на водоснабдителната инфраструктура;
-Канализация - степента на изграденост на канализационните мрежи и селищните пречиствателни станции е незадоволителна. Изградена
е част от канализационната система в град Суворово, пред и с.Чернево. На територията на общината няма функционираща
пречиствателна станция. През 2003г. завърши изграждането на гравитачен колектор Суворово - Девня със средства от Националния
доверителен екофонд (НДЕФ) на стойност 16 256 лв., който се обслужва от пречиствателната станция за отпадни води в гр.Девня.
Одобрено безвъзмездно финансиране от НДЕФ в размер на 368 000 лв. заключителния етап по изграждането на канализационен
колектор "Вълчи дол - Суворово". Това ще направи възможно отвеждането на отпадните води от населените места Вълчи дол, Суворово,
Чернево и Кипра в ПСОВ Девня. Необходимо е изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадните води в по-малките населени
места, като възможно решение може да бъде изграждането на модулни пречиствателни станции. Съществуващите сметища са малки и с
недостатъчен капацитет, което прави трудно и скъпо спазването на технологията за екологосъобразно депониране;
-Промишлеността в общината не е силно застъпена. Има незначителни количества минерални ресурси. Функционират кариери за добив
на варовик, за пясък и мергели. Доминира хранително–вкусовата промишленост (млекопреработване, производството на млечни
продукти, на хляб и хлебни изделия). Добива се и се преработва дървен материал и се произвеждат изделия от дърво. Има голям цех за
устър клеми, два шивашки цеха и цех за перилни препарати;
-Селско стопанство - земеделският фонд е 166 077 дка или 76,9 % от територията на общината. Общия размер на обработваемата площ е
134 478 дка или 80.9 % от земеделската територията на общината. На територията на общината няма изградени хидромелиоративни
съоръжения. За напояване се използват язовирите в с.Левски, с.Николаевка, с.Изгрев и в гр.Суворово. Потглеждат се с приоритет
зърнени култури (пшеница, ечемик и овес) и технически култрури (слънчоглед). Отглеждат се още етерично-маслените и лекарствените
култури. Трайните насаждения заемат обща площ от 3556 дка, от които лозя 2151дка и овощни градини 1405 дка. (ябълки, праскови,
кайсии, орехи, бадеми и черници). Животновъдство е добре развито. Отглеждат се предимно говеда, птици, кози, овце, зайци, свине и
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Кратко резюме на общинския плана и/или програма
пчелни семейства.
Стратегическа цел:Община Суворово да се превърне в привлекателно и сигурно място за живеене, осигуряващо условия за
професионална реализация чрез развитие на конкурентноспособна общинска икономика, създаване на привлекателна градска среда,
опазване на околната среда и местното културно-историческо наследство.
Приоритет 1.Повишаване конкурентоспособността на общинската икономика;
Приоритет 2.Подобряване на техническата инфраструктура и околната среда: Цел 1. “Развитие на пътна инфраструктура”; Цел 2.
„Подобряване на водностопанската инфраструктура” - Мярка “Изграждане и реконструкция на водоснабдителната инфраструктура”
(проекти: Изграждане на водопровод в с. Калиманци, Реконструкция на водопровода на кв.57- с.Чернево, Рехабилитация на водопровод
от хижа Николаевка до помпена станция Николаевка, Основен ремонт на водопроводната мрежа в с. Левски, Основен ремонт на
водопроводната мрежа в с. Баново, Основен ремонт на водопроводната мрежа в с. Дръндар, Изграждане на отводнителни и дренажни
съоръжения в гр.Суворово, Изграждане на отводнителни и дренажни съоръжения в с. Чернево, Подмяна на напорна от помпена станция
Николаевка до водоема, Възстановяване на водоподаването от Карадаа 1 и Карадаа 2 към стария водоем на гр. Суворово, Проектиране и
подготовка на техническа документация за водоснабдителни съоръжения); Мярка “Изграждане и реконструкция на канализационната
мрежа” (проекти:Доизграждане на канализационната мрежа в гр. Суворово, Доизграждане на канализационната мрежа в с.Чернево,
Изграждане на канализация в с.Баново, Изграждане на канализация в с. Калиманци, Изграждане на анализация в с. Николаевка,
Изграждане на канализация в малки населени места в общината, Проектиране и подготовка на техническа документация за
канализационни съоръжения); Мярка “Изграждане на пречиствателни съоръжения за питейни и отпадни води” (проекти: Изграждане на
модулни пречиствателни съоръжения в малки населени места; Проектиране и подготовка на техническа документация за пречиствателни
съоръжения); Мярка “Изграждане и ремонт на местни водоизточници” (проекти: Изграждане на местни водоизточници в с. Просечен;
Изграждане на нов водоем в Борчетата; Ремонт на стария водоем при гр. Суворово; Ремонт на водоеми Домозлук 1 и Домозлук 2); Мярка
“Изграждане на напоителни съоръжения”( Изграждане на напоителни съоръжения в землището на град Суворово; Изграждане на
напоителни съоръжения в землището на с. Николаевка; Изграждане на напоителни системи в землищата на малките населени места от
общината; Проектиране и подготовка на техническа документация за напоителни съоръжения);
Приоритет 3.Развитие на човешките ресурси и пособряване качеството на живот;
Приоритет 4.Укрепване на инстутуционалния капацитет на общинска администрация. З апостигане на Цел 2. „Подобряване на
водностопанската инфраструктура” се предвижда финансиране с общ размер 15 260 000 лв.– 3 996 000 от ОБ и ДБ и 11 267 000 лв. от
фондове на ЕС.
-Община Вълчи дол заема площ 472,5 кв.км и включва 22 населени места. Населението на община Вълчи дол наброява 12 343 жители;
-Водни ресурси - на територията на общината водните течения са слабо развити, имат променлив дебит и често през лятото пресъхват.
Макар и без особено значение за водният потенциал на областта, реки с местно значение са Арабаджидере, Карамандере и
Доброплодненска река. Стопанско значение имат водите, привързани към малмваланжки, еоценски и миоценски водоносен хоризонт.
При отсъствието на постоянен речен отток, подземните води на горноюрско-долнокредния и барем-аптския водоносни хоризонти
представляват главния източник за водоснабдяване. Карстовите води представляват голям естествен ресурс, но имат много променлив
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режим. Значителна част от подземните води в района отговарят изцяло на изискванията за питейно водоснабдяване. Друга част
(съдържащи предимно незначителни количества амоняк, нитрити, нитрати) са пригодни след хлориране и/или след смесване с други
чисти води. Трета част са пригодни за такива цели само след пречистване. Най-често срещаното замърсяване на подземните води е с
нитрати, произхождащи от изкуствените торове върху селскостопанските земи. Локални органични замърсявания (нитрити, амоний и
др.) се наблюдават около селища без канализационна мрежа Дължината на речната мрежа, преминаваща през територията на общината е
249 km. Гъстотата на речната мрежа на територията на общината е показател за разчленеността на релефа, а не за оценка на водния
потенциал. Водосборните области на протичащите през общината реки са слабо развити. Наклоните и количеството на водите са малки и
не могат да бъдат използвани енергийно. Естествени водоеми няма. Изградени 10 микроязовира с общ обем 3 241 000 m3 за напояване на
селскостопански земи, а след 1991 година те са зарибени за спортен и любителски риболов и защита на населените места от „високи
води” вследствие на порои;
-Полезни изкопаеми - само глина и кариерни материали;
-Икономиката на общината е с преобладаващ дял на селското стопанство спрямо промишленото производство. Структуроопределящите
отрасли на местната икономика са селско стопанство, хранително–вкусова промишленост, керамична промишленост, производство на
строителни материали, алтернативен туризъм. Най-голяма площ заемат земеделските територии – общо 34 218 ха. Естествените ресурси
са предпоставка за развитие на зърнопроизводството, зеленчукопроизводството, отглеждането на трайни насаждения, етерично-маслени
култури и животновъдството (свиневъдство, овцевъдство, кравевъдство, пчеларство).
-Хидромелиорации - за хидромелиоративни цели до 1990 г. са ползвани водите на 9 дълбоки сондажа, на 30 микроязовира и язовир
„Киселово”. От тях 10 са с по-големи размери и постоянно водно количество и сега се използват основно за любителски риболов. В
момента напоителните системи са изцяло амортизирани, хидротехническите съоръжения са разрушени и затлачени. Разрушена е и
обслужващата инфраструктура – трафопостове, хидрантни кранове, изравнители за вода;
-Водоснабдяването на общината е от подземни водни ресурси чрез 16 броя каптажи, 9 броя шахтови кладенци и 7 броя дълбоки сондажи.
Всички населени места са водоснабдени. Недостиг на вода има в Брестак, Оборище и Бояна. Делът на полезно използваната вода от
водоснабдителните системи намалява поради загубите на вода от аварии. За нормализиране на водоснабдяването за питейни и битови
нужди е необходимо изграждането на дълбок сондаж в с.Бояна и мерки за подобряване на водоснабдяването на с.Брестак.
Водопроводната мрежа е с обща дължина 490 км. Изградени са 10 броя помпени станции, 20 броя водоеми, 2 броя водни кули и голям
брой др. Няма изградена ПСПВ;
-Канализация - съществува частично изградена (80%) канализационна мрежа (битова) и външни колектори само в гр.Вълчи дол. Тя е
разделна (битова). Изграждането на канализационната мрежа и ГПСОВ (градска пречиствателна станция за отпадни води) започва през
1986 година. При пуска си в експлоатация ГПСОВ Вълчи дол е имала механично и биологично стъпало за пречистване. След втората
година биологичното стъпало е повредено, но пречиствателната станция работи с механично пречистване до 1994 година. От 1994
година до 2005 година цялата канализационна мрежа на града се зауства в коритото на р.Арабаджидере. Замърсяването на реката по
протежение на цялото й поречие, както и замърсяването на водоемите при селата Страхил и Генерал Киселово е прекратено с
реконструкцията на пречиствателната станция и отвеждането на всички отпадни водни количества до колектора Вълчи дол – Суворово –
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Девня. Проектът е изпълнен по мерки „Енергийна ефективност” и „Опазване на околната среда” на общинската стратегия за развитие
и областната програма за енергийна ефективност. С реализирането на проекта стана възможно гравитачното отвеждане на отпадните
води в 10 km отсечка на канализационният колектор. След реконструкцията ГПСОВ Вълчи дол работи като тласкателна станция.
Експлоатационното състояние на изградената канализационна мрежа не е добро. При бъдещо изграждане на нови производствени
мощности е необходимо частична подмяна на съоръженията поради невъзможност да се провеждат отпадните води на всички
потребители. На територията на общината има една локална ПСОВ механично и биологично пречистване в с.Оборище, която обслужва
социален дом за мъже с психични увреждания;
-Общината се характеризира със сравнително добро качество на околната среда, което се определя от липсата на големи производствени
предприятия, намаленият капацитет на работа на съществуващите производства, ползването на екологични методи в земеделието, както
и на благоприятните климатични условия
-Отпадъци: в края на 2005 г., организираното сметосъбиране на битови отпадъци обхваща 9 населени места и общо 8 657 души, което
представлява 68,7% от жителите на общината (гр.Вълчи и селата Искър, Михалич, Стефан Караджа, Генерал Киселово, Оборище,
Караманите, Брестак и Калоян). Във всички села на територията на общината има депа за отпадъци (неорганизирани, неконтролирани).
Съществуващите площадки не са оградени. Проблемите с третирането на отпадъците ще се решат с реализирането на проект
„Регионално управление на отпадъците – Провадия” – гр. Провадия по програма ИСПА; Визия: Община Вълчи дол – привлекателно
място за живот, труд и отдих чрез подобряване качеството на инфраструктурата и околната среда, развитие на селското стопанство и
промишлеността, разгръщане на съвременни форми на туризъм. Основната стратегическа цел: Постигане на стабилни темпове на
икономически растеж, подобряване качеството на живот на хората, запазване и валоризиране на природното и културно наследство и
достигане на европейските параметри на жизнена среда.
Приоритет: 1.„Повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия с приоритет развитие на селското стопанство за
постигане на устойчив икономически растеж”;
Приоритет: 2.„Развитие и модернизация на техническата и социална инфраструктура с оглед привеждането им в съответствие с
европейските стандарти”, включващ и мерките: Изграждане на нови и ремонт на съществуващи водопроводни мрежи (необходими
средства 50 000 000 лв. – от ОБ и фондове на ЕС); Доизграждане на канализационна мрежа във гр. Вълчи дол и изграждане на такава в
21 села на територията на общината (необходими средства 20 000 000 лв. – от ОБ и фондове на ЕС);
Приоритет: 3.„Подобряване качеството на живот на населението, осигуряване на благоприятна околна среда и запазване на богато
природно и културно наследство”, включващ и мерките: Почистване и озеленяване на речните стени на река Арабджидере (необходими
средства 150 000 лв. - от ОБ и фондове на ЕС); Изграждане на малки пречиствателни станции за битови отпадни води в 17 населени
места на територията на общината (необходими средства – 60 000 000 лв. от ДБ, ОБ и фондове на ЕС);
Приоритет: 4.„Укрепване и развитие на институционалния капацитет за подобряване на управлението, разширяване на обхвата и
подобряване качеството на социалните и административни услуги”;
Приоритет: 5.”Развиване на алтернативни форми на туризъм”.
За всеки един от приоритетите се поставят цели, мерки и дейности за тяхното постигане.
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Кратко резюме на общинския плана и/или програма
Източници на финансиране: национално съфинансиране (републикански бюджет, общински бюджет, държавни търговски
дружества, частни търговски дружества), програми на ЕС, друго безвъзмезно финансиране и привлечени средства от заеми.
-В Общината се намират 21 населени места - 2 големи села, 7 средни, 11 малки и едно много малко;
-Национални паркове и защитени територии - на територията на Общината няма защитени територии. Като цяло региона няма
подходяши територии за това;
-Водни ресурси - Общината се отводнява от Провадийската река. Състоянието на водата в реката се наблюдава при село Байково.
Качеството на водата се наблюдава от 1998 година през период от три месеца. Реката в пункта преди с.Байково е първа проектна
категория;
-Почви - изградените полезащитни горски пояси донякъде смекчават негативното влияние на суховеите върху селскостопанската дейност.
Не се наблюдава съдържание на пестициди в почвата над допустимите норми;
-Въздух - през последните години не са извършвани емисионни контроли на атмосферния въздух в региона. Замърсяването на
атмосферния въздух от автотранспорта както обществения, така и личния е незначително. Сезонен замърсител, оказващ сериозно
влияние на качеството на атмосферния въздух през зимата е битовият сектор;
-Гори - заемат 33 101 дка от територията на община Хитрино са едно от големите й богатства;
-Водоснабдителни мрежи - водоснабдяването се извършва посредством 12 каптажа, 6 шахтови кладенеца и 5 тръбни кладенеца. За нуждите
на населението се подава водна маса в размер на 1 040 куб.м, равняващи се на ЗЗ л/сек. Цялото водно количество се подава помпажно за
консуматорите. От подадената вода само 52,33% се полезно използвана. Останалата част се губи поради лошото състояние на
водоснабдителната мрежа;
-Мрежи и системи за отпадни води - в Общината няма канализационна мрежа и пречиствателна станция;
-Отпадъци - На територията на Общината се образуват различни видове отпадъци, като категорично преобладава делът на битовите и
селскостопанските отпадъци. До момента на територията на Общината не е извършвано разделно събиране на отпадъците и не е
разработвана програма за такава система;
-Състояние на околната среда - липсата на замърсяващи промишлени предприятия и топлоцентрали, на големи животновъдни ферми,
както и на пътни артерии или магистрали с висока интензивност на автомобилния трафик предполага сравнително високата чистота на
отделните компоненти на околната среда – въздух, вода и почви. Пречистването на отпадните води е крайно недостатъчно или не се
извършва и водите се заустват в реки, септични и попивни ями;
-Икономическо развитие - община Хитрино попада в райони със специфични проблеми, дефинирани като изостанали селски райони.
Селското стопанство е структуроопределящ отрасъл в местната икономика. Земеделските земи на територията на Общината са
228 100 дка. Приблизително 64% от площите в Общината се засяват със зърнени култури - пшеница, ечемик, царевица, като добивите от
пшеница и ечемик са над средните за страната. Значително място заемат и площите със слънчоглед - 25%. Голяма част от посевните площи
се използват за задоволяване на необходимостта от суровини за животновъдството. Животновъдство – сектора е сравнително добре
развит, спрямо растениевъдството няма преимуществен характер;
- Горско стопанство - горският фонд на община Хитрино е 33 101 дка и е държавна собственост. Няма промишлена дейност, свързана с
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дърводобива и преработката, единствено се добива дървесина за огрев;
Приоритет: Развитие на техническата инфраструктура
Мярка: Подобряване на качеството на инфраструктурата, отчетността и управлението на ВиК сектора в Общината;
Дейности: реконструкция на канализационни мрежи и съоръжения; въвеждане на система за оценка, управление и контрол на загубите
на вода; поетапна реконструкция на разпределителната водопроводна мрежа и водопроводните отклонения; секциониране и зониране на
водопроводната мрежа; подобряване нивото на управление на водоснабдителните системи; доизграждане на водоснабдителни и
канализационни мрежи и съоръжения; разработване на идейни проекти за оразмеряване и оптимизиране на водоснабдителните системи
на всички по-големи градове, като се предвиди етапност в реконструкцията за период от 10-15 години; изграждане на пречиствателни
станции за отпадъчни води в населените места в съответствие с Националната програма за приоритетно изграждане на градски
пречиствателни станции за отпадъчни води.
Източници на финансиране: национално съфинансиране (републикански бюджет, общински бюджет, държавни търговски
дружества, частни търговски дружества), програми на ЕС, друго безвъзмезно финансиране и привлечени средства от заеми.
-Общатата площ на Общината е 524,2 кв. км. Земеделските територии заемат общо 419256 дка (80% от площта на общината).
Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 386840 дка. Най-голям дял заемат нивите – 377570 дка (97,6% от
обработваемите земи). Трайните насаждения са само 7300 дка (1,9%), ливадите – 346 дка (0,1%) и други обработваеми земи – 1624 дка
(0,4%). Изградени са 3040 дка поливни площи за напояване от държавни водоизточници. Всички поливни площи се отчитат като годни за
напояване, но на практика поливното земеделие в общината е преустановено. Мерите и пасищата заемат площ от 18463 дка. Заедно с
обработваемата земя, те формират т.н. стопанисвана земя – общо 405303 дка, или 77,2% от територията на общината;
-Полезни изкопаеми - на територията на общината са разположени мангановото находище “Оброчище” и част от Добруджанското
въглищно находище. Мангановото находище се намира в близост до черноморския бряг между Варна, Балчик, Оброчище и Храброво. То
е високо съдържание на манган, а балансовите запаси са 111 млн. т. Рудният пласт заляга на дълбочина от 280 до 420 м. и има средна
мощност от 10 м. Експлоатацията на находището е прекратена;
-Защитени територии - под режим на защита има три категории защитени територии: Поддържаният резерват “Балтата”, Природния парк
“Златни пясъци” и Защитени местности са “Долината на дроплите”;
-Водни ресурси - територията на община Балчик е бедна на повърхностно течащи води (само долните течения на реките Батова и
Краневска). Районът е набразден от множество суходолия, които се пълнят с вода само при обилни дъждове и снеготопене. Речният
максимум е през пролетта, а минимумът е в средата на лятото и началото на есента. Районът в близост до Черноморското крайбрежие и
Батова река е сравнително водообилен. Подземните води в района се черпят главно чрез каптиране на изворите. Три от тях са включени
във водопроводната мрежа, а другите 35 са оставени свободно да изтичат. Ползването им за напояване е преустановено;
-Индустрия - с минимално значение: добивна индустрия и преработваща индустрия; от останалите производства, по-значими са металообработката и електротехническата индустрия;
-Аграрен сектор - след туризма, селското стопанство е втората по значение икономическа опора за общината. Растениевъдство - над 77%
от територията на общината е заета от земеделски земи (405 028 дка). Около 93% от тях са плодородни ниви (373 601 дка). Основна
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култура е пшеницата, следвана от слънчоглед, царевица и бобови. Животновъдство - дребно, съсредоточено в частния сектор и полунатурализирано. Традиционни за общината са говедовъдството, овцевъдството и свиневъдството;
-Водоснабдяване - питейната вода в община Балчик се добива от два водоносни хоризонта чрез каптирани извори и сондажни кладенци.
Водоснабдяването на населените места и курортните комплекси се осъществява от водоснабдителни групи "Балчик", "Оброчище",
"Дропла" и множество местни водоизточници. Самостоятелно водоснабдяване имат селата Кранево, Оброчище и Църква. Някои села
като Гурково и Тригорци се водоснабдяват чрез отклонение от магистралния водопровод от Шабленските сондажи към Добрич,
пресичащ община Балчик от изток на запад. Всички населени места в община Балчик са водоснабдени, няма населени места с режим във
водоснабдяването, но относителният дял на полезно използваната от общата подадена вода непрекъснато намалява, поради лошото
състояние на водопроводната мрежа. Външната водопроводна мрежа за общината е с обща дължина 283 км, като около 70% от нея е с
азбестоциментови тръби;
-Канализация – изградена канализационна мрежа има само в курортните селища по крайбрежието – гр.Балчик, с.Кранево и к.к. Албена.
Към този момент, общо за града е изградена 47 % от канализацията. На север от града е разположена съществуващата пречиствателна
станция за отпадъчни води (ПСОВ), която има само механично стъпало и е с капацитет от 68 л/с. В непосредствена близост до нея се
намира площадката за новата пречиствателна станция, която е в процес на строеж. Схемата за пречистване е класическа - механическо и
биологично стъпало и два основни потока за пречистване. В повечето случаи се използват септични и попивни ями или отпадъчните
води свободно се изпускат в деретата, което води до замърсяване на подземните води и провокира свлачищни процеси;
-Състояние на околната среда - наблюдението и контролът върху състоянието на околната среда се провежда по компоненти на средата и
фактори, съгласно специализираната и обновена по стандартите на ЕС законова рамка. Като цяло, районът е екологически чист. За това
допринася силно редуцираното индустриално производство, добрият мениджмънт в локализациите с големи антропогенни натоварвания
(Албена и гр.Балчик) и естествената проветривост на района;
-Състояние на атмосферния въздух - Общината се отличава с нисък потенциал на замърсяване на атмосферния въздух. На територията й
липсват източници и условия за създаване на трайна зона на замърсен атмосферен въздух. Автотранспортът, особено през активния
туристически сезон, изхвърля в атмосферата главно въглеводороди, азотни и серни окиси и оловни аерозоли. Друг източник на
замърсяване на атмосферния въздух е битовия сектор в населените места, който през отоплителния период отделя в атмосферата прах,
серен двуокис, сажди. Поради липса на големи източници на атмосферно замърсяване, на територията на общината не е установено
систематично измерване на концентрациите на основните вредности в атмосферния въздух;
-Състояние на водите - недоизградените канализационни системи на Кранево и гр.Балчик, както и липсващите такива в останалите
селища и селищни образования, са безспорен източник на замърсявания на плитките подпочвен води;
-Състояние на почвите - потенциален източник на замърсяване на почвата с органични вещества са торищата на животновъдните ферми,
които доскоро са съществували. Потенциална опасност от замърсяване са и депата за битови и промишлени отпадъци. В повечето
населени места и особено около тях, безразборно се изхвърлят битови, строителни и други отпадъци, а районите на законно отредените
сметища не са в добър вид. Сериозна заплаха за почвите е и изявената в района ветрова ерозия.
-Твърди отпадъци - организирано сметоизвозване има в 6 населени места.
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Приоритет: Изграждане на качествена жизнена среда с модерни инфраструктури и съхранена околна среда
Специфична цел: Доизграждане и модернизиране на техническата инфраструктура в активната туристическа зона
Мярка : Изграждане на нова, подмяна и реконструкция на съществуваща водоснабдителна инфраструктура (Изграждане на
водоснабдителна мрежа за ново-отредените терени за строителство по крайбрежната зона; Ремонт и реконструкция на
водоснабдителната мрежа в гр. Балчик; Доизграждане на водоснабдителната мрежа в с. Кранево; Завършване на водоем за питейна вода с
обем 5 000 м3 при ПС Царичино);
Мярка : Доизграждане и реконструкция на амортизираната водопроводна мрежа в общината (Изграждане на водопроводи за
допълнително водоснабдяване на села от общината; Подмяна на амортизирани мрежи и съоръжения на водопроводната мрежа;
Проучване и изграждане на допълнителни водоизточници);
Мярка : Доизграждане на канализационната инфраструктура в общината (Изграждане канализация в с.Оброчище; Изграждане
канализация в с.Рогачево; Изграждане на канализационен колектор с.Рогачево и с.Оброчище до ПСОВ “Албена”; Изграждане
канализация в населени места с население над 500 жители);
Мярка : Екологичен мониторинг - изграждане на система за непрекъснато следене на замърсяването на въздуха, водата и почвата
Мярка : Твърди отпадъци – премахване на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, депонирането и третирането на
твърдите отпадъци (Изграждане на регионално депо за ТБО за общините Каварна, Балчик и Шабла; Регламентиране на депа за
строителни отпадъци;Изграждане на площадки за компостиране на биоразградими отпадъци; Поетапно въвеждане на организирано
сметосъбиране и сметоизвозване за всички населени места в общината; Въвеждане на система за разделно събиране и оползотворяване
на отпадъци; Премахване на нерегламентираните сметища и рекултивация на нарушени терени; Засилване на контрола и недопускане на
повторно замърсяване на почистени територии; Закупуване на допълнителна техника за събиране и извозване на ТБО, както и на
специализирани съдове за отпадъци);
Източници на финансиране: национално съфинансиране (републикански бюджет, общински бюджет, държавни търговски
дружества, частни търговски дружества), програми на ЕС, друго безвъзмезно финансиране и привлечени средства от заеми.
-Полезни изкопаеми - основните полезни изкопаеми, установени на територията на община Аксаково са от групата на нерудните.
-Водни ресурси - на територията на общината са незначителни. В Черно море директно се вливат р.Батова и р.Осеновска. Във
Варненското езеро се вливат Харамийското дере и Игнатиевското дере. Губят водите си две дерета - Аксаковското и Слънчевското. Река
Суха се влива в р. Дунав. Река Суха - извира от с.Изгрев, навлиза в границите на общината при с.Зорница и я напуска при с. Ново Ботево.
I-ва категория до първото населено място, след това II-ра до гр. Добрич, след града е ІІІ-та категория до вливането й в река Дунав. На
територията на общината са изградени 5 язовира: “Крумово” – с. Крумово, “Засмяно” – с. Засмяно, “Осеново” – с. Осеново, “Л.
Каравелово” – с. Л. Каравелово и “Ботево” – с. Ботево. На територията на общината има и дълбоки сондажи с термална вода –
температоура от 30 до 50 0С и дебит:-Орешак при ПС “Батова” – 40 л/с; -Аксаково 30 л/с; -Игнатиево 40л/с; -Любен Каравелово – 20л/с.
От тях за питейно водоснабдяване е използван известно време само този при ПС “Батова”, но поради високото съдържание на
сероводород той е изключен от системата. Останалите се използват за оранжерии и др. селскостопански цели. На територията на общината
няма известни източници на минерални води, използвани за лечебни или други цели. Липсват естествени езера;
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-Поземлени ресурси - общата площ на територията на община Аксаково е 460 536 дка. Земеделските територии заемат общо 313 200 дка,
като относителния им дял е по-висок от средния за страната (58,7%). Потенциалите на земеделските земи се оценяват като предпоставка за
приоритетите в развитието на общината, един от които е свързан с формирането на модерен аграрен сектор. Обработваемата земя в
земеделските територии е с обща площ 255 596 дка. Най-голям дял заемат нивите – 228 688 дка . Трайните насаждения заемат 8 517 дка
площ, мери и пасища – 18 089 дка и други обработваеми земи – 302 дка. Пустеещите, необработваеми земи са 57 604 дка. Горските
територии с площ 114 810 дка заемат 24,9% от територията на общината, което е по-нисък % от средния за страната /33,6/.
Населените места и другите урбанизирани територии заемат 23 800 дка площ (5,2% при средно за страната 5,0%). Водните
течения и водните площи, с 2 012 дка площ, заемат 0,44% от територията на общината, което е много под средния % за страната
/1,8/. Териториите за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци /0,14%/ и териториите за техническа инфраструктура
/1,3%/, са с най-малък относителен дял /колкото средните стойности за страната/;
-Промишленост - промишлеността в община Аксаково е слабо развита на фона на останалите общини от региона – Варна, Девня,
Белослав. Промишлените зони са съсредоточени в административния център на общината. Развиват се отделни подотрасли на леката
промишленост - хранително – вкусова, месопреработвателна, шивашка и др. Съществен потенциал съставлява и завода за производство
на целофан и целофанови продукти, изграден в град Аксаково. Близостта до курортните комплекси – „Св.Св. Константин и Елена” и
„Златни пясъци” предразполагат към разширяване развитието на мебелна промишленост и производство на строителни материали;
-Селско стопанство - районът на община Аксаково има силно изразен селскостопански характер и играе важна роля за задоволяване на
част от потребностите на един такъв голям консумативен център, какъвто е гр. Варна с прилежащите към него курортни комплекси. С
най-много обработваема земя са следните населени места: Ботево, Крумово, Изворско, Игнатиево, Л.Каравелово, Ген.Кантарджиево.
Преобладаващата част от обработваемата земя представлява ниви. Трайните насаждения в община Аксаково заемат 3% от
обработваемата земя. Най-широко са застъпени трайните насаждения в землищата на гр. Аксаково и селата Слънчево, Игнатиево и
Ген.Кантарджиево. От трайните насаждения преобладават лозята, които са с площ 6 710 дка. От зеленчуковите култури найразпространени са доматите. На територията на община Аксаково, до с. Игнатиево се намира оранжериен комплекс, който е един от найголемите във Варненска област. Животновъдството непрекъснато намалява, една от най-важните причини за това е преминаването
на животновъдството в общината почти изцяло в дребния, основно семеен частен сектор, където няма условия за стопанско
ефективна концентрация и за въвеждане на съвременни технологии при отглеждане на голям брой животни;
-Туризъм - в Община Аксаково предвид близостта й с атрактивните туристически летни курортни комплекси край морето:
“Св.Св.Констатин и Елена” и КК “Златни пясъци”, както и основната пътна артерия за КК “Албена”, пресичаща територията на
общината в северната й част, има условия за развитие на селски туризъм, което се обуславя от редица благоприятни
предпоставки;
-Водоизточници - селищата от Община Аксаково получават вода основно от местни водоизточници, а гр. Аксаково и селата Игнатиево,
Куманово, Кичево – основно от водопроводите, подаващи вода на Община Варна. Водата от всички водоизточници отговаря на БДС за
питейна вода. Местните водоизточници, поради карстовия характер на изворите, са потенциално застрашени от влошаване качеството на
водата при обилни вълежи и наторяване с естествени и изкуствени торове. Друг еветнуален източник на замърсяване са попивните ями в
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селищата, където изворите се намират в долините под тях. Най-застрашени са изворите на с. Кичево и тези, разположени в северния скат
на р. Батова при селата Куманово и Орешак. В същата долина са изворите при с. Яребична, с. Изворско и с. Водица. Съществуващо
водоснабдяване - всички селища имат напълно изградени вътрешни водопроводни мрежи и водоеми Проблеми с водоснабдяването на
повечето населени места, практически няма. През лятото недостигът на вода в някои селища се дължи не на недостиг на вода по норми, а
от поливане на значителни площи в дворовете на селата с питейна вода. Във всички села няма резерв от вода за развитие на
животновъдство и за изграждане на малки предприятия за преработка на продукцията от животновъдството и растениевъдството;
-Канализационна мрежа - населените места в Община Аксаково /общо 23 на брой/, показват много ниска степен на изграждане на
канализационна мрежа. Само в гр. Аксаково и с. Игнатиево по настоящем има частично изградена канализационно мрежа;
-Отпадъци - Община Аксаково има 23 съставни селища. Във всяко от тях има сметище за събиране на отпадъци. Най-общо за целта са
предназначени сухи дерета (с.Куманово, с.Орешак, с. Яребична, с.Климентово и др.), където релефът позволява. В някои случаи
отпадъците се изхвърлят на нерегламентиран открит равнинен терен, а това е крайно недопустимо от екологична гледна точка. Опасни
отпадъци - на територията на Община Аксаково най-опасните отпадъци са излезлите от употреба пестициди, както и съхраняването на
годните;
Приоритет: Развитие на конкурентноспособна и динамична местна икономика, реализираща местните потенциали и сравнителни
предимства и повишаване на нейната инвестиционна привлекателност
Специфична цел: Развитие на техническата инфраструктура, създаваща условия за привличане на инвестиции, растеж и заетост
Мярка: Доизграждане и поддържане на техническата инфраструктура - Доизграждане , рехабилитация и поддържане на общинската
пътна мрежа; Реконструкция на водопроводната мрежа и включване на нови водоизточници
Приоритет: Изграждане на качествена жизнена среда и повишаване на привлекателността на общината за
инвестиции и местоживеене
Специфична цел: Опазване и подобряване качествата на околната среда
Мярка: Прилагане на екологична оценка на устройствени планове, планове и програми за развитието на икономически сектори и
инвестиционни проекти като основен механизъм за опазване на околната среда.
Мярка: Подобряване на системата за управление на отпадъци.

DU3Брегово1
DU3Ново село1

Виж WO3Брегово1
- Състои от пет населени места с общ брой 4000 жители, три от селата на общината са непосредствено на брега на р.Дунав. Общата
територия на общината е 109 208 декара, от които общ поземлен фонд –79 %, а горския фонд 1,88 %. За търговски цели се сеят в района
пшеница и слънчоглед , а останалите за фураж в собствените животновъдни стопанства;
- Различната гъстота на речната мрежа , характерът на почвата , както и не рационалното използване на пасища и наличните гори
обуславят появата и наличността на слаби и средно развити ерозионни процеси;
- Водните ресурси се състоят главно от повърхностни и подземни води, липсват язовири и езера. Основна водна артерия е р.Дунав.
Всички подземни води са в пряка връзка с нея. Дълбочината им е от 1.5 – 5.8 м. от повърхността и нивото им се влияе от водните
строежи на главната водна артерия. Предимства на водите за питейни и битови нужди е, че тя се черпи само от подземни източници и не
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се налага пречистване, единствено тя се третира с хлор – газ и качеството и е под постоянен контрол;
- Всички села са водоснабдени. Центърът на общината Ново село има собствен водоизточник, разположен на брега на р.Дунав. Ясен и
Флорентин се водоснабдяват също от отделен водоизточник (тръбни кладенци), разположени на брега на Дунав в землището на с. Ясен.
Неговановци и Винарово получават вода от с. Майор Узуново. Цялата община се захранва с помпажна вода, което до голяма степен ни
прави зависими от “Елекроснабдяване” АД. Водоснабдителните мрежи в селата на община Ново село, с изключение на тази в
с. Винарово са остарели и често стават аварии;
- Природни дадености – екологичен въздух, изобилие от плитка подпочвена вода, плодородна земя – чернозем с добро хумосно
съдържание и запазени хранителни вещества. Един от факторите, благоприятстващи развитието на еко туризма на територията на
общината е чистата околна среда. Липсата на каквато и да е промишленост на територията на петте села на общината е предпоставка за
чистотата на въздуха, почвата и водата. Разположението на три от селата от община Ново село непосредствено на брега
на р.Дунав е предпоставка за развитието на водния туризъм в района. Фактът, че реката ни свързва с Република Румъния, благоприятства
и за развитието на международния туризъм;
- Цялата обработваема земеделска земя е пресечена от съществуващи канали инапоителни съоръжения;
- На територията на общината все още действат и имат представители държавните “В и К” ЕООД, “Напоителни системи” АД.
Останалите собственици са частни стопани-водеща роля в икономиката на община Ново село има преработващата промишленост,
свързана най-вече с ползване на селскостопански продукти – грозде и зърно. Слабо се ползва р.Дунав като източник на енергия и вода,
като транспортен
коридор, място за почивка и атракция;
- От всички пет населени места само в Ново село и Винарово има изградена частична канализационна мрежа за дъждовни води;
- В с. Винарово е изградена отводнителна канализационна мрежа, която да събира дъждовните води, но поради това, че няма трайна
настилка канализацията не може да функционира с пълния си капацитет и има опасност от затлачването й;
- Въпроса с отпадните води е решен изцяло със септични ями. Пред вид нарасналите обществени нужди в Ново село е необходимо
изграждането на канализационна мрежа за отпадните води и пречиствателна станция;
- Изградена хидромелиоративна система към предприятие “Напоителни системи” гр.Видин.Около 35% от землището на община Ново
село е на поливни площи, като най-висок е процента в землищата на селата Ново село и Ясен и най-нисък е процента в с.Винарово,
където няма изградени напоителни съоръжения, поради високо ниво на подпочвените води. Основният принцип, на който е изградена
системата е чрез помпени станции доставка на вода до дъждовални станции и напоителни канали за напояване чрез дъждуване и
гравитачно;
- Частична дъждовна канализационна мрежа има само в с.Ново село, водата се зауства в р.Дунав;
- Не изградените канализационни системи и пречиствателни станции за отпадни битови води, тъй като в
дворовете на хората едновременно има както водоизточник така и септична яма;
- Сериозен екологичен проблем е замърсяването на р.Дунав в границите на общината.Това замърсяване е предимно от наносите и тежки
метали на р. Тимок, но също и от нерегламентираните сметища по бреговата ивица на реката, в това число и отпадните води на АД
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„АЛКОЛ ИНДЪСТРИ”;
- Няма организирано сметосъбиране и сметоизвозване, на много места във всички села се образуват купчини ТБО. Замърсявания с
твърди битови отпадъци има най – вече по бреговата ивица на р.Дунав и пътищата около селата;
- Защитени територии в района на Ново село няма. Има регистрирани подземни природни богатства главно гипс и някои други
съпътстващи го минерали. Земите на общината са богати и на много видове лечебни растения.
Приоритет: Повишаване привлекателността и качеството на живот в общината
Цел: Подобряване и благоустрояване на населени места свързани с насърчаване на туризма
Мерки: Развитие на туризма; Изграждане на еко пътеки и еко зони и оформяне на централния плаж като зона за отдих; Благоустрояване
на населените места; Постигане на устойчиво развитие чрез достигане на европейските стандарти и въвеждане на европейския опит в
областта на опазване на околната среда; Изграждане на рибарски пристан в района на централния плаж.
Източници на финансиране: Държавен бюджет; Общински бюджет; Фондове и програми на европейския съюз; Международни
програми.

DU3Видин1
DU3Видин2
DU3Димово1
DU3Димово3
DU4Лом1
DU4Вълчедръм1
DU4Вълчедръм2
DU4Вълчедръм4
DU5Оряхово1
DU5Оряхово1
DU6Никопол1
DU6Левски1
DU6Левски1
DU6Белене1

Виж WO3Видин1
Виж WO3Видин2
Виж WO3Димово1
Виж WO3Димово3
Виж WO4Лом1
Виж WO4Вълчедръм1
Виж WO4Вълчедръм2
Виж WO4Вълчедръм4
Виж OG5Оряхово1
Виж OG5Оряхово1
Виж OS6Никопол1
Виж OS6Левски1
Виж OS6Левски1
Решение № 59/07.12.2005г.
-Община Белене е разположена в Свищовско-Беленската низина, в централната част на Дунавската равнина, непосредствено до река
Дунав. По територия (285 км2) и населени места е една от малките общини в България. Състои се от шест населени места – общинският
център Белене и пет села (кметства) – Деков, Татари, Петокладенци, Кулина вода и Бяла вода;
- Полезните изкопаеми на общината са твърде оскъдни. Представени са единствено от находището на креда край с. Бяла вода;
- Водните ресурси на общината са ограничени, като гъстотата на речната мрежа е под 0,2 км./кв.км. Преобладават водонапорните
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подпочвени води. Основно влияние върху водните ресурси на общината оказва р. Дунав, чиито води се използват предимно като
източник за напояване на селскостопанските земи. В землището на гр.Белене съществува неразработен топъл минерален извор с
температура на водата 47°С.
- Природни забележителности - основната природна забележителност на община Белене е природен парк “Персина”, един от десетте
природни парка в България, който съхранява уникални природни богатства. В границите на общината и Парка е включен и комплексът
Беленски острови – най-голямото по площ Рамсарско място в България, състоящо се от 19 острова. Един от тях е остров Персин (Белене)
– най-големия български остров, с дължина 15 км. и максимална ширина 6 км. Най-важният тип екосистеми в Парка са заливните
крайдунавски гори и вътрешни блата. За опазване на тези хабитати са обявени редица защитени територии: резерватите “Китка” и
“Милка”, разположени на едноименните острови от Беленския дунавски архипелаг, обявени с основна цел запазване на първичната
характерна растителност и като местообитание на редкия морски орел; поддържан резерват “Персински блата” и защитена местност
“Персин изток”, обхващащи източната част на остров Персин, обявени с цел опазване на гнездови колонии на редица видове птици и
съхранение на типични заливни гори, блата и блатна растителност; защитена местност “Кайкуша”, разположена на южната граница на
Парка, обявена с цел опазване на естественото местообитание на редки водоплаващи птици и растителни видове, както и характерния
облик на района.
- Структурата на икономиката в общината се определя от подотраслите преработваща промишленост, селско стопанство и
строителство. На територията на гр.Белене добре развити са също търговията и услугите. Основните структуроопределящи
предприятия в местната икономика са: „НЕК” – ЕАД, клон “АЕЦ - БЕЛЕНЕ” - инвестиционно предприятие с предмет на дейност
съхраняване и поддържане на доставеното оборудване и незавършено строителство на площадката на “АЕЦ – Белене”; ЕСМ –
“ИНЖЕНЕРИНГ” АД – строително-монтажни работи и производство на бетонни вибро-елементи и изделия; ЕТ “ДАРКО – БОЖИДАР
БЛАЖЕВ” – строително-монтажни работи и хидроизолация; “МУЛТИТЕРМ” ООД – отоплителни и вентилационни инсталации и
топлоизолации; СД “МИКРОАРТ – 7” – производство на колбаси; ЕТ “ПТБ - ГЕОРГИ ДЕНЕВ” – производство на мебели; “АВТОБЕЛ”
ООД – транспортно обслужване; “ДРАХЕР” ООД – изкупуване и преработка на пшеница, производство на хляб и хлебни изделия;
“ОГНЕУПОРНИ ГЛИНИ” АД – завод за производство на фуражна креда, винервайс и маджун за строителство; Шивашки предприятия
за трикотажни изделия: “ДИМУМ-СТИЛ” ООД, “БЕЛМОД” ЕООД; ЕСМ – “ИНЖЕНЕРИНГ” АД, “БЕЛКО” АД и др.
-Селскостопанство - Увеличават се общите засети площи с традиционните култури – зърнено-житните видове и слънчоглед. Община
Белене е бедна на овощни градини. Много сериозен проблем за селското стопанство е напояването. Животновъдството е съсредоточено
предимно в малки фамилни частни ферми. В повечето домакинства се отглеждат домашни животни – крави, овце, зайци и птици, които
заедно с личната им земя, осигуряват поминък и препитание.
-Околна среда - основното позитивно качество следващо слабата урбанизация на община Белене е сравнително добре запазената околна
среда. На територията на община Белене не са регистрирани сериозни замърсители на околната среда. Благодарение на това, качеството
на атмосферния въздух е добро. От вредните газове, емитирани във въздуха най-високо е съдържанието на въглероден диоксид, но
тенденцията е към намаляване на количеството. Стабилни или с тенденция към спад са и останалите наблюдавани емисии. В резултат на
намаляване интензивното торене, почвите постепенно се възвръщат към естественото си състояние. Замърсяването на водите на река
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Дунав е в резултат на директното заустване на битовите отпадъчни води, без предварително пречистване. Най-големите екологични
проблеми на общината са свързани именно с недоизградената канализация, липсата на пречиствателна станция за отпадните води и
битовите отпадъци Сметосъбиране е осигурено само в общинския център и с.Деков. Депата за твърди битови отпадъци са с почти
изчерпан капацитет.
Все още няма изградена Градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ в община Белене. До момента е налице гравитачно
заустване на отпадъчните води от канализационната мрежа при ниско водно ниво в р. Дунав и помпено заустване на отпадъчните води
при високо водно ниво в реката. Липсата на цялостна канализационна мрежа в селищната система на общината има отрицателно
въздействие върху подпочвените води. Като се има предвид, че подпочвените води са сравнително високи и че почвите са
водопропускливи, сметищата също са потенциални замърсители на подпочвените води.
Приоритет: Подобряване качеството на живот
Цел: Опазване и подобряване на градската среда и градско развитие
Мерки: Повишаване информираността на обществото за проблемите на околната среда и обществената активност за тяхното
разрешаване;Защита от замърсяване от бита; Защита от замърсяване от транспорта; Защита от замърсяване от селското стопанство;
Приоритет: Развитие на сътрудничество за европейско сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседство за
постигане на устойчиво развитие
Цел: Развитие на трансграничното сътрудничество
Мерки: Създаване, развитие и поддържане на връзките с Република Румъния на местно ниво; Разработване и осъществяване на
съвместни трансгранични проекти.
Източници на финансиране: Държавен бюджет; Общински бюджет; Фондове и програми на европейския съюз; Международни
програми.

DU9Свищов1
DU8Русе1
DU8Борово1
DU8Иваново1
DU8Сливо поле1
DU8Сливо поле2
DU8Сливо поле3
DU14Главиница1
DU14Главиница2
DU14Главиница3
DU14Тутракан1

Виж OS9Свищов1
Виж RL8Русе1
Виж YN8Борово1
Виж RL8Иваново1
Виж DJ8Сливо поле1
Виж DJ8Сливо поле2
Виж DJ8Сливо поле3
Виж DJ14Главиница1
Виж DJ14Главиница2
Виж DJ14Главиница3
DJ14Тутракан1
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ПРИЛОЖЕНИЕ
8.1

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Регистрационен
номер
DU14Тутракан3
DU14Ситово1
DU14Ситово2
DU14Ситово3
DU14Силистра1
DU6Гулянци1
DU6Гулянци2
DU6Гулянци4
DU5Козлодуй1

Кратко резюме на общинския плана и/или програма
DJ14Тутракан3
Виж DJ14Ситово1
Виж DJ14Ситово2
Виж DJ14Ситово3
Виж DJ14Силистра1
Виж IS6Гулянци1
Виж IS6Гулянци2
Виж IS6Гулянци4
Виж OG5Козлодуй1
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