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Използвани съкращения в Екологичната оценка 

АИС Автоматична измервателна система 

БДЧР Басейнова дирекция Черноморски район 

ВГ Водна група 

ВЕЛ Въздушна електропроводна линия 

ВИ Възобновими източници 

ВТ Водно тяло 

ГКМ Градска канализационна мрежа 

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

ГРС Газорегулираща станция/ Газоразпределителна станция  

ДКЕВР Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

ЕАОС Европейска агенция по околна среда 

ЕГО Едрогабаритни отпадъци 

ЕО Екологична оценка 

ЖК Жилищен комплекс 

ЗБР Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ Закон за водите 

ЗВСГЗГФ Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд 

ЗЕВИ Закон за енергията от възобновяеми източници 

ЗЗ Защитена зона 

ЗЗТ Закон за защитените територии 

ЗМ Защитена местност 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗСПЗЗ Закон за собствеността и ползването на земеделските земи 

ЗТ Защитена територия 

ЗЧАВ Закона за чистотата на атмосферния въздух 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ИВТ Изкуствени водни тела 

ИЕО Индивидуални емисионни ограничения 

ИКТ Информационни и комуникационни технологии 

ИУГ Излезли от употреба гуми 

ИУЕЕО  Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване 

ИУЖЛ Излезли от употреба живачни лампи 

ИП Инвестиционно предложение 

КАВ Качество на атмосферния въздух 

КИН Културно историческо наследство 

ККР Кадастрални карти и кадастрални регистри 
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ЛПСОВ Локална пречиствателна станция за отпадни води 

МГТ Междуградски транспорт 

МЕК Максимална еднократна концентрация 

МЗ Министерство на здравеопазването 

МОПТ Масов обществен пътнически транспорт 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МПС Моторни превозни средства 

Наредба за ЕО 
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми 

Наредба за ОС  

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони 

НАТУРА 2000 Европейска екологична мрежа от защитени зони 

НБО Неопасни битови отпадъци 

НИОНКЦ Национален институт за опазване на недвижимите културни ценности 

НИНКН Национален институт за недвижимо културно наследство 

НПДЕВИ Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 

НПУДО Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 

НСМОС Национална система за мониторинг на околната среда 

НОЧЗ Норми за опазване на човешкото здраве 

НСИ Национален статистически институт 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори 

ОВМ Орнитологично важно място 

ОГП Общ градоустройствен план  

ОП Опорен план 

ОСР Отпадъци от строителни работи 

ОЧЦМ Отпадъци от черни и цветни метали 

ПВТ Подземно водно тяло 

ПИ Поземлен имот 

ПЗ Природна забележителност 

ПОРН Предварителна оценка на риска от наводнения  

ПУП Подробен устройствен план 

ПУРБ План за управление на речния басейн 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

РЗПЗН Райони със значителен потенциален риск от наводнения 

РДВ Рамкова директива за водите 

РДНО Регионално депо за неопасни отпадъци 

РИОСВ Регионалната инспекция по околна среда и води 

РПМ Републиканска пътна мрежа 
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СГ Средно годишна 

СД Средно дневна 

СГН Средно годишна норма 

СДН Средно дневна норма  

СМВТ Силно модифицирани водни тела  

СОЗ Санитарна охранителна зона 

СПВ Стандарт за питейно водоснабдяване 

СЧН Средно часова норма 

ТК Тръбен кладенец 

УПИ Урегулиран поземлен имот 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Предмет на настоящата Екологична оценка (ЕО) е „Изработване на Общ устройствен план на 

община Камено”.  

Екологична оценка е неразделна част от проекта на Общ устройствен план на Община Камено и 

се разработва едновременно с него. Възложител на плана, както и на екологична част към него е Община 

Камено.  

В съответствие с нормативната уредба по околна среда, Община Камено е уведомила писмено 

РИОСВ-Бургас за разработването на плана (входирано Планово задание за изработване на Общ 

устройствен план (ОУП) на Община Камено). В отговор с писмо Изх. № 3690/12.06.2013 г. (Приложение 

№ 1) РИОСВ-Бургас изисква уточняване на одобряващия орган на разглеждания план и внасяне на 

Уведомление, което съдържа данни съгласно приложение № 1 /част А-за планове, програми и проекти/, 

придружено с информация по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите 

на опазване на защитените зони (Наредба ОС), тъй като ОУП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 

същата наредба и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на 

опазване на защитени зони: 

- „Комплекс Мандра-Пода“ BG0000271, за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед 

№ РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.) на МОСВ; 

- „Мандра-Пода“ BG0000271, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, приета с РМС № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.). 

След уточняване на одобряващия орган на плана и внасяне на уведомление по чл. 10 от 

Наредбата за ОС с писмо изх. № 3690/12.02.2015 г. компетентният орган РИОСВ-Бургас уведомява, че 

ОУП на Община Камено попада в обхвата областите (по-специално в област устройствено планиране), 

изброени в чл. 85, ал. 1 от ЗООС, както и в обхвата на т. 11.1. на Приложение № 1 на Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба ЕО) и подлежи 

на задължителна ЕО, тъй като с проекта за ОУПО се очертава рамката на бъдещото развитие на 

инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. 

С горното писмо РИОСВ-Бургас уведомява, че на основание чл. 37, ал. 5 от Наредбата за ОС 

планът има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, 

популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаните защитени зони и следва да се 

изготви Оценка на степента на въздействие на ОУП на Община Камено, която да бъде представена под 

формата на доклад (ДОСВ), отделно приложение към доклада за ЕО, съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 

34, ал. 1 от Наредбата за ОС, като компетентният орган дава допълнителни указания за следващите 

действия. 

Съгласно изискванията на чл. 36, ал. 7 на Наредбата за ОС изготвеният Доклад за оценка степента 

на въздействие (ДОСВ) на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено“ върху предмета 

и целите на защитена зона по Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО: BG0000271 „Мандра-Пода“ 

и на защитени зони по Директивата за Птиците 2009/147/ЕИО: BG0000271 „Мандра-Пода“ 

(Приложение № 1) РИОСВ-Бургас дава положителна оценка на качеството на ДОСВ.  

Във връзка с изпълнение изискванията на чл. 19а от Наредбата за ЕО изготвеното Задание за 

определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на „Общ устройствен план на 

Община Камено” и разработена схема за провеждане на консултации с обществеността, 

заинтересуваните органи и трети лица са представени на компетентния орган за консултация. 

С писмо изх. № 3690(2013)/09.02.2016 г. (Приложение № 1) РИОСВ-Бургас съгласува Заданието 

за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценката с препоръка в Доклада за 

ЕО да бъдат включени предложенията и бележките посочени в същото писмо. РИОСВ като компетентен 

орган по чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО съгласува и изготвената схема за провеждане на консултации по 

екологична оценка във връзка с чл. 19, ал. 3 от същата наредба. 
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Дадените препоръки от компетентният орган по околна среда с изх. № 1715/06.10.2015 г., както 

и всички становища и предложения получени в резултат от проведените консултации по обхвата и 

съдържанието на ЕО от Всички становища и предложения получени в резултат от проведените 

консултации по обхвата и съдържанието на ЕО от РЗИ-Бургас (изх. № 39-00-349/05.01.2016 г.), БДЧР-

Варна (изх. № 08-00-385/1/21.12.2015 г.), Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Бургас (изх. № 

2386/22.12.2015 г.), РД „ПБЗН“-Бургас (изх. № П12-1428/23.12.2015 г.), НИНКН (изх. № 0800-

584/11.01.2016 г.) са отразени и дискутирани в настоящия доклад. Копия от цитираната кореспонденция 

и пълна справка за проведените консултации е представена в Приложение № 1. 

Екологичната оценка е разработена от колектив от експерти с ръководител, които отговарят на 

изискванията, поставени с чл. 83 ал. 1 и ал. 2 от ЗООС. Съгласно тези изисквания, към доклада са 

приложени: 

 списък на авторския колектив, изработил екологичната оценка; 

 писмени декларации на експертите, с които декларират, че не са лично заинтересувани от 

реализацията на плана (Приложение № 2). 

Обхвата на настоящата екологична оценка е съобразена изцяло с изискванията за съдържание, 

поставени в чл. 86, ал. 3 от ЗООС, указанията на компетентния орган и резултатите от проведените 

консултации, както и общественото обсъждане. Нейната цел е да отчете екологичните проблеми на най-

ранния етап на вземане на решение и да направи този процес на оценяване на екологичните последствия 

от предложения план по-прозрачен, посредством консултации с държавни ведомства, неправителствени 

организации и участие на широката общественост. Резултатите, получени при разработването на 

Доклада за ЕО ще се вземат предвид при изготвяне на Окончателния проект на Общия устройствен план 

на Община Камено. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ПЛАНА (ОРГАН ИЛИ ОПРАВОМОЩЕНО ПО 

ЗАКОН ЗА ТРЕТО ЛИЦЕ) 

Възложител: Община Камено, гр. Камено 8120, ул. „Освобождение” № 101 

Телефон, факс и е-mail: телефон: + 359 5515 3008; факс: + 359 5515 2480; е-mail: obshtina@kameno.bg  

Лице за контакти: Богомила Куцарова – еколог 

 

ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Изпълнител: ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп” 

Лице за контакти: арх. Иван Аврамов   
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І. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА И ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И 

ПРОГРАМИ 

1. Анотация на плана 

Предмет на настоящата Екологична оценка е „Общ устройствен план (ОУП) на Община 

Камено”. Екологичната оценка на ОУП е изготвена в съответствие с изискванията на действащото 

законодателство в страната и се съобразява с обхвата и съдържанието, определени в етапа на 

проведените консултации по Заданието.  

При изготвянето на Екологичната оценка са взети под внимание всички законодателни 

разпоредби, свързани с устройство на територията и с опазването на околната среда, директиви на 

Европейския съюз за опазване на биоразнообразието и ландшафтите, подписаните от страната 

конвенции и документи в тази област и методически указания и публикации на Комисията по околната 

среда към ЕС за оценка на планове и програми. 

Основания за изготвяне на ОУП 

С Протокол № 22 от 30.05.2013 г. Общински съвет Камено на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията, допуска изработване на проект за Общ устройствен план на територията 

на Община Камено. 

Общият устройствен план се изготвя от ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп” въз основа на сключен 

договор на 18.11.2014 г. с община Камено, където Общината е възложител. 

Разработването на ОУП на община Камено е в съответствие с действащото законодателство и 

актуалната нормативна уредба на страната - Закон за устройство на територията, Наредба № 7 за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени схеми, Наредба 

№ 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закон за регионалното развитие, 

Закон за опазването на околната среда и др. 

При разработването на ОУП на община Камено са проучени внимателно, анализирани и 

систематизирани предложения за териториално-устройствено и социално-икономическо развитие, 

направени в рамките на други проекти и планове за територията на общината, отделни нейни части или 

населени места, а така също и регионални планове и проучвания. 

Общият устройствен план на община Камено за периода 2015-2035 г. е основа за цялостното 

устройство на териториите на общината. Предвижданията на общият устройствен план, с който се 

определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и 

предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на 

културно-историческото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени 

планове. Проектът за ОУП е съобразен  със следните насоки и изисквания: 

 Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти в 

областта на регионалната политика на ЕС; 

 Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за 

конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности; 

 Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и програмиране, 

финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално и местно 

развитие; 

 Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и извършване на 

оценки; 

 Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови 

ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни 

източници. 

Етапи на реализацията на „ОУП на Община Камено”   
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 Изготвяне на Предварителен проект (ПП) на ОУП на община Камено; 

 Изработване на Окончателен проект на ОУП на община Камено. 

2. Описание на основните цели и задачи на ОУП на Община Камено 

Съгласно изготвения проект главната цел на общия устройствен план на общината е да създаде 

цялостна концепция за развитие на територията на населените места и техните землища и териториална 

планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите 

стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Камено природни, 

културно-исторически, туристически и други ресурси. 

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, 

икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси, 

постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на следните цели:  

 Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната урбанизация на 

територията на общината в граници, които да не накърняват целостта и стабилността на природната й 

среда;  

 Създаването на планова основа за дългосрочно, устойчиво развитие на урбанизираната 

територия и крайселищната територия, обвързано с Националния, Областния и Общински план за 

развитие за срок от 20 години, при съобразяване с предвижданията на ОУП в прилежащите територии;  

 Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите документи 

по ЗРР - регионален план за развитие на Югоизточния район за планиране, областната стратегия и 

общинския план за развитие 2014-2020 г., както и на други общински, регионални и национални 

програми, планове и проекти. Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО, които да 

бъдат включени в ежегодните програми за прилагане на ОПР;  

 Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и техническо съоръжаване 

на жизнената среда в населените места и останалите обитавани територии в съответствие със 

съвременните европейски критерии и стандарти, при търсене на максимален ефект при инвестирането 

и запазване на характерни качества и уникалност на териториите, както на община Камено, така и на 

съседните общини;  

 Планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ съхраняване и 

едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на природното и културно наследство на 

общината с оглед устойчивост и взаимно стимулиране при развитието на всички системи;  

 Осигуряване на възможност за създаване на добри условия за обитаване и труд на населението;  

 Осигуряване на равнопоставеност на физически и юридически лица при реализиране на 

инвестиционните им инициативи, засягащи тяхна собственост при гаран-тиране на правата им и при 

спазване предвижданията на ОУП;  

 Определяне границите и местоположението на устройствените зони, както и да конкретизира 

допустимите и забранени дейности в тях;  

 Определяне изискванията при използването, опазването и застрояването на терените в 

различните устройствени зони;  

 Определяне насоките на териториално развитие на селищната и извънселищна територии и 

екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитени територии с оглед постигане на 

оптимална териториална структура;  

 Предвиждане мерки и осигуряване възможности за възстановяване на нарушени територии и да 

определи последващото им предназначение; 

 Осигуряване на възможност за подходящо развитие на техническата инфраструктура и 

обвързването и с националната и европейска инфраструктура;  
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 Предвиждане на необходимите трасета и терени и осигури спазване на сервитутните зони за 

провеждане на съоръженията на техническата инфраструктура;  

 Поставяне на ограничители и определяне на начина на ползване и устройството на поземлените 

имоти;  

 Отразяване на всички защитени зони и защитени територии и дефиниране на всички наложени 

спрямо тях ограничителни условия за ползване в урбанизираните и предвидени за урбанизация 

територии;  

 Отразяване на всички съществуващи и в експлоатация кариери, като за същите се укажат 

необходимите хигиенно-защитни зони и изисквания за начин на ползване и стопанисване, гарантиращ 

максимална защита и ползване на прилежащите им терени, съгласно предвижданията на ОУП на община 

Камено;  

 Представяне на цялостна стратегия за опазване на културно-историческото наследство, която да 

бъде неразделна част от политиката за развитие на селищните и извънселищни територии на Общината;  

 Представяне на концепция за развитие на туризма при балансирано използване на селищните и 

извънселищни територии, при умело използване на природните и антропогенни фактори:  

- Предвиждане създаването на зони за осъществяване на ежедневен, седмичен и годишен отдих в 

прилежащите територии;  

- Осигуряване възможност за развитие на нови алтернативни видове туризъм - екологичен, 

природо-опознавателен, аграрен; 

 Обвързване на съществуващите и предвидени терени за озеленяване за широко обществено 

ползване в селищната среда с нови и съществуващи паркове и лесопаркове в единен зелен организъм: 

- Предвиждане на специфични терени за озеленяване за осъществяване защита на зоните за 

обитаване от промишлени зони и други замърсители;  

- Предвиждане на терени за изграждане на терени за спорт и развлечения;  

- Прецизиране необходимостта от създаване на нови или да предвиди терени за разширения на 

съществуващите гробищни паркове; 

 Обвързване на съществуващите и предвидени терени за озеленяване за широко обществено 

ползване в селищната среда с нови и съществуващи паркове и лесопаркове в единен зелен организъм. 

Крайселищните лесопаркове да се обвържат в общата зелена система и се преосмислят като зони за 

спорт и отдих; 

 Прецизиране съществуващите зони за земеделско ползване (ЗЗП); 

 Изготвяне стратегия за ограничаване или унищожаване вредното въздействие на шума в 

околната среда с цел подобряване качеството на живот на населението.  

 С ОУП да се обследва съществуващото състояние на териториите с устройствен режим за 

обществено обслужване:  

- с методите на устройственото планиране да се осигури възможност за изграждане и 

функциониране на единна система от елементи на обществено обслужване;  

- да се обособят устройствени зони за обекти на културата;  

- да се предвидят нови терени за обекти на образованието, съобразно прогнозния брой на 

населението на територията;  

- да се обособят терени за изграждане на обекти за медицинско обслужване на населението и 

социални обекти; 

 Предвиждане на зони със специфичен начин на застрояване и дейности; 
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 Като неразделна част от ОУП да се изготви комуникационно-транспортен план за елементите на 

транспортната инфраструктура, отчитащ всички видове транспорт и тяхната класификация. Да се 

извърши цялостно обследване на транспортния поток с отчитане % на транзитно преминаващите МПС. 

Да се проучат и предложат трасета за преминаване на обходни пътища, изнасящи транзитното движение 

извън населените места с цел максимално разтоварване на територията; 

 Предвиждане актуализиране и преструктуриране на съществуващата пътна мрежа:  

- обследване на транспортните съоръжения по отношение на шума и предвиждане на мерки за 

неговото ограничаване: 

 предвиждане на защитни зелени пояси;  

 предвиждане на шумозащитни стени;  

- нова схема на организирания транспорт; 

 Като елементи на пътната мрежа да се запазят съществуващите пътни възли и при доказана 

необходимост да се предвидят нови такива; 

 При преструктурирането на териториите да се отчитат специфичните особености на 

климатичния фактор, които създават предпоставки за разпространение на негативни влияния на 

замърсяващата промишленост, като обемно-пространствените решения се съобразят с тях: 

- необходимост от обследване на фактическото състояние на основните замърсители;  

- предприемане на необходимите мерки за защита;  

- промяна на местоположението на някои от тях и придаване на освободените територии на нови 

съвременни функции;  

- екологосъобразно съвместяване на функции и дейности в благоустроена среда; 

 Определяне правилата и нормите за прилагане на плана, съобразено с местните и регионални 

характеристики на териториите предмет на устройственото планиране, както и да се изготвят 

специфични правила и нормативи към тях.  

Основни задачи на плана:  

 Определяне и оптимизиране на общата структура за комплексно устройство и устойчиво 

екологосъобразно развитие на територията и прилежащата акватория на Мандренско езеро и прео-

бладаващото предназначение на съставните и структурните й части. 

 Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите и акваторията по 

предходната точка, при съблюдаване на режимите, установени със специални закони. Определяне на 

възможните посоки за териториално развитие и условията за използване на прилежащата природна 

среда за бъдещо урбанизирано развитие. 

 Усъвършенстване на  мрежата на социалната инфраструктура. 

 Екологосъобразно съвместяване на функции и дейности в благоустроена среда като част от 

единно обвързаната система за социално-икономическо развитие на общините; 

 Отчитане на специфичните особености на климатичния фактор, които създават предпоставки за 

разпространение на негативни влияния на замърсяващата промишленост: 

- необходимо е обследване на фактическото състояние на основните замърсители; 

- предприемане на необходимите мерки за защита; 

- преструктуриране; 

- промяна на местоположението на някои от тях и придаване на освободените територии на нови 

съвременни функции при ползване на челния европейски и световен опит. 
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 Обосноваване развитието на комуникационно-транспортната инфраструктура на общината и 

определяне съответстващото му усъвършенстване на транспортните мрежи. 

 Подходящо пространствено и икономично провеждане на комуникационно- транспортната 

мрежа за решаване на транспортното обслужване на населението, развитието на масовия обществен 

пътнически транспорт (МОПТ), обвързано с населените места от общината и със съседните общини. 

 Резервиране на трасета за обходни пътища. 

 Определяне на трасета за нови алтернативни видове транспорт. 

 Обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определяне разположението и 

сервитутите на мрежите и съоръженията им на територията на общината, както и връзките им с 

териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от регионално и 

национално значение. 

 Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия 

и регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на устройство и защита. 

 Регулиране на взаимодействието между устройството на територията на общината и природната 

й среда, с оглед нейното опазване. Регламентиране на допустимото натоварване на естествените рекреа-

ционни и други ресурси, с оглед тяхното съхраняване и развитие. 

 Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно-историческото 

наследство и природните забележителности. 

 Създаване на единна система за озеленяване и отдих: 

o Създаване на единна зелена система, обвързваща селищните и извънселищните територии: 

- съществуващи паркове и градини; 

- съществуващи зелени площи за широк обществен достъп; 

- отреждане на терени за защитна зеленина; 

- отреждане на терени за нови паркове; 

o обвързване на съществуващите лесопаркове в общата зелена система и преосмислянето им като 

зони за отдих; 

o създаване на нови терени за спорт и атракции за осигуряване възможност за отдих и физическа 

култура на населението, особено на младите хора. 

 С ОУП да се определят условията за ползване на природните елементи в урбанизираната среда, 

като се гарантира тяхното съхраняване и развитие. 

 Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на последователност на 

реализирането им във времето. 

3. Концепция за устройствено развитие на Община Камено 

Община Камено е разположена в югоизточната част на България. На север тя граничи с община 

Айтос, на изток с община Бургас, на запад с община Карнобат и на юг с община Средец. В 

административно-териториално отношение общината е част от Бургаска област и Югоизточния район 

за планиране.  

Според закона за административно-териториално устройство на Република България Община 

Камено (площ - 354,9 km) е „четвърта“ категория община и в териториалната и структура (Фигура І.3.-

1) влизат 13 урбанизирани селищни структури - град Камено и 12 села. Те са част от териториалния 

обхват на влияние на агломерационния ареал на град Бургас представен като голям град и основен 

център на агломерационен ареал. 
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Фигура І.3.-1: Селищна мрежа на община Камено 

Град Камено е административен, социално-икономически и културен център в общината и с 

концентрация на население над 43% от общото население. Гъстотата на населението в общината е 39,7 

души/км2. 

В националната категоризация на населените места град Камено попада в „четвърта" категория 

град, докато останалите населени места са от по-ниска категория. 

 

Таблица І.3.-1: Категоризация на общините 

EKATTE Община Категория 

BGS08 Камено 4 

 

Таблица І.3.-2: Категоризация на населените места 

ЕКАТТЕ Населено място площ/km2 Код на община Категория 

35883 гр. Камено 59.287 BGS08 4 

11096 с. Винарско 22.726 BGS08 6 

12245 с. Вратица 16.540 BGS08 8 

29249 с. Желязово 8.320 BGS08 7 

52279 с. Константиново 21.816 BGS08 7 
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40381 с. Кръстина 19.831 BGS08 6 

43623 с. Ливада 26.358 BGS08 7 

57337 с. Полски извор 21.392 BGS08 6 

63478 с. Русокастро 47.435 BGS08 5 

65783 с. Свобода - BGS08 6 

73211 с. Трояново 55.806 BGS08 5 

73388 с. Тръстиково 27.334 BGS08 6 

80916 с. Черни връх 28.101 BGS08 6 

 

Обща структура и баланс на територията на община Камено 

Териториалната структура на община Камено според вида територия се дели на урбанизирана, 

земеделска, горска, защитени територии, нарушени територии за възстановени и друг вид територии 

/територия заета от води и водни обекти, територия на транспорта и територия за добив на полезни 

изкопаеми/. Поставените приоритети в Националната програма за развитие "България 2020" за 

постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие чрез използване на местния потенциал и 

развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност, както и за производство на продукти 

с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси са приложими и 

изпълними в териториалния обхват на община Камено. Правилното използване на териториалните 

ресурси и природните дадености във всички аспекти и сфери на човешката дейности биха помогнали за 

развитие на общината. Географско местоположение, осигурява условия за сътрудничество със 

съседните териториални общности. В разпределението на територията в общината най-голям дял имат 

земеделските територии - 82%, горските територии - 4,5%, населени места - 5,2 %, водни течения и 

водни площи - 5,4% и други 2,9 %.  

Таблица І.3.-3: Баланс на територията на община Камено към 31.12.2000 г. по вид в декари 

Територия на общината общо              354946 

 

Територия по вид: 

 

1. Земеделска земя общо              293042 

в т.ч. обработваема площ общо              262394 

от нея поливна прощ              50814 

 

    2. Горска                                                                         16214 

3. Населени места и други урбанизирани 18432 

 територии  

4. Водни течения и водни площи 19277 

5. За добив на полезни изкопаеми 5798 

6. За транспорт и инфраструктура 2183 

Източник: Агенция по геодезия. Картография и кадастър към МИП-Баланс на 

територията на Република България към 31.12.2000г. 

 

Предназначение на територията на Общината - съгласно императивите на чл. 7 от ЗУТ и чл. 4 от 

Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии, основното 

предназначение на териториите на една община определено с районните устройствени схеми и общите 

устройствени планове е структурирано в пет функционални насоки: 
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Устройство на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания) - в 

устройството на урбанизираните територии следва да се отчита на първо място актуалното състояние и 

мястото им в йерархичната структура на селищната мрежа на общината. С проектното решение следва 

да се дефинират насоки за развитието на населените места или селищни образувания за времевия 

хоризонт на урбанистичната концепция, като същевременно трябва да се вземат под внимание 

изискванията за съхранение на околната среда и природните богатства при усвояване на територии 

както и техния природно-географски потенциал и прогнозите за развитие в демографско и социално-

икономическо отношение. При това трябва да се създадат условия за безпроблемна комуникация както 

между отделните населени места и селищни образувания в йерархичните нива на територията на 

общината, така и при предвиждане на връзките със съседните общини в чисто транспортно-

комуникационен аспект, а така също и в сферата на съвместни икономически, обществено-обслужващи, 

туристически и други дейности, с оглед развитието на общината да не е териториално ограничено. 

Устройство на земеделските територии - в устройството на териториите за земеделско 

ползване следва обработваемите земи да бъдат третирани като национално богатство и стратегически 

ресурс, който трябва да бъде опазван и съхранен от прекомерната и необоснована демографска и 

икономическа урбанизация. Отчитайки категориите на земеделските земи, следва те да бъдат зонирани 

съгласно текущото състояние, нуждите от земеползване на територията на общината, релефа, близостта 

до урбанизираните територии и пътните артерии и възможността за окрупняване. Насоките за бъдещо 

усвояване и ползване на потенциала им трябва да бъдат в духа на политиката по защита на 

висококатегорийните земи с инструментите на устройственото планиране и възможности за развитие 

на нови селскостопански производства в нискокатегорийните и хълмисти такива с възможности за 

развитие на нетрадиционни за района и алтернативни земеделски култури. 

Устройство на горски територии - в проектното предложение за устройството на горските 

територии следва да бъдат взети под внимание предвижданията залегнали в лесоустройствения план в 

това число залесени и незалесени площи, предвидени за залесяване, състав на дървесните видове, 

нормативно определените изисквания към устройството на горите със стопанско и специално 

предназначение. Системата от горски територии следва да бъде запазена и доразвита, отчитайки 

особеностите на горския фонд и ролята която той играе за опазването на биологичното разнообразие, 

дърводобива и дървопреработването като възможна икономическа дейност. 

Устройство на защитени територии - при тяхното проектиране следва да се предвидят 

устройствени режими, правила за тяхното управление и при необходимост буферни зони със 

специфичен устройствен режим, които в най-голяма степен гарантират запазването им като такива, а 

при възможност и допълване и обогатяване на съществуващата система. 

Устройство на нарушени територии за възстановяване - с проекта на ОУП следва да бъде 

дефиниран броят, видът, местоположението и границите на териториите за възстановяване, специфичен 

устройствен режим за периода на функционирането им, както и условията за прекратяване на 

експлоатацията и последваща рекултивация, където е възможно. След рекултивацията би следвало да 

се формират предпоставки и мероприятия за повторното интегриране на засегнатите територии в 

заобикалящия ги ландшафт и предвиждане на ново функционално предназначение. 

Устройство на друг вид територии - с проекта за ОУП на общината и във връзка със законовите 

изисквания и предвижданията на стратегическите планови документи от всички нива за територията 

може да се определят устройствени зони и самостоятелни терени с устройствен режим. 

4. Основни устройствени елементи, зони и територии, определени с окончателния проект за 

ОУП на Община Камено 

Общият устройствен план на община Камено като стратегически документ обвързва 

сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана  визия, цели и 

приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен 

стандарт на хората в общината и устойчиво развитие.  

В обхвата на плана попадат всички 13 населени места на територията на общината, от които един 

град – Камено (административен център) и 12 села (Кръстина, Винарско, Вратица, Трояново, Желязово, 
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Русокастро, Ливада, Тръстиково, Константиново, Полски извор, Черни връх и Свобода, включително и 

техните землища).  

От посочените населени места на територията на Община Камено, в границите на ЗЗ BG0000271 

„Мандра-Пода” по Двете директиви, попадат частично землищата на селата Константиново и Черни 

връх.  

Проекта за ОУП на Община Камено засяга малка периферна част от югоизточните гранични 

части на ЗЗ BG 0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици и природните местообитания. В 

границите на защитената зона попада УЗ – Од2, землище с. Константиново с площ от 56.9 ha, предвидена 

за реализация в границите на сега действащата кариера „Новоселци“ след нейното закриване и 

рекултивация. Устройствена зона Од2 е планирана за бъдещ период (след 15-20 години), на този етап от 

плана тя представя териториално-устройственото планиране на територията в рамките на Община 

Камено. Посочената устройствена зона заема 0.927 %, от площта на защитената зона.  

Териториално-устройственият план залага комплекс от мероприятия, водещи до промени в 

земеползването в общината. Най-общо тези промени могат да се обособят в следните групи: 

- промяна в земеползването, осигуряваща развитието на населените места и урбанизираните 

структури; 

- промяна в земеползването за осигуряване развитието на техническата инфраструктура; 

- промени в земеползването за подобряване на екологията (рекултивация на нарушени терени, 

залесяване); 

- промени в земеползването, засягащи вътрешния баланс на земеделските земи. 

Елементи на плана:  

- Предвиждане на специфични терени за озеленяване за осъществяване защита на зоните за 

обитаване от промишлени зони и други замърсители;  

- Предвиждане на терени за изграждане на терени за спорт и развлечения;  

- Извънселищни паркове-територии за спорт и рекреация извън населените места. Оз2 – 

Устройват се по чл. 62 от ЗУТ и чл. 32 от Наредба № 7/2003 на МРРБ;  

- Прецизиране необходимостта от създаване на нови или да предвиди терени за разширения на 

съществуващите гробищни паркове;  

- Обособявани на устройствени зони за обекти на културата;  

- Предвиждане на нови терени за обекти на образованието, съобразно прогнозния брой на 

населението на територията;  

- Предвиждане на зони със специфичен начин на застрояване и дейности (защитни зелени пояси 

и шумозащитни стени) – устройствена зона „Изолационно озеленяване” – ОзИ - между жилищни 

територии и прилежащи участъци на проектното трасе на автомагистрала „Тракия“;  

- Зони за рекреация – устройствена зона Ос (ваканционно селище) – Ваканционно селище 

„Мандра” – разположен в най-южната част на общината, землище с. Константиново;  

- Ов-вилни зони;  

- Од-други рекреации (зони за курорт и атракции);  

- Пп – предимно производствена дейност; Пч – чисто производствена (Лукойл-Нефтохим);  

- Смф – смесена многофункционална зона (зона за преструктуриране от предимно производствена 

в зона със смесени функции и обществено обслужване).  

- С ОУП на община Камено може да се определят устройствени зони и самостоятелни терени с 

устройствен режим, вкл. при необходимост:  

- територии (земеделски и горски) без право на промяна на предназначението им;  
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- територии за превантивна устройствена защита (по чл. 10, ал. 3 на ЗУТ);  

- рискови територии - зони със свлачища и абразия и потенциално застрашени от наводнение 

територии;  

- територии за прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия.  

4.1. Правила и нормативи за прилагане на плана 

Зониране и устройствени режими на градската територия  

Раздел I.  Зониране, режими 

Чл. 2. (1) С одобряването на ОУП на община Камено и правилата и нормите към него, 

предлаганото зониране, като характер на застрояване и нормите към съответните зони, стават 

задължителни по отношение на прилагането му. 

(2) При възлагане и изработка на общи и подробни устройствени планове за отделни населени 

места на общината, трябва в изготвеното за случая задание за проектиране, залегналите правила и норми 

на застрояване да не надвишават  тези, предвидени в ОУП. 

Чл. 3. Зоните с определен режим на ползване и застрояване в зависимост от специфичното си 

предназначение биват: 

Универсална жилищна зона - Ж, включваща следните разновидности със съответните норми:             

   

Таблица І.4.1.-1: 

Разновидност на 

жилищните 

устройствени 

зона 

Плътност на 

застрояване 

П-заст. в % 

Интензивнос

т на 

застрояване 

Кинт 

Необходима озеленена площ 

Позел. в % 

Характер на 

застрояването 

Височина Н 

Жм – Камено и 

останали села 

до 60 

до 40 

 

1.2 

 

от 40 до 60 

 

Ниско – 10 м. 

Жс от 30 до 40 2.0 от 30 до 50 Средно – 15 м. 

Жк 30 2.0 от 40 до 60 15 м. 

 

(1) Производствени територии – П със следните разновидности: 

Таблица І.4.1.-2: 

ЗАБЕЛЕЖКА: Пп – предимно производствена дейност; Пч – чисто производствена (Лукойл-Нефтохим);             

Смф – смесена многофункционална зона (зона за преструктуриране от предимно производствена в зона със 

смесени функции и обществено обслужване). 

Една трета от озеленената площ трябва да е осигурена за дървесна растителност 

(3) Устройство на озеленени територии – Оз – оразмеряват се съгласно предвижданията на 

Наредба № 7, като се съблюдават дейностите и площите им, допустими съгласно нея. 

(4) Устройство на територии за спорт и развлечения - оразмеряват се съгласно предвижданията 

на Наредба № 7, като се съблюдават дейностите и площите им, допустими съгласно нея. 

Разновидност на 

производствените 

устройствени зони 

Плътност на 

застрояване 

П-заст. в % 

Интензивност 

на 

застрояване 

Кинт 

Необходима озеленена площ 

Позел. в % 

Характер на 

застрояването 

Височина Н 

Пп-предимно пр. 40-80 1.0 – 2.0 20-40 - 

Пп1-преобладаващи 

складове 
40-80 1.0 – 2.0 20-40 - 

Пч-чисто 

производствена 

40-50 1.0 – 1.5 20-40 
- 

Смф-смесена 40-50 1.0 – 2.0 20-40 - 
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(5) Устройство на смесени централни територии  - Ц.   

Таблица І.4.1.-3: 

ЗАБЕЛЕЖКА: Една четвърт от озеленената площ трябва да е осигурена за дървесна растителност. 

 

(6) Териториите за рекреационни дейности се застрояват съобразно следните нормативи, отнесени към 

нето територията: 

Таблица І.4.1.-4: 

Разновидност на 

рекреационните 

устройствени зони 

Плътност на 

застрояване 

П-заст. в % 

Интензивност на 

застрояване 

Кинт. 

Необходима 

озеленена площ 

Позел. в % 

Характер на 

застрояването 

Височина Н 

Ос-ваканц. селища до 30 До 1,2 мин. 50 Ниско – 10 м. 

Ов-вилни зони до 40 До 0,8 мин. 50 Ниско – 7.0 м. 

Од-други рекреации до 30 До 1,0 мин. 50 По ПУП до 15 м 

ЗАБЕЛЕЖКА: Половината от озеленената площ трябва да е осигурена за дървесна растителност. 

 

(7) Териториите с общо предназначение се параметрират с подробни устройствени планове, 

разработени за тях. Последните се изготвят на базата на планово задание. 

Чл. 4. (1) Терени с обекти на културно-историческото наследство се устройват съобразно 

изисквания на Закона за недвижимото културно наследство. 

 (2) Когато при извършване на строителни и благоустройствени или селскостопански работи се 

открият находки, които имат признаци на паметници на културата, работата временно се спира. 

Собствениците и ръководителите на строежа са длъжни да вземат мерки за запазване на откритата 

находка и да уведомят незабавно общината или най-близкия музей. 

 (3) Органите по издирване, изучаване и опазване паметниците на културата най-късно в 

едномесечен срок са длъжни да уведомят собствениците на имотите и ръководителите на строежа дали 

находката представлява паметник на културата и дават указание за мерките, които трябва да бъдат взети 

за проучването и за запазването му. 

Чл. 5. Допустимите и недопустимите дейности за всички устройствени зони се подчиняват  на 

наредбите на МРРБ, МЗ и МК. 

Раздел II. Общи разпоредби 

Чл. 6. (1) Общината може да придобива имоти  – собственост на физически и юридически лица, 

за устройствени нужди, на основата на влезли в сила ПУП, разработен в съответствие с ОУП на община 

Камено. 

(2)   Придобиването на имоти става в съответствие с  чл. 205 от ЗУТ. 

Чл. 7. Комуникационно-транспортната и инженерните мрежи в извънселищната територия се 

проектират и изпълняват след наличието на одобрени идейни и работни проекти и техните разчети, 

съобразени с предвижданията на ОУП на община Камено. 

Чл. 8. Общият устройствен план на община Камено може да бъде изменен само в случаите, 

предвидени в чл. 134 (1) от ЗУТ. Измененията се узаконяват по реда на одобряване на ОУП. 

Раздел III – Заключителни разпоредби 

Разновидност на 

централни 

устройствени зони 

Плътност на 

застрояване 

П-заст. в % 

Интензивност 

на застрояване 

Кинт 

Необходима 

озеленена 

площ 

Позел. в % 

Характер на 

застрояването 

Височина Н 

Ц-смесена центр. 40-80 1.0 – 2.0 20-40 Средно – 15 м. 
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Чл. 9. Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Камено не отменят 

действащите общи нормативни актове в областта на селищното устройство и други такива, свързани с 

тази материя. 

Чл. 10. Спира се прилагането на подробни устройствени планове, предвиждащи застрояване в 

поземлени имоти в границите на зоните ЗЗ „Мандра-Пода“ BG 0000271 одобрени със Заповед № РД-

131 от 10 февруари 2012 г по Натура 2000 за опазване на местообитанията и птиците. 

4.2. Баланс на територията съгласно предвижданията на проекта за ОУП на община Камено  

В следващата таблица е представен баланс на територията на община Камено съгласно 

предвижданията на плана. 

Таблица  І.4.2.-1: Баланс на територията на община Камено съгласно предвижданията на плана 

 

  БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА КЪМ ОУПО КАМЕНО 

Наименование на териториалния елемент 

 

Площ на 

съществуващи 

елементи 

Площ на проектни 

елементи 

в ha в % в ha в % 

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Жилищни функции 1067.3094 3.03 1237.8470 3.51 

2. Обществено обслужващи функции 6.0069 0.02 15.4279 0.04 

3. Производствени дейности 941.7791 2.67 1054.7466 2.99 

4. Складови дейности 14.0674 0.04 68.7674 0.19 

5. Рекреационни дейности, курортни и вилни зони 0.1145 0.00 108.3145 0.31 

6. Озеленяване, паркове и градини 23.0426 0.07 72.2904 0.20 

7. Спорт и атракции 4.6915 0.01 226.2415 0.64 

8. Комунално обслужване и стопанство 147.0236 0.42 147.0236 0.42 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 

9.1.  обработваеми земи - ниви 24138.6249 68.43 23788.3622 67.44 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 1142.0443 3.24 1126.4965 3.19 

9.3. необработваеми земи 1290.5401 3.66 1177.3408 3.34 

9.4. Скали, пясъци, мочурища и дерета 509.6824 1.44 470.6824 1.33 

9.5. Ливади, пасища мери 1811.9935 5.14 1603.3794 4.55 

9.6. Сметище 73.5290 0.21 73.5290 0.21 

9.7. Гробища 16.8897 0.05 16.8897 0.05 

10. Паметници на културата 6.4654 0.02 6.4654 0.02 

11. Плажове и брегоукрепителни съоръжения - - - - 

12. Горски територии 1880.9179 5.33 1880.9179 5.33 

13. Водни площи 1843.0717 5.23 1843.0717 5.23 

14. Транспорт и комуникации 291.7989 0.83 291.7989 0.83 

15. Техническа инфраструктура 62.9231 0.18 62.9231 0.18 
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Таблица  І.4.2.-2: Баланс на територията на град Камено 

Наименование на териториалния елемент Площ на съществуващи  

елементи 

Площ на проектни  

елементи 

в ha в % в ha в % 

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Жилищни функции 259.7995 4.40 289.3136 4.90 

2. Обществено обслужващи функции 4.3210 0.07 4.4210 0.07 

3. Производствени дейности 746.9004 12.65 841.9131 14.26 

4. Складови дейности     

5. Рекреационни дейности, курортни и вилни зони     

6. Озеленяване, паркове и градини 23.0426 0.39 52.5904 0.89 

7. Спорт и атракции     

8. Комунално обслужване и стопанство 2.4832 0.04 2.4832 0.04 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 

9.1.  обработваеми земи - ниви 4014.2698 67.99 3919.2571 66.38 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 286.4889 4.85 270.9411 4.59 

9.3. необработваеми земи 60.4946 1.02 46.4946 0.79 

9.4. Скали, пясъци, мочурища и дерета 36.7213 0.62 34.7213 0.59 

9.5. Сметище, кариери и др. 316.1358 5.35 286.4217 4.85 

9.6. Гробища 5.5307 0.09 5.5307 0.09 

9.7 Сметища 29.2878 0.50 29.2878 0.50 

10. Горски територии 3.8961 0.07 3.8961 0.07 

11. Водни площи 70.7403 1.20 70.7403 1.20 

12. Транспорт и комуникации 33.2959 0.56 33.3959 0.57 

12.1. Ж.П транспорт 9.6672 0.16 9.6672 0.16 

13. Техническа инфраструктура 1.3484 0.02 3.3484 0.06 

14. ОБЩА ПЛОЩ 5904.4235 100.00 5904.4235 100.00 
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Таблица  І.4.2.-3: Баланс на територията на село Винарско 

Наименование на териториалния елемент Площ на съществуващи  

елементи 

Площ на проектни  

елементи 

в ha в % в ha в % 

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Жилищни функции 66.9411 2.95 66.9411 2.95 

2. Обществено обслужващи функции - - - - 

3. Производствени дейности 27.7507 1.22 31.0000 1.36 

4. Складови дейности - - - - 

5. Рекреационни дейности, курортни и вилни зони - - - - 

6. Озеленяване, паркове и градини - - - - 

7. Спорт и атракции 2.1466 0.09 2.1466 0.09 

8. Комунално обслужване и стопанство 13.4735 0.59 13.4735 0.59 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 

9.1.  обработваеми земи - ниви 1742.0809 76.70 1742.0809 76.70 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 105.6037 4.65 105.6037 4.65 

9.3. необработваеми земи 39.8873 1.76 36.6380 1.61 

9.4. Скали, пясъци, мочурища и дерета 36.5971 1.61 36.5971 1.61 

9.5. Ливади, пасища мери 184.6287 8.13 184.6287 8.13 

9.6. Гробища 1.3640 0.06 1.3640 0.06 

10. Паметници на културата - - - - 

11. Плажове и брегоукрепителни съоръжения - - - - 

12. Горски територии - - - - 

13. Водни площи 26.9906 1.19 26.9906 1.19 

14. Транспорт и комуникации 23.2349 1.02 23.2349 1.02 

15. Техническа инфраструктура 0.6447 0.03 0.6447 0.03 

16. ОБЩА ПЛОЩ 2271.3438 100.00 2271.3438 100.00 
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Таблица  І.4.2.-4: Баланс на територията на село Вратица 

Наименование на териториалния елемент Площ на съществуващи  

елементи 

Площ на проектни  

елементи 

в ha в % в ha в % 

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Жилищни функции 45.0224 2.71 45.0224 2.71 

2. Обществено обслужващи функции - - - - 

3. Производствени дейности 12.0704 0.73 20.8704 1.26 

4. Складови дейности - - 54.7000 3.29 

5. Рекреационни дейности, курортни и вилни зони - - - - 

6. Озеленяване, паркове и градини - - - - 

7. Спорт и атракции - - - - 

8. Комунално обслужване и стопанство - - - - 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 

9.1.  обработваеми земи - ниви 1105.9339 66.58 1097.1339 66.05 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 14.3910 0.87 14.3910 0.87 

9.3. необработваеми земи 271.8043 16.36 217.1043 13.07 

9.4. Скали, пясъци, мочурища и дерета 31.3093 1.88 31.3093 1.88 

9.5. Сметище 0.0000 0.00 - - 

9.6. Гробища 0.3947 0.02 0.3947 0.02 

10. Паметници на културата - - - - 

11. Плажове и брегоукрепителни съоръжения - - - - 

12. Горски територии 129.1805 7.78 129.1805 7.78 

13. Водни площи 42.5253 2.56 42.5253 2.56 

14. Транспорт и комуникации 8.0717 0.49 8.0717 0.49 

15. Техническа инфраструктура 0.4180 0.03 0.4180 0.03 

16. ОБЩА ПЛОЩ 1661.1215 100.00 1661.1215 100.00 
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Таблица  І.4.2.-5: Баланс на територията на село Желязово 
Наименование на териториалния елемент Площ на съществуващи  

елементи 

Площ на проектни  

елементи 

в ha в % в ha в % 

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Жилищни функции 77.3239 8.91 77.3239 8.91 

2. Обществено обслужващи функции - - - - 

3. Производствени дейности - - - - 

4. Складови дейности - - - - 

5. Рекреационни дейности, курортни и вилни зони - - - - 

6. Озеленяване, паркове и градини - - - - 

7. Спорт и атракции - - - - 

8. Комунално обслужване и стопанство - - - - 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 

9.1.  обработваеми земи - ниви 694.6275 80.06 694.6275 80.06 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 52.1457 6.01 52.1457 6.01 

9.3. необработваеми земи 23.5276 2.71 23.5276 2.71 

9.4. Скали, пясъци, мочурища и дерета 15.9989 1.84 15.9989 1.84 

9.5. Сметище, кариери и др. - - - - 

9.6. Гробища 0.4948 0.06 0.4948 0.06 

10. Паметници на културата - - - - 

11. Плажове и брегоукрепителни съоръжения - - - - 

12. Горски територии - - - - 

13. Водни площи 2.9542 0.34 2.9542 0.34 

14. Транспорт и комуникации 0.4539 0.05 0.4539 0.05 

15. Техническа инфраструктура 0.1279 0.01 0.1279 0.01 

16. ОБЩА ПЛОЩ 867.6544 100.00 867.6544 100.00 
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Таблица  І.4.2.-6: Баланс на територията на с. Константиново 

Наименование на териториалния елемент Площ на 

съществуващи  

елементи 

Площ на проектни  

елементи 

в ha в % в ha в % 

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Жилищни функции 48.7624 2.20 62.9824 2.84 

2. Обществено обслужващи функции - - - - 

3. Производствени дейности 1.4329 0.06 1.4329 0.06 

4. Складови дейности 7.4387 0.34 7.4387 0.34 

5. Рекреационни дейности, курортни и вилни зони - - 15.2000 0.69 

6. Озеленяване, паркове и градини - - 19.7000 0.89 

7. Спорт и атракции - - 132.0000 5.96 

8. Комунално обслужване и стопанство - - - - 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 

9.1.  обработваеми земи - ниви 560.2960 25.29 546.7760 24.68 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 0.2870 0.01 0.2870 0.01 

9.3. необработваеми земи 50.6517 2.29 20.0517 0.91 

9.4. Скали, пясъци, мочурища и дерета 37.5371 1.69 10.5371 0.48 

9.5. Сметище, кариери и др. 129.3069 5.84 19.3069 0.87 

9.6. Гробища 1.5739 0.07 1.5739 0.07 

10. Паметници на културата - - - - 

11. Плажове и брегоукрепителни съоръжения - - - - 

12. Горски територии 244.7706 11.05 244.7706 11.05 

13. Водни площи 1045.4643 47.19 1045.4643 47.19 

14. Транспорт и комуникации 46.2993 2.09 46.2993 2.09 

15. Техническа инфраструктура 41.4449 1.87 41.4449 1.87 

16. ОБЩА ПЛОЩ 2215.2657 100.00 2215.2657 100.00 
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Таблица  І.4.2.-7: Баланс на територията на с. Кръстина 

Наименование на териториалния елемент Площ на съществуващи  

елементи 

Площ на проектни  

елементи 

в ha в % в ha в % 

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Жилищни функции 62.738 3.16 67.038 3.38 

2. Обществено обслужващи функции  - - - - 

3. Производствени дейности 10.2756 0.52 10.2756 0.52 

4. Складови дейности - - - - 

5. Рекреационни дейности, курортни и вилни зони - - - - 

6. Озеленяване, паркове и градини - - - - 

7. Спорт и атракции 0.5171 0.03 0.5171 0.03 

8. Комунално обслужване и стопанство - - - - 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 

9.1.  обработваеми земи - ниви 1641.2139 82.68 1636.9139 82.46 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 76.1836 3.84 76.1836 3.84 

9.3. необработваеми земи 88.2715 4.45 88.2715 4.45 

9.4. Скали, пясъци, мочурища и дерета 27.9102 1.41 27.9102 1.41 

9.5. Сметище, кариери и др. 4.4301 0.22 4.4301 0.22 

9.6. Гробища 1.8456 0.09 1.8456 0.09 

10. Паметници на културата - - - - 

11. Плажове и брегоукрепителни съоръжения - - - - 

12. Горски територии - - - - 

13. Водни площи 47.7177 2.40 47.7177 2.40 

14. Транспорт и комуникации 20.4147 1.03 20.4147 1.03 

15. Техническа инфраструктура 3.5482 0.18 3.5482 0.18 

16. ОБЩА ПЛОЩ 1985.0662 100.00 1985.0662 100.00 
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Таблица  І.4.2.-8: Баланс на територията на с. Ливада 

 Наименование на териториалния елемент Площ на съществуващи  

елементи 

Площ на проектни  

елементи 

в ha в % в ha в % 

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Жилищни функции 89,1408 3,36 89,1408 3,36 

2. Обществено обслужващи функции - - - - 

3. Производствени дейности 10,7694 0,41 10,7694 0,41 

4. Складови дейности - - - - 

5. Рекреационни дейности, курортни и вилни зони - - - - 

6. Озеленяване, паркове и градини - - - - 

7. Спорт и атракции - - - - 

8. Комунално обслужване и стопанство - - - - 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 

9.1.  обработваеми земи - ниви 2121.6866 79.99 2121.6866 79.99 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 24.0893 0.91 24.0893 0.91 

9.3. необработваеми земи 59.7755 2.25 59.7755 2.25 

9.4. Скали, пясъци, мочурища и дерета 35.9909 1.36 35.9909 1.36 

9.5. Сметище, кариери и др. 105.1565 3.96 105.1565 3.96 

9.6. Гробища 1.6380 0.06 1.6380 0.06 

10. Паметници на културата - - - - 

11. Плажове и брегоукрепителни съоръжения - - - - 

12. Горски територии 176.2486 6.64 176.2486 6.64 

13. Водни площи 21.1928 0.80 21.1928 0.80 

14. Транспорт и комуникации 6.6733 0.25 6.6733 0.25 

15. Техническа инфраструктура - - - - 

16. ОБЩА ПЛОЩ 2652.3617 100.00 2652.3617 100.00 
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Таблица  І.4.2.-9: Баланс на територията на с. Полски извор 

 Наименование на териториалния елемент Площ на съществуващи  

елементи 

Площ на проектни  

елементи 

в ha в % в ha в % 

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Жилищни функции 94.6910 4.42 102.5910 4.79 

2. Обществено обслужващи функции - - - - 

3. Производствени дейности 12.3167 0.58 12.3167 0.58 

4. Складови дейности - - - - 

5. Рекреационни дейности, курортни и вилни зони - - - - 

6. Озеленяване, паркове и градини - - - - 

7. Спорт и атракции - - - - 

8. Комунално обслужване и стопанство - - - - 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 

9.1.  обработваеми земи - ниви 1545.1135 72.17 1537.2135 71.80 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 4.1575 0.19 4.1575 0.19 

9.3. необработваеми земи 91.2121 4.26 91.2121 4.26 

9.4. Скали, пясъци, мочурища и дерета 9.0677 0.42 9.0677 0.42 

9.5. Сметище, кариери и др. 148.9639 6.96 148.9639 6.96 

9.6. Гробища 0.8046 0.04 0.8046 0.04 

10. Паметници на културата 41.9869 1.96 41.9869 1.96 

11. Плажове и брегоукрепителни съоръжения - - - - 

12. Горски територии - - - - 

13. Водни площи 116.1343 5.42 116.1343 5.42 

14. Транспорт и комуникации 15.8638 0.74 15.8638 0.74 

15. Техническа инфраструктура - - - - 

16. ОБЩА ПЛОЩ 2140.9310 100.00 2140.9310 100.00 
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Таблица  І.4.2.-10: Баланс на територията на с. Русокастро 

 Наименование на териториалния елемент Площ на съществуващи  

елементи 

Площ на проектни  

елементи 

в ha в % в ha в % 

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Жилищни функции 106.5073 2.25 112.7073 2.38 

2. Обществено обслужващи функции 5.7828 0.12 5.7828 0.12 

3. Производствени дейности 49.8763 1.05 53.1763 1.12 

4. Складови дейности - - - - 

5. Рекреационни дейности, курортни и вилни зони - - - - 

6. Озеленяване, паркове и градини - - - - 

7. Спорт и атракции 2.0278 0.04 2.0278 0.04 

8. Комунално обслужване и стопанство 106.5073 2.25 112.7073 2.38 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 

9.1.  обработваеми земи - ниви 3336.7861 70.54 3327.2861 70.34 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 10.9437 0.23 10.9437 0.23 

9.3. необработваеми земи 127.5210 2.70 127.5210 2.70 

9.4. Скали, пясъци, мочурища и дерета 109.1101 2.31 109.1101 2.31 

9.5. Сметище, кариери и др. 298.1261 6.30 298.1261 6.30 

9.6. Гробища 1.8231 0.04 1.8231 0.04 

10. Паметници на културата 6.1489 0.13 6.1489 0.13 

11. Плажове и брегоукрепителни съоръжения - - - - 

12. Горски територии 636.7386 13.46 636.7386 13.46 

13. Водни площи 13.7024 0.29 13.7024 0.29 

14. Транспорт и комуникации 25.0748 0.53 25.0748 0.53 

15. Техническа инфраструктура 0.1195 0.00 0.1195 0.00 

16. ОБЩА ПЛОЩ 4730.2885 100.00 4730.2885 100.00 
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Таблица  І.4.2.-11:  Баланс на територията на с. Трояново 

 Наименование на териториалния елемент Площ на съществуващи  

елементи 

Площ на проектни  

елементи 

в ha в % в ha в % 

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Жилищни функции 110.5239 1.99 116.5239 2.10 

2. Обществено обслужващи функции - - - - 

3. Производствени дейности 38.7528 0.70 41.3583 0.75 

4. Складови дейности - - - - 

5. Рекреационни дейности, курортни и вилни зони - - 7.4000 0.13 

6. Озеленяване, паркове и градини - - - - 

7. Спорт и атракции - - - - 

8. Комунално обслужване и стопанство - - - - 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 

9.1.  обработваеми земи - ниви 3818.5048 68.90 3802.4993 68.61 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 523.0405 9.44 523.0405 9.44 

9.3. необработваеми земи 125.6552 2.27 125.6552 2.27 

9.4. Скали, пясъци, мочурища и дерета 127.2250 2.30 127.2250 2.30 

9.5. Сметище, кариери и др. 409.3373 7.39 409.3373 7.39 

9.6. Гробища 0.9546 0.02 0.9546 0.02 

10. Паметници на културата 0.3165 0.01 0.3165 0.01 

11. Плажове и брегоукрепителни съоръжения - - - - 

12. Горски територии 225.3347 4.07 225.3347 4.07 

13. Водни площи 133.0380 2.40 133.0380 2.40 

14. Транспорт и комуникации 15.7474 0.28 15.7474 0.28 

15. Техническа инфраструктура 13.6349 0.25 13.6349 0.25 

16. ОБЩА ПЛОЩ 5542.0656 100.00 5542.0656 100.00 
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Таблица  І.4.2.-12: Баланс на територията на с. Тръстиково 

 Наименование на териториалния елемент Площ на съществуващи  

елементи 

Площ на проектни  

елементи 

в ha в % в ha в % 

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Жилищни функции 99.019 3.82 99.019 3.82 

2. Обществено обслужващи функции 0.1477 0.01 0.1477 0.01 

3. Производствени дейности 19.2283 0.74 19.2283 0.74 

4. Складови дейности - - -  -  

5. Рекреационни дейности, курортни и вилни зони - - 5.4000 0.21 

6. Озеленяване, паркове и градини - -  - -  

7. Спорт и атракции - - 78.9000 3.05 

8. Комунално обслужване и стопанство - - - - 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 

9.1.  обработваеми земи - ниви 2031.8526 78.49 2026.4526 78.28 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 5.1724 0.20 5.1724 0.20 

9.3. необработваеми земи 104.9783 4.06 104.9783 4.06 

9.4. Скали, пясъци, мочурища и дерета 18.9707 0.73 8.9707 0.35 

9.5. Сметище, кариери и др. 96.2854 3.72 27.3854 1.06 

9.6. Гробища 2.2543 0.09 2.2543 0.09 

10. Паметници на културата 0.3065 0.01 0.3065 0.01 

11. Плажове и брегоукрепителни съоръжения - - - - 

12. Горски територии 103.1266 3.98 103.1266 3.98 

13. Водни площи 80.2180 3.10 80.2180 3.10 

14. Транспорт и комуникации 27.0279 1.04 27.0279 1.04 

15. Техническа инфраструктура 0.2046 0.01 0.2046 0.01 

16. ОБЩА ПЛОЩ 2588.7923 100.00 2588.7923 100.00 
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Таблица  І.4.2.-13: Баланс на територията на с. Черни връх 

 Наименование на териториалния елемент Площ на съществуващи  

елементи 

Площ на проектни  

елементи 

в ha в % в ha в % 

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Жилищни функции 94.513 3.35 94.513 3.28 

2. Обществено обслужващи функции 0.0764 0.00 5.0764 0.18 

3. Производствени дейности 12.4056 0.44 12.4056 0.43 

4. Складови дейности 6.6287 0.23 6.6287 0.23 

5. Рекреационни дейности, курортни и вилни зони 0.1145 0.00 136.3160 4.73 

6. Озеленяване, паркове и градини 0 -   -  - 

7. Спорт и атракции 0  - 10.6500 0.37 

8. Комунално обслужване и стопанство 131.0669 4.64 131.0669 4.55 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 

9.1.  обработваеми земи - ниви 1526.2593 54.06 1441.0593 50.05 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 57.5405 2.04 57.5405 2.00 

9.3. необработваеми земи 246.7610 8.74 236.1110 8.20 

9.4. Скали, пясъци, мочурища и дерета 23.2441 0.82 23.2441 0.81 

9.5. Сметище, кариери и др. 119.6218 4.24 119.6218 4.15 

9.6. Гробища 0.1592 0.01 0.1592 0.01 

10. Паметници на културата 0 -  -  - 

11. Плажове и брегоукрепителни съоръжения 0  -  -  - 

12. Горски територии 245.4879 8.69 245.4879 8.53 

13. Водни площи 342.9068 12.15 342.9068 11.91 

14. Транспорт и комуникации 15.2189 0.54 15.2189 0.53 

15. Техническа инфраструктура 1.432 0.05 1.432 0.05 

16. ОБЩА ПЛОЩ 2823.4366 100.00 2879.4381 100.00 
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Таблица  І.4.2.-14: Разпределение на устройствените зони в населените места на територията на 

Община Камено 

Площ/ha Код Устройствена зона 

с. Винарово 

4,5743 11096.1 Оз 

36,0821 11096.1 Пп 

4,0396 11096.2 Жм 

0,1252 11096.2 Жм 

с. Вратица 

8,9240 12245.1 Пп 

0,1509 12245.1 Жм 

0,4361 12245.1 Жм 

1,0225 12245.2 Жм 

гр. Камено 

40,9007 35883.1 Терен за озеленяване 

22,0164 35883.1 Пп 

12,4285 35883.2 Жм 

8,6793 35883.2 Пп 

8,6528 35883.4 Жм 

56,9537 35883.4 Пп 

0,1000 35883.4 Жм 

7,9485 35883.5 Жм 

с. Кръстина 

8,8066 40381.1 Пп 

1,9748 40381.1 Оз 

0,4370 40381.1 Жм 

1,2909 40381.2 Жм 

с. Ливада 

9,1292 43623.1 Пп 

30,2685 43623.1 Оз 

0,9750 43623.2 Жм 

2,1340 43623.2 Жм 

7,3958 43623.2 Пп 

0,1433 43623.2 Жм 

с. Константиново 

0,9600 52279.1 Оз 

0,4492 52279.1 Смф 

23,9325 52279.1 Ов 

11,3888 52279.1 Оз 

31,6214 52279.1 Ос 

145,7407 52279.1 Од 

569436.255 52279.2 Од 

9,3220 52279.1 Жм 

13,4238 52279.2 Смф 

0,9901 52279.3 Жм 

5,0337 52279.4 Жм 

с. Полски Извор 

1,4616 57337.1 Жм 

8,6372 57337.1 Пп 

8,8716 57337.2 Жм 

с. Русокастро 

82349.0252 63478.1 Оз2 
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75944.5225 63478.1 Пп 

968801.586 63478.1 Оз2 

9456.22113 63478.1 Оз2 

25833.9978 63478.1 Оз2 

7726.97266 63478.1 Оз2 

7619.47496 63478.1 Оз2 

14995.7949 63478.1 Оз2 

71045.9743 63478.1 Оз2 

74777.6367 63478.1 Оз2 

70695.8828 63478.1 Оз2 

8028.89202 63478.1 Терен за озеленяване 

16334.8751 63478.1 Оз2 

37832.4558 63478.2 Жм 

530429.927 63478.2 Оз2 

5452.21975 63478.2 Жм 

227364.799 63478.2 Пп 

19862.7001 63478.3 Жм 

209349.941 63478.4 Жм 

с. Трояново 

225513.837 73211.1 Пп 

112285.974 73211.1 Ов 

129532.651 73211.2 Жм 

95339.9862 73211.2 Пп 

20936.3817 73211.3 Жм 

с. Тръстиково 

54544.1591 73388.1 Ов 

794032.546 73388.1 Од 

20167.7149 73388.2 Жм 

с. Черни Връх 

560015.582 80916.1 Ов 

49979.805 80916.1 Оо 

487208.642 80916.2 Ов 

340945.549 80916.3 Ов 

1064722.164 80916.1 Од 

 

Предвижданията на Общия устройствен план на община Камено променят структурата на 

баланса по територията както следва: 

 Земеделските земи на територията на общината, като цяло се намаляват с 350 ha. Съществено е 

намален с 113 ha делът на пустеещи нискокатегорийни необработваеми земи, мочурища и 

дерета. 

 Друга значителна част е за разширение на населените места в това число 113 ha за жилищни 

функции, за производствени нужди 102 ha, и терени за обществено обслужване 10 ha. Най 

значително е увеличението за рекреационно и вилно строителство 108 ha, както и  за спортно-

туристическо строителство 218 ha, за голф комплекс Константиново и Черни връх. 

 Предложено е и вътрешно преструктуриране на земеползването в самите земеделски земи. 

Запазват се площите с трайни насаждения, за сметка на нивите. 

 Горските територии се запазват с площ (1881 ha). Желателно е тяхното увеличаване за сметка на 

залесени ливади от земеделския фонд и рекултивирани табани и кариери; 

 Увеличението на площта на населените места и урбанизираните територии е с 170 ha, като се 

предвижда вътрешно преструктуриране на отделните елементи. Така например увеличението на 

територията на населените места е с 170 ha, но 80 ha от тях са селскостопански дворове и ферми 
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и производствени терени извън регулация. 

 Най-голямо е разширението на територията на гр. Камено - 160 ha и на с. Черни връх - 80 ha  за 

вилни зони и с. Константиново 132 ha за спорт и атракции. 

 Териториите за водни течения и водни площи са без промяна по плана. 

4.3. Състояние на съществуващия сграден и жилищен фонд на територията на Община 

Камено и нейното землище   

По данни на НСИ за 2011 г. броя жилища е 5978, докато броя сгради е 5494. Строителството е 

било най-активно в годините между 1960 и 1989 г., като много малка част от жилищния фонд е остатъчен 

от периода малко след Втората световна война. 

Конструкция на жилищен фонд  

Най-малобройни са сградите, изпълнявани с едропанелни строителни системи, което е 

обусловено от факта, че строителството е предимно нискоетажно, а териториалното разпределение на 

жилищните ресурси е благоприятно. Макар и малко на брой – 31 /0.56%/, те се нуждаят от цялостно 

конструктивно обследване, обследване за енергийната ефективност и подмяна на инсталациите. 

Скелетните стоманобетонни сгради са 0.43% от общия брой, а масивните 96,9%.  

Жилищните сгради по вид на конструкцията общо са 5 494 бр., от които:  

- Стоманобетонни – едропанелни – 31 бр.;  

- Стоманобетонни – скелетни – 24 бр.;  

- Масивни 5329 бр.  

Етажност и стойност  

Броят на жилищата е 5 978 по данни на НСИ от 2011г. и има 18 552 жилищни помещения с 

полезна площ 421 703 кв.м. Строителството в Община Камено е в устройствени зони с преобладаващо 

застрояване с малка височина и плътност, като кота корниз е до 10м. Застрояването е в унисон с 

природната среда. Структурните елементи на града, отделните райони, са в унисон помежду си и 

градоустройственото решение предполага адаптивност на селищната структура с характерния релеф.  

Жилищна задоволеност  

Жилищната задоволеност се характеризира с показателя брой жилища на 1 000 души население. 

Този индикатор за удовлетвореността от жилищния фонд като количество и неговата достатъчност или 

нужда от нови е показателен за силно развити в икономическо отношение страни, където пазара на 

имоти и жилища е балансиран. Тук за община Камено този показател е недостатъчен, за да се прецени 

количеството наличен фонд, тъй като е деформиран от множеството необитавани сгради. На 1000 души 

има 423 жилища, което в сравнение със страната 471/1000, общината е с по-ниска стойност по 

отношение на количеството жилища. 

От общо 5494 жилищни сгради 65,8% са обитавани 3616 сгради. 1809 или 32,9% са необитавани. 

68 са сгради за временно обитаване. Това прави 2,56 души обитатели на едно жилище. Този показател 

определя и най-населените места.  

Извод: Свободният жилищен фонд е база за развитие на туризма като отрасъл. Множеството 

необитавани сгради могат да се реновират и адаптират за семейни хотели, леглова база за отдих. 

Съществуващата база може да се употреби и като се развият микропредприятия за производство и 

преработка на суровини, еко и биопродукция и бутикови стоки в малки серии.  

В заключение, съществуващият жилищен фонд има нужда да бъде обновен, като се направи 

стратегия необитаваните жилищни сгради да бъдат адаптирани към нови функции и да се осигурят 

социални жилища за маргиналните групи. За момента пазарът е стабилен, но следва да се предприемат 

конкретни мерки, с които общината да играе ключова роля в пазара на имоти, за да може сходни 

дейности да се ситуират в логистични и производствени бази и да не нарушават качеството на средата 

в града. 
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4.4. Производствени и складови територии. Състояние и прогнози, съгласно проекта за ОУП 

Икономическото развитие на община Камено е свързано основно с наличието и развитието на 

нефтохимическата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, малкия и среден бизнес и 

селското стопанство. Районът се утвърждава като зърнопроизводителен. Добри са условията за 

създаване на трайни насаждения, основно лозя. Застъпен е и животновъдният отрасъл, който се 

осъществява главно в лични стопанства. 

В икономическия профил на община Камено водещо място заема  вторичният сектор (сектор 

„Индустрия“). Водещите функции на този сектор са свързани с развитието на нефтохимическата 

промишленост и с локализацията на най-голямото предприятие в страната в тази икономическа дейност 

– „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. В сектор „Индустрия“ попада и друго по-голямо предприятие 

„Бургаски захарен завод“ ЕАД (икономическа дейност „Производство на храни, напитки и тютюневи 

изделия“). Останалите предприятия от разглеждания сектор са от типа „микро“, а няколко са от типа 

„малки“. Развитието на вторичния сектор („Индустрия“) на територията на община Камено е функция 

на външни суровинни ресурси, както и на голяма част от заетата работна ръка.   

Други  основни  предприятия,  функциониращи  на  територията  на  община Камено, са: „Лукойл 

България“ АД  (търговия с петрол и петролни продукти); „Промстрой“ ООД (строителство); „Елидис“ 

ЕООД  ( производство и монтаж на алуминиева дограма); "Европласт инженеринг ООД ( производство 

и монтаж на алуминиева дограма) и др. 

На второ място по значимост е  първичният – аграрен,  сектор (селско, горско и рибно 

стопанство). Селското стопанство традиционно е определял облика на общинската икономика. Дори и 

в условията на икономическа криза, настъпила след 2008 г. аграрния сектор се развива относително 

стабилно. Аграрният сектор е с растениевъдно-животновъдна структура.  

По вид собственост най-голям дял от обработваемата земя се пада на частната собственост – 

близо 80%. На територията на общината работят 4 земеделски кооперации, от които една в гр. Камено 

и 3 в останалите населени места на общината. 

Селскостопански фонд – дка 255 474 дка 

общинска собственост  37 500  

държавна  22 045  

частна  155 000  

смесена  6900  

на юридически лица  34 000  

религиозни организации  29  

 

Обработваеми земи – дка 255 474 дка 

ниви 243 992  

Овощни градини 4 058  

лозя 2 841  

 

От общо обработваемата земя в общината, най-голям е делът на площта на нивите и полските 

култури, следват площите с трайните насаждения (овощни градини и лозя), естествените ливади, мерите 

и пасищата. Природно-климатичните условия и традициите в областта на земеделието, предопределят 

развитието на растениевъдството, ориентирано главно към производството на зърнено-житни и 

фуражни култури – пшеница, слънчоглед, ечемик. Зеленчукопроизводството също заема определен дял 

в структурата на растениевъдството, предимно в частното стопанство. 

Отглеждани култури Площ – дка Среден добив – кг 
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пшеница 96 000 410 

слънчоглед 66 000 195 

ечемик 46 000 380 

рапица 20 000 185 

кориандър 11 000 130 

нахут 3 000 160 

царевица 2 000 450 

 

Животновъдството е втори основен подотрасъл на селското стопанство в общината, профилиран 

в областта на птицевъдството, отглеждане на пчелни семейства, овцевъдството. Животновъдството се 

развива главно в малки частни стопанства. Крупните животновъди са около 10% от всички 

регистрирани. 

Регистрирани животновъди – бр. 

от които крупни животновъди 

1565 

159 

Животни по групи бр. 

птици 10000 

пчелни семейства 3294 

овце 2226 

кози 662 

свине 616 

коне/магарета 175 

 

От съществено значение за интензивното развитие на общинското селско стопанство е 

изграждането на съвременни канали и конкретни обекти за пазарна реализация на продукцията, които 

могат съществено да подобрят, както търговските връзки между селскостопанските производители, 

производствените предприятия и директните потребители, така и връзките с външните и с местните 

пазари в други общини и области в България. За модернизиране на наличните производствени мощности 

са необходими значителни инвестиции с цел адаптиране към качествените, здравни и маркетингови 

стандарти на ЕС. 

Горският фонд в общината е малък - под 10 % от общата територия на община Камено. Районът 

се характеризира с разнообразие от дивеч, което е предпоставка за развитие на ловния туризъм. Срещат 

се основно: бозайници - сърна, чакал, лисица, язовец, пор, заек; птици - ястреб, сокол, яребица, 

пъдпъдък, горски бекас, гургулица, гълъб глухар, сови (защитен вид) и др. През пролетния и зимния 

прелет в района стационират различни видове облетен и водоплаващ дивеч - бекаси, диви патици, по-

рядко гъски. Риболовът е съсредоточен основно по изкуствените водоеми (27), като още 2 е предвидено 

да бъдат възстановени, където се лови шаран, каракуда, скобар и др. Един от водоемите - в село 

Константиново се използва за спортен риболов. Останалите изкуствени водоеми се използват за 

промишлен риболов. Част от водоемите са отдадени за дългосрочно ползване (до 5 години) на частни 

лица. Потенциалът за развитие на този отрасъл в Община Камено се изразява най-вече в подкрепата и 

съчетаването на различни видове туризъм. 

Третичният сектор (сектор „Услуги“) е с подчинено значение в местната икономика. От 

отраслите (икономическите дейности) включени в този сектор, които са с нефинансов характер с 

относително по-голяма значимост са „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Транспорт, 

складиране и пощи“. По-слабо развитите обслужващи функции на община Камено са и основната 

причина за по-слабото развитие на отраслите от третичния сектор. 

Прогноза за развитие на икономиката в Община Камено 
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Първичният сектор (селско, горко стопанство, риболов) ще утвърждава мястото си в бъдещия 

икономически профил на общината.  Фактори за това са разполагаемите природни ресурси (качествени 

земеделски земи), които се използват ефективно за зърнопроизводство, с перспективи и за развитие на 

интензивни култури -  трайни насаждения  (основно овощарство и лозарство). 

В прогнозния период на действие на ОУП на общината, в структурата на селското стопанство се 

залага концепцията, водещи позиции да продължи да има растениевъдството, а животновъдството да  

е с допълващи функции.  Прогнозната вътрешноотраслова структура на аграрния сектор към 2035 г. е 

следната: 

 Относителен дял на произведената продукция от  растениевъдството – 64,0% от общия обем 

реализиран от отрасъл „Селско стопанство“; 

 Относителен дял на произведената продукция от животновъдството – 32,0 % от общия обем 

реализиран от отрасъл „Селско стопанство“; 

 Относителен дял на произведената продукция от  други дейности – 4 % от общия обем 

реализиран от отрасъл „Селско стопанство“ 

В структурата на посевните площи с най-голям относителен дял ще продължат да бъдат 

площите, предвидени за отглеждане на пшеница, маслодаен слънчоглед и царевицата за зърно, които 

към 2035 г. ще заемат около 84-86% от общата посевна площ.  

В ОУП на общината се предвижда да бъдат създадени устройствени условия за осъществяване 

на  определена промяна, изразяваща се в използване на териториалните (поземлени) и природо-

климатични условия за отглеждане  и на други селскостопански култури. Проучванията в това 

отношение показват наличие на условия за развитие на зеленчукопроизводство и за разширяване на 

площите на  трайните насаждения. Прогнозните разчети са към 2035 г. площите за отглеждане на 

зеленчуци да бъдат в размер на 1000 -1300 дка.  

От трайните насаждения, освен сега застъпените лозови масиви (около 1600 дка) се очертават 

възможности за разширяване на площите им до 2500 дка. Агротехническите условия са подходящи и за 

създаване на нови масиви от овощни видове – около 800-1000 дка.  

Предпоставка за развитие на зеленчукопроизводството и на трайните насаждения като 

направление в селското стопанство е осигуряване на възможности за разширяване на поливните площи, 

като се ползват водите от съществуващите микроязовири.   

През следващите години, животновъдството ще продължи да се развива като второстепенен  

подотрасъл на селското стопанство. Преобладаващ характер ще има отглеждането на селскостопански 

животни в домашните дворове, като продукцията ще с основно предназначение – самозадоволяване на 

домакинствата.  

С ОУП на общината се предлагат устройствени условия и възможности за развитие на стоково 

ориентирано животновъдство, чрез осигуряване на необходимите терени за изграждане на 

животновъдни ферми. Условията и възможностите са за кравеферми, птицеферми, които се базират на 

възможността за осигуряване на фуражна база. Добри са и възможностите за развитие на пчеларството. 

Перспективите за развитието на животновъдството се разглеждат и от гледна точка на ролята му 

като суровинен източник за малки промишлени производства на храни от животински произход. 

За нуждите на аграрното производство в община Камено в проекта на ОУП се резервират терени 

за изграждане на нова съпътстваща селскостопанското производство  обслужваща и бизнес – 

инфраструктура.  Това са обекти за обслужване на машинния парк, складове за препарати за  

биологична и растителна защита, биологично подхранване (торене), складове за съхранение и обработка 

на семена, производствени обекти за  преработка на земеделска продукция и др. Необходимите терени 

за устройственото решение на тази инфраструктура следва да бъде териториално така ситуирана, че да 

бъде транспортно достъпен за населените места от цялата община. 

Насоките за развитие на вторичния сектор (преработващата промишленост), отчитани в 

работната хипотеза са свързани с възможностите за по-нататъшното развитие на промишлените 
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функции на общинския център и на по-големите населени места в общината.  Незаета ниша в 

промишлените функции на общината е разкриване на производствени мощности за преработка на 

селскостопански суровини – развитие на малки промишлени производства като съпътстващи на 

аграрните функции на населените места в общината. 

 В структурата на преработващата промишленост основно място се предвижда да заемат “микро” 

и “малки” предприятия в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Новоизгражданите 

преработващи предприятия на селскостопански сурови ще се ориентират към първичната и 

дълбочинната им  преработка.   

 Предвижданията са за изграждане на малки преработващи предприятия в сферата на 

хранително-вкусовата промишленост като: 

- Модерна рафинерия за растителни масла; 

- Мелничарско предприятие 

- Хлебопроизводство; 

- Цех за шоково замразяване на плодове и зеленчуци; 

- Малка винарна и др. 

4.5. Комуникационно-транспортна инфраструктура. Съществуващо състояние и прогнози, 

съгласно проекта за ОУП на Община Камено 

През община Камено преминава VIII Паневропейски транспортен коридор - Дурас - Тирана - 

Скопие - Гюешево - София - Пловдив - Бургас /Варна/, осъществяващ връзките между Адриатическо 

море и страните от черноморския регион, Русия и страните от Централна Азия. Той е с важно значение 

за развитието на общината, като осигурява бърза връзка към черноморското крайбрежие. 

Общата дължина на пътната мрежа в общината е 93.240 км. Между отделните селища връзката 

се осъществява по пътища от общинската пътна мрежа. 

№ 

По 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ 
 

КЛАС НА ПЪТИЩАТА 

Пътни вр. 

при възли. 
ОБЩО 

АМ 
I 

клас 

II 

клас 

III 

клас 

IV 

клас 

1. 

Степен на 

изграждане на 

пътищата 

        

а/ пътища с настилка км 11.620  7.900 73.720   93.240 

б/ пътища без настилка км       0.000 

 Всичко пътища: км 11.620 0.000 7.900 73.720 0 000 0.000 93.240 

          

 

Пътища с 

носимоспособност 10 

т/ос 

км 11.620  7.900 15.299   34.819 

          

2. 
Състояние на 

настилката 
        

а/ добро км 11.620  7.400 2.700   21.720 

б/ средно км   0.500 7.800   8.300 

в/ лошо км    63.220   63.220 

 Всичко:  11.620 0.000 7.900 73.720 0.000 0.000 93.240 
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3. 
Пътища по вид 

настилка 
        

а/ асфалтобетонна км 11 620  7.900 66.120   85.640 

б/ биндер км       0.000 

в/ 
асф. повърхностна 

обработка 
км    5.900   5.900 

г/ 
асф. проп.субив и 

др.асф.покр. 
км       0.0 

д/ паважна км    1.700   1.700 

е/ циментобетонна км       0.0 

ж /  трошенокаменна км       0.0 

3/ баластрена км       0.0 

 Всичко: км 11.620 0.000 7.900 73 720 0.000 0.000 93.240 

Източник: изпълнителна агенция "пътища" - Община Камено - за състоянието 

на републиканската пътна мрежа към 31.12.2013 год. 

Територията на Община Камено включва тринадесет селища, от тях един град Камено и 

дванадесет села при площ от 354,9 км2. В чертите на Общината е развит както железопътния, така също 

и автомобилния транспорт. Железопътната линия е главна, с дължина от 6 км. Тя обслужва основно град 

Камено е село Свобода. Автомобилният транспорт е приоритетен за Общината. Чрез него се 

осъществяват връзките между отделните селища, както в Общината, така също и извън нея със 

съседните: Айтос, Каблешково, Средец и областния град Бургас. Общината има стратегическо 

географско положение в близост до Общоевропейският транспортен коридор / ОЕТК/ №8 – Дурас – 

Тирана – Скопие – София – Пловдив – Бургас – Варна и областния град Бургас, отстоящ на 24 км. в 

северозападна посока.   

По данни на ОПУ Бургас през територията на Община Камено преминават следните пътища от 

Републиканската пътна мрежа /РПМ/:  

1) Автомагистрала  „Тракия” А-1 София -  Пазарджик – Пловдив – Стара Загора -  Ямбол – Бургас. 

Дължината на участъкът е 11,62 км /от км 335+177 до км 346+797/. Настилката е в добро 

състояние.  

2) Второкласен път ІІ – 79  О.п. Елхово – Болярово – Средец – кв. Меден рудник - /Бургас – 

Маринка/. В чертите на Общината дължината му е 7,90 км /от км 76+500 до км.84+400/. 

Настилката е в добро състояние, като пътя е рехабилитиран през миналата година.  

3) Третокласен път ІІІ – 539  Средец – Дюлево – Русокастро – Трояново – Айтос - /Карнобат – 

Бургас/. Дължината на този път в рамките на Общината е 25,40 км / от км 9+900 до км 35+300/. 

Състоянието на настилката не е добро. В отделни отсечки са извършвани основни ремонти през 

1970 година и средни такива през 1985 година, но единственият участък от 0,7 км, в който 

настилката е в добро състояние е реконструиран през 2006 година. Настилката в 20,0 км от 

всичките 25,4 км / 78,75%/ е в лошо състояние, а в останалите 4,7 км тя се окачествява като 

средно състояние.  

4) Третокласен път ІІІ – 5391  Трояново – Аспарухово – Крушево – Детелина - /Драганци – 

Карнобат/. Дължината му на територията на Общината възлиза на 2,8 км.  

5) Третокласен път ІІІ – 5392   /Трояново – Айтос/ Винарско – Кръстина – Камено – Братово. 

Дължината му е 16,232 км. През 2005 година е реконструиран участък с дължина от 0,6 км. 

Състоянието на настилката е лошо в 13,408 км /82,60%/ , средно в 2,40 км и добро в 0,424 км.  

6) Третокласен път ІІІ – 5393  /Камено – Братово/ - КППЗ „Лукойл Нефтохим”. Дължината на този 

път възлиза на 1,525 км. Настилката е в лошо състояние.  

7) Третокласен път ІІІ – 6008  /Карнобат – Бургас/ - „Лукойл Нефтохим” – о.п. ”Лукойл Нефтохим” 

– Камено. Участъкът от този път , попадащ в рамките на Общината е с дължина от 10,534 км /от 

км 5+497 до км 16+031/. Състоянието на настилката е различно: добро в участък с дължина от 
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1,6 км. и лошо в останалите 8,934 км /84,80%/. През 2007 година е извършена рехабилитация на 

участъка от село Свобода до град Камено. В стратегията за развитие на Общината 2007 – 2013 

година се предвижда пътен надлез при село Свобода над ж.п. линията.  

8) Третокласен път ІІІ – 7907  /Средец – кв. Меден рудник/ - Дебелт – Тръстиково – Полски извор 

– Братово. Дължината му в чертите на Общината е 11,43 км /от км3+210 до км 14+640/. 

Настилката е в лошо състояние. Извършван е частичен ремонт на участък от 10 км през 

далечната 1984 година.  

9) Третокласен път ІІІ – 7909  /Средец – кв. Меден рудник/ - кв. Горно Езерово – Братово – Равнец 

- /Русокастро – Трояново/. Дължината му в рамките на Общината е 5,799 км. / от км.11+800 до 

км.25+599/. Състоянието на настилката е лошо.  

Голяма част от  пътищата са с асфалтобетонова настилка – 85,64 км /91,85%/. Останалите са с 

асфалтова повърхностна обработка – 5,9 км и с паважна настилка – 1,7 км.  Силно впечатление прави 

лошото състояние на третокласните пътища. Тяхната обща дължина е 73,72 км. От тях в добро състояние 

са 2,7 км /3,66%/, средно – 7,80 км /10,58%/ и лошо 63,22 км /85,76%/.  

В плановете на ОПУ Бургас за неотложни ремонти са включени следните два пътя: 

 - ІІІ – 5392 от км.9+900 до км.17+900 общо 8 км. 

 - ІІІ – 6008  от км.0+000 до км.16+000  общо 16 км. 

Общата дължина на пътищата от Републиканската пътна мрежа възлиза на 93,24 км, 

разпределени както следва: автомагистрала – 11,62 км, пътища ІІ клас – 7,90 км и трети клас 73,72 км.  

Плътността на пътищата от РПМ е 0,2627 км/км2, чувствително по-висока от средната за 

страната - 0,1766 км/км2.  

Общинските /бивши четвъртокласни/ пътища в чертите на Общината са четири: 

1) BGS 1051  ІІІ – 539 – Русокастро – Ливада – Тръстиково -  Константиново – ІІ – 79. През 2008 

година е рехабилитиран участъка от  село Тръстиково до село Русокастро. През 2009 и 2010  

година същото е извършено и в отсечката село Русокастро до село Константиново.   

2) BGS 1053  / ІІ – 79, Константиново – Бургас/ - Черни връх – Полски извор / ІІІ – 7907/. Пътят е 

рехабилитиран  частично през 2007  и 2010 година в отсечката от село Полски извор до село 

Черни връх. През 2009 година е рехабилитиран и разклона за село Черни връх.   

3) BGS  2050  / ІІІ -539, Дюлево – Русокастро/ - граница общини / Камено – Средец/ - Суходол – 

Орлинци – ІІІ – 7951. 

4) BGS 2052  /ІІІ – 539, Русокастро – Трояново / - Желязово. През 2008 година е извършена 

реконструкция на кръстовището на този път с път ІІІ – 539. В стратегията за развитие на 

Общината 2007 – 2013 година този път е залегнал за ремонт.  

Съгласно Общинският план за развитие на Общината 2014 – 2020 година състоянието на 

местните пътища е незадоволително. Подобно е положението и с уличната мрежа в Общината. Очевидно 

общинските средства за текущ ремонт са крайно недостатъчни.  

Обществен пътнически транспорт се осъществява между общинския център град Камено и 

градовете Бургас и Айтос. Налични са редовна маршрутна линия Камено- Бургас и междуселищен 

транспорт по общинската транспортна схема. В общинския град Камено няма обособени линии на 

градски транспорт. 

Развитие на пътната мрежа  

Пътната мрежа е добре развита, като всички населени места са свързани с общинския център - 

град Камено. По-голямата част от общинската пътна мрежа е в много лошо състояние. Това е свързано 

с липсата на средства за ремонт и инвестиции в пътна инфраструктура. 

Състоянието на общинската пътна мрежа е незадоволително, поради недостига на средства за 

поддържане предоставяни ежегодно от държавния бюджет. Част от уличната мрежа в общинският 
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център град Камено е с асфалтобетонова настилка, която е в лошо техническо състояние и се нуждае от 

ремонт на настилката и тротоарите. 

 

Фиг. ІІ.4.5.-1: Транспортна инфраструктура 

Развитието на пътната мрежа в чертите на Общината следва да е главен инфраструктурен раздел 

при положение, че туризмът е важен отрасъл. Създаването на модерна пътна и улична мрежа в 

устройствения план ще гарантира къси, удобни и безконфликтни връзки. Това може да стане както с 

изграждането на нови такива, така също и с рехабилитация, реконструкция или ремонти на 
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съществуващите. Има се в пред вид не само подмяна на настилките на пътните платна, но и тротоари, 

съоръжения, банкети и други. Наличието на една оптимална пътна мрежа ще подобри връзките със 

съседни общини, райони и областния център, ще поощри развитието на нови зони и ще подобри 

екологията. 

Железопътен транспорт– състояние и развитие  

Железопътната мрежа в териториалния обхват на общината е с обща дължина от 6 км и обслужва 

град Камено и село Свобода. 

Съществува отклонение за товарен клон към комбинат „Дебелт”. 

По програмата на НКЖИ не се предвижда развитие на железопътната мрежа на територията на 

общината. 

Въздушен транспорт– състояние и развитие  

На територията на община Камено съществува старо летище на селкостопанската авиация между 

селата Константиново и Тръстиково. С развитие на курортната зона, зоните за атракция и спорт по 

крайбрежието на Мандренското езеро и голфкомплексите наблизо, предполагат то да се развие като 

летище за малогабаритни самолети и учебен център за безмоторно летене и парашутизъм. 

4.6. Електрификация, телефонизация и информационно обслужване. Съществуващо 

състояние и прогнози, съгласно проекта за ОУП на Община Камено 

Поддържането на електропреносната и електроразпределителната мрежа и съоръженията към 

нея, на територията на община Камено, както и електроснабдяването, се осъществява от „EVN 

България". Електрифицирани са всички населени места на територията на общината, като липсват 

такива с режим на тока. Липсва изградена подстанция на територията на общината. 

Таблица ІІ.4.6.-1: Електроенергията произведена от възобновяеми енергийни източници е 18 300 MWh 

от 15.06.2012 г. до момента 

№ Централа производство 

2013 г. 

1 Прима Солар - Черни връх 184 903,14 

2 Ланд трейд - Кръстина 1 937 016,00 

3 Камено Пи Ви Ес 1 897 420,00 

4 МН енерджи - Черни връх 226 956,00 

5 Камено солар 1 1 457 187,20 

6 БНРГ Камено 2 1 455 241,60 

7 Камено Иновейшън 1 3 215 653,00 

8 БНРГ Камено 1 1 454 876,80 

9 Камено Енерджи Проджект 2 265 237,00 

10 Камено иновейшън 2 860 352,00 

11 Еко енерджи - Черни връх 260 263,14 

12 Алфа стар - Черни връх 4 457 346,00 

13 Натуркрафт- Тръстиково 2 404 440,00 

14 Стар енерджи - Черни връх 169 551,20 

15 Ен Ес - Черни връх 162 256,14 

16 Енергия БГ - Константиново 26 948,70 

17 ЗП Свилен Маринов - Желязово 40 567,00 

18 Уинд Иновейшън 1 - Камено 2 385 876,00 

19 Камено солар 2 1 455 126,40 

20 Солар БГ - Камено 3.5 MW 4 789 998,00 

21 Солар БГ - Камено 1.5 MW 2 035 961,60 

22 Фалкон-Трояново 173 505,60 

23 Голдън сан - Трояново 1 918 005,00 

24 Грийнерджи - Винарско 2 2 297 148,00 

25 Агроринг - Грийнерджи - Винарско 1 257 731,20 
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26 Фотони - Винарско 1 306 683,20 

 Общо за 2013 г. 41 116 249,92 

 

Преспективното развитие на ел.консумацията може да бъде прогнозирано, съобразно 

особеностите на селищната система, а именно за: 

 зони за развитие на жилищни територии 

 обществено-обслужващи функции 

 рекреационни ,курортни и вилни зони 

 спорт и атракции 

 производствени дейности 

 складови дейности 

В групата на комунално-битовите товари се включват: 

 Битови потребители в жил. сгради, вилни сгради, ваканционни зони 

 Комунални потребители-външно осветление, обществени сгради,  комунални предприятия, 

водоснабдяване и канализация. 

Консумацията на ел. енергия за комунално-битови нужди се определя в процент от общата 

комунално-битова електроконсумация, когато не са известни показателни комунални потребители. От 

направената прогноза не са включени загубите на електроенергия от трансформиране и пренасяне, както 

и влиянието на фактора на мощността, поради ориентировъчния характер на изчислението. 

Средните плътности на върховия товар на нашите градове се взема от табл.2-3 на „Ел. 

разпределителни мрежи” Спиров и раздел ІІ,ІІІ,ІV на  Наредба №3/2004г за УЕЕЛ. 
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Таблица ІІ.4.6.-2: Списък на производители на ел. енергия на територията на Община Камено в КЕЦ „Бургас юг" към м. 05.2014 г. 

№ Фирма ЕИК наименование 
№ 

електромер 
ИТН 

Мощн

ост 

/kWp/ 

1. ПРИМА СОЛАР ЕООД 200600985 ФтЕЦ ПРИМА СОЛАР 35016913 4140639 132 

2. "ЛАНД ТРЕЙД - 2008" 

ЕООД 
200468926 ФтЕЦ ЛАНД ТРЕЙД - КРЪСТИ НА 00476665 4135909 1470 

3. КАМЕНО ПИ ВИ ЕС 

ЕООД 
201285885 

ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА- КАМЕНО 

ПИ ВИЕС ЕООД 
00475289 4137038 2846 

4. "МН ЕНЕРДЖИ" ЕООД 200116793 ФтЕЦ МН ЕНЕРДЖИ - ЧЕРНИ ВРЪХ 00476750 4129356 177 

5. КАМЕНО СОЛАР ЕООД 200861723 ФтЕЦ КАМЕНО СОЛАР 1 00465526 4136139 1000 

6. БНРГ КАМЕНО ЕООД 200860888 ФтЕЦ БНРГ КАМЕНО 2 00465491 4136124 1000 

7. КАМЕНО ИНОВЕЙШЪН 

1 ООД 
202153833 ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 00475291 4136997 2798 

8. БНРГ КАМЕНО ЕООД 200860888 ФтЕЦ БНРГКАМЕНО 1 00465472 4136112 1000 

9. КАМЕНО ЕНЕРДЖИ 

ПРОДЖЕКТ ЕООД 
201378880 ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 00475296 4136860 1781 

10. КАМЕНО ИНОВЕЙШЪН 

ЕООД 
201285846 ФтЕЦ 00475298 4136938 2149 

11. "ЕКО ЕНЕРДЖИ" ЕООД 147030608 ФтЕЦ ЕКО ЕНЕРДЖИ - ЧЕРНИ ВРЪХ 30314733 4140599 200 

12. АЛФА СТАР ООД 102922298 ФтЕЦ АЛФА СТАР - ЧЕРНИ ВРЪХ 00476413 4136888 4000 

13. НАТУРКРАФТ ЕООД 200233775 ФтЕЦ НАТУРКРАФТ - ТРЪСТИКОВО 00476469 4114335 2000 

14. "СТАР ЕНЕРДЖИ” ЕООД 200116672 ФтЕЦ СТАР ЕНЕРДЖИ - ЧЕРНИ ВРЪХ 00476749 4129338 149 

15. ”ЕН ЕС КЪМПАНИ" 

ЕООД 
200116836 ФтЕЦ ЕН ЕС КЪМПАНИ 35017226 4140631 120 

16. ЕНЕРГИЯ БГ - БУРГАС 

ЕООД 
201900015 ФЕЦ В/У ПОКРИВ С. КОНСТАНТИНОВО 03435698 4161172 30 

17. МАРИНОВ СВИЛЕН 

СТОЯНОВ 

790427048

4 
ФтЕЦ СВИЛЕН МАРИНОВ - ЖЕЛЯЗОВО 04048099 4137232 30 

18. УИНД ИНОВЕЙШЪН 1 

ЕООД 
201337660 ФтЕЦ Сепетлика - 033145 00475294 4137042 2730 

19. КАМЕНО СОЛАР ЕООД 200861723 ФтЕЦ КАМЕНО СОЛАР 2 00465471 4136128 1000 

 

Таблица ІІ.4.6.-3: Списък на производители на ел. енергия на територията на Община Камено в КЕЦ Карнобат към м.05.2014г. 

№ Фирма ЕИК наименование 
№ 

електромер 
ИТН 

Мощно

ст 

/kWp/ 

1. СОЛАР БГ ЕООД 147232298 ФтЕЦ СОЛАР БГ- КАМЕНО 00475285 4138179 3500 

2. СОЛАР БГ ЕООД 147232298 ФтЕЦ СОЛАР БГ- КАМЕНО 00475279 4138217 1500 
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3. ФАЛКОН ЕООД 102832930 ВтЕЦ ФАЛКОН-ТРОЯНОВО 00476698 4062927 260 

4. 
ГОЛДЪН САН ЕООД 200527385 

ФВЦ 1,5 MW, "Голдан Сан" 

ЕООД 
00476586 4138360 1500 

5. ГРИЙИЕРДЖИ 

БЪЛГАРИЯ 1 ООД 
201986060 

ФтЕЦ "Грийнерджи България 

1” 
00475269 4137278 1800 

6. 
АГРОРИНГ ЕООД 102836194 

ФЕЦ 200kWp, "Агроринг" 

ЕООД 
00465457 4137279 200 

7. 
ФОТОНИ - 4 ООД 200077600 

ФВЦ ФОТОНИ 4 ООД-

ВИНАРСКО 
00465464 4137955 1000 
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Мобилни телефонни услуги са представени от трите национални мобилни оператора. МТел, 

Теленор и Виваком предоставят 100% покритие със сигнал на територията на общината. Това осигурява 

пълен спектър на техните услуги. Интернет достъп се предоставя в общинския център и в част от селата. 

БТК ADSL осигурява висококачествен интернет достъп. „Българска телекомуникационна компания“ 

АД Камено разполага с приемно-предавателна станция с 3 бр. секторни антени за мобилна комуникация 

с носещи честоти около 900 MHz, 2 броя РРА с мощност под 10W. Алтернатива се явява и мобилната 

интернет връзка. Обитаваните жилища, имащи достъп до интернет, са 24 % от общия брой. 

В община Камено обитаваните жилища, използващи кабелна телевизия през 2011 г. са били 59% 

(2263 бр.), а сателитна антена 23% (912 бр.). Осигуреността на обитаваните жилища с компютър е 26% 

- 1000 жилища. 

4.7. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура 

4.7.1. Водоснабдителна система община Камено 

Водоснабдяване на гр. Камено - водоснабдява се от водоснабдителна система „Камчия” от 

магистрален водопровод ПС „Хан Крум - НХЛ” - стомана Ф426 гравитачно чрез външен водопровод 

стомана Ф273 с дължина 5 км до напорен резервоар 2х500 м3. Този водопровод захранва с вода и 

населените места от Община Бургас - с. Равнец и с. Братово. 60 % от вътрешната водопроводна мрежа 

е изградена от етернитови тръби като в последните години се изпълнява строителна програма за 

подмяната им с тръби от полиетилен висока плътност. 

Като резервен водоизточник за водоснабдяване на града е ПС „Камено” на 3 бр. тръбни кладенци 

и тласкател Ф250 - 200 с дължина 3,7 км до напорен резервоар 2х500м3. 

Водоснабдяване на село Винарско - водоснабдява се от ПС “Караново” на 2 бр. каптажи в 

района на помпената станция и 2 сондажа. Чрез тласкател етернит Ф100 - Ф 150 с дължина 4 км до 2 бр. 

напорни резервоари 200 м3. Вътрешната водопроводна мрежа е изградена само от етернитови тръби , 

като преобладаващия диаметър е Ф60 и Ф80.   

Водоснабдяване на село Вратица - водоснабдява се гравитачно от един каптаж на 2 км 

северозападно от селото до напорен резервоар 100 м3. До същият резервоар чрез тласкател стомана Ф159 

с дължина 1,7 км достига водата и от ПС “Караново”. Селото в по-голямата част от годината ползва вода 

само от каптажа. 

Водоснабдяване на село Кръстина - водоснабдява се от водоснабдителна система “Камчия” с 

водовземане от външен водопровод стомана Ф273 за гр. Камено в близост до ПС “Българово” чрез 

водопровод стомана Ф159 с дължина 3,5 км до напорен резервоар 350 м3. При необходимост населеното 

място може да получава вода и от ПС “Българово”. Вътрешната водопроводна мрежа е изцяло 

подменена. 

Водоснабдяване на село Ливада - водоснабдява се гравитачно от каптаж намиращ се в гората, 

югозападно от селото на около 2 км до напорен водоем 100 м3. През 1998 г. се включва допълнителен 

сондаж от водоснабдителна система “Русокастро-Ливада-Тръстиково”, директно в мрежата, като се 

подобри водоподаването към селото. Вътрешната водопроводна мрежа е изградена от чугун, положен 

през 1942 г., от етернитови тръби - 62% от общата мрежа и тръби ПВП. 

Водоснабдяване на село Трояново - водоснабдява се от 6 бр. каптажи и 2 сондажа в поречието 

на р. „Чакарлийка”. В ПС “Трояново” влизат каптажите “Кюнка”, к-ж “Сас бунар”, 3 бр. к-жи 

“Джевезлий” и двата сондажа и чрез тласкател стомана Ф 125 с дължина 2,5 км водата достига до 

напорен резервоар 340 м3. Поради лоши проби и намален дебит всички каптажи са изключени. На 

северозапад от селото в района на овощната градина има каптаж, като водата гравитачно достига до 

напорен резервоар 75 м3. През летните месеци за водоснабдяването на селото се включват допълнителни 

водни количества от ПС “Трояново - Лъджата”, която е за водоснабдяване на селата Крушево и 

Аспарухово” от Община Карнобат. 50% от вътрешната водопроводна мрежа на селото са чугунови 

тръби, изградени през 1939 година. 

Водоснабдяване на село Желязово - водоснабдява се от ПС “Желязово” на 4 бр. каптирани 

извори, като в момента се ползват два, тъй като водните количества са достатъчни. Чрез тласкател 
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стомана Ф 109 с дължина 0,5 км водата достига до напорния резервоар 240 м3. Вътрешната водопроводна 

мрежа е изградена само от етернитови тръби с диаметър Ф 100 и Ф 150. 

Водоснабдяване на село Русокастро - водоснабдява се от “ПС Русокастро” на 6(2) бр. тръбни 

кладенци. Чрез тласкател стомана Ф 159 водата достига до напорния резервоар 280 м3 с дължина 1,1 км. 

Вътрешната водопроводна мрежа е изградена от чугун - 3,5 км положен през 1930 г. и етернит 13 км. 

Последните години се извършва подмяна с ПЕВП тръби - 2 км. 

Селата Тръстиково, Полски извор, Черни връх и Константиново, получават вода от 

водоснабдителна система “Тръстиково” на 8 бр. кладенци. Чрез ПС “Тръстиково” и тласкател, подменен 

през 2004 г. с ПЕВП тръби Ф315-225 с дължина около 4 км водата достига до напорен резервоар 300 м3 

“Полски извор”, от който се водоснабдяват всички села. Характерно за тези села е липсата или частично 

изградена водопроводна мрежа от поцинковани тръби в допълнително включени в регулационните 

планове на селата квартали, а също и вилни зони, тангиращи с регулацията. 

Съществуващата водопроводна мрежа е с тръби от различен вид и диаметър (етернитови, 

стоманени, чугунени, полиетиленови). Преобладават етернитовите (азбестоциментови) тръби, които са 

амортизирани, ненадеждни и морално остарели. Те водят до чести аварии и до значителни загуби на 

питейна вода, както и на влошаване на нейните хигиенни характеристики. Това е основна причина за 

загубите на води. Около 90% от водопроводите трябва да бъдат подменени. 

4.7.2. Канализация и пречистване на отпадъчните води 

Изградена канализационна мрежа на територията на община Камено има в град Камено и село 

Кръстина. В останалите населени места няма изградена канализация. На територията на Общината има 

изградена само една ПСОВ разположена в село Кръстина. 

Обитаваните жилища по наличие на канализацията и местонамиране в общината са 3841, като 

2198 от тях са свързани с обществена канализация. В 284 обитавани жилища не е налична канализация. 

4.8. Топло и газоснабдяване 

На територията на общината има изградена газопреносна мрежа с дължина 20 000 м, брой 

абонати 160, от които 126 битови потребители и 34 стопански. С решение на Общински съвет от 

05.12.2002г. е учредена Общинската фирма „Камено-газ" ЕООД. Към 2010 г. общинската фирма е 

изградила 27 000 м газопроводи и е в състояние да достигне до всеки имот в териториалния обхват на 

гр. Камено и с. Свобода. В газопреносната мрежа са включени всички общински сгради, много битови 

потребители и всички промишлени обекти: 

- Битови - 112 бр. 

- Промишлени - 9 бр. 

-Обществено - административни сгради - 23бр, от които 13 са общински. 

През последната година „Камено-газ" ЕООД е разпределило 7 636 000 н.м.куб. природен газ. 

Проектно предложение. Варианти за развитие 

Развитието на мрежата, трябва да бъде направено въз основа на детайлна оценка на бъдещото 

потребление на природна газ в района и оценка на потенциалните потребители – промишлени, 

обществено-административни и битови, и техните максимални часови консумации. 

В настоящата разработка се прави оценка на потенциалните варианти за  разширение на 

газопроносната мрежа на територията на община „Камено“.  

Разширението на газоразпределителната мрежа, съобразно потенциалите за развитие на 

общината се предлагат в два етапа:   

Първи етап за захранване на селата Тръстиково, Полски извор, Черни връх, Ливада, Русокастро, 

както и евентуално Желязово и Константиново. Началото на мрежата започва от ГРС Дебелт (оранжев 

цвят) в посока север и след преход на река Русокастренска завива наляво към Тръстиково, като е 

желателно да се остави отклонение с подземен кран за бъдещо захранване на с. Константиново. 
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Варианти за реализиране на газозахранването по първи етап: 

Вариант 1 

При село Тръстиково разпределителния газопровод се разделя на два клона. Първи клон е към 

селата Полски извор и Черни връх, а втори клон продължава към селата Ливада и Русокастро. 

Евентуално, след с. Русокастро, може да се продължи трасето до с. Желязово. 

Работно налягане (зависи от изходното налягане на ГРС Дебелт), може да бъде 4 или 5 bar, в 

зависимост от изчисленията на мрежата. 

Общата дължина на двата клона и директния газопровод по предложените трасета е оценено на 

около 23 500 метра. 

В селата, в зависимост от проучванията за бъдещо потребление за достигане до крайни битови 

и стопански клиенти, може да бъде изградена мрежа от около 16 000 метра.  

Или обща дължина 39 500 метра. 

Очаквана инвестиция за проектиране и строителство на полиетиленови газопроводи и 

отклонения -  2 567 500 лева 

Вариант 2 

Вариант 2 за захранване на същите села - начало на мрежата от ГРС Бургас (зелен цвят). Обща 

дължина на мрежата: 

Директен газопровод  27 000 метра + ГРМ в 4 села 16 000 метра =43 000 метра. 

Очаквана инвестиция за проектиране и строителство на полиетиленови газопроводи и 

отклонения - 2 795 000 лева. 

Решението за Вариант 1 или Вариант 2 зависи от Собственика на газопровода и Собственика на 

ГРС ДЕБЕЛТ. 

 

Втори етап - варианти на изграждане на газоразпределителна мрежа за захранване на селата 

Кръстина, Винарско, Трояново и евентуално с. Вратица. 

Началото на мрежата започва от ГРМ на гр. Камено (жълт цвят) в посока северозапад до село 

Кръстина за захранване на потенциални битови и стопански клиенти. 

При село Кръстина, разпределителния газопровод се разделя на два клона. Първи клон 

продължава на север към село Винарско. При достигане на Автомагистрала Тракия, има възможност да 

се проектира и изгради метанстанция. 

Втория клон продължава към с. Трояново, като преди селото трасето може да се продължи  до с. 

Вратица или да се предвиди само отклонение с подземен кран. 

Работно налягане (зависи от работното налягане на ГРМ Камено), може да бъде 4 или 5 бара, в 

зависимост от изчисленията на мрежата.  

Общата дължина на двата клона и директния газопровод е 16 800 метра. 

В селата, в зависимост от маркетингово проучване за достигане до крайни битови и стопански 

клиенти, може да бъде изградена мрежа от около 10 000 метра. 

Или обща дължина 26 800 метра. 

Очаквана инвестиция за проектиране и строителство на полиетиленови газопроводи и 

отклонения - 1 742 500 лева. 

Разширение на лицензията : Лицензиите за разпределение и за снабдяване с природен газ са със 

срок до 2019 година. При желание от страна на „Камено газ” ЕООД, да разшири лицензията си и да 

присъедини съседната община Средец, е необходимо да се разработят план схеми на населените места 

в община Средец, да се изготви бизнес план, които да бъдат одобрени от общинския съвет. 
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По този начин, с обединяването, ще се поднови лицензията с нов срок от 35 години и ще се 

разшири обхвата й. 

4.9. Зелена система. Прогнози, съгласно проекта за ОУП на Община Камено 

Зелена система 

Озеленени площи за широко обществено ползване в населените места 

Озеленените площи за широко обществено ползване в града са представени от общоградския 

парк и система от неравномерно разпределени малки микрорайонни градини и скверове, както и улично 

озеленяване, осигуряващи ежедневния отдих на населението. Те подлежат на нормиране, като е важно 

да бъдат отчетени степента на изграденост и разпределението им в рамките на урбанизираната 

територия. В рамките на града няма озеленени площи, обявени за културни ценности и паметници на 

градинско-парковото изкуство. 

В селата на общината до момента няма реализирани обществени паркове, но съществуват 

футболни игрища, около които има условия за създаване на озеленени площи за широко обществено 

ползване и за развитие на устройствена зона (Оз). В тези и някои други терени съществуват сериозни 

предпоставки за изграждане на спортни съоръжения и паркова среда, и за развитие на устройствена зона 

(Озс1). 

Основните дълговечни дървесни видове в озеленените площи на града са: Picea abies, Picea 

pungens, Pseudotsuga menziezii ssp. menziesii, Chamaecyparis lawsoniana, Thuja orientalis, Larix europaea, 

Tilia  grandifolia, Tilia  tomentosa, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Acer campestre, Acer platanoides, Acer 

dasycarpum, Fraxinus oxyphylla, Fraxinus  americana, Fraxinus ornus, Betula alba, Platanus orientalis, Populus 

pyramidalis, Populus alba, Robinia pseudoacacia, Aesculus hyppocastanum, Juglans regia, Prunus cerasifera, 

Sambucus racemosa, Gleditschia triacanthos, Catalpa bignonioides и др. Съотношението между местни и 

интродуцирани дървесни видове в озеленените площи на града е в полза на местните. Това е гаранция 

за нормално развитие и дълговечност на дървесната растителност. Не е нарушен и балансът между 

иглолистни и широколистни дървесни видове в съответствие с географското разположение и 

конкретните климатични условия на района. 

При бъдещо устройство на озеленени площи в града и селата на общината се препоръчва 

използването на растителност от местни или интродуцирани видове, устойчиви и съобразени с почвено-

климатичните условия на района, а именно: Abies cephalonica, Abies pinsapo, Acer campestre, Cedrus 

libani, Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Ginkgo biloba, Juglans nigra, Juniperus 

virginiana, Picea abies, Platanus occidentalis, Quercus rubra, Thuja occidentalis, Thuja orientalis, Tilia 

tomentosa, Tsuga canadensis. 

В градските паркове на Камено по-голямата част от дърветата са достигнали кулминация в 

своето развитие, което предполага проектиране на реконструкции на растителните обеми, както и 

планиране на подходящи дейности за оздравяване, частично или цялостно премахване на засегнатите 

растителни индивиди.  

Улично озеленяване. Наложителна е реконструкция на части от уличното озеленяване на града 

поради влошено състояние на дървесните индивиди, несъответствие с биологичните им изисквания и 

опасност от неблагоприятни последици. 

Озеленени площи за ограничено обществено ползване в населените места 

Паркоустрояването и благоустрояването на обектите от социалната и образователната сфера и 

прилежащите им озеленени площи, както и междублокови пространства допълва зелената система 

посредством озеленените площи за ограничено обществено ползване в имотите за жилищни, вилни, 

обществени, производствени, курортни и спортни сгради и комплекси. 

В настоящия момент в града има: 

- озеленени площи в административни сгради, културни институти, култови сгради, здравни и 

детски заведения, сгради на образованието, спортни сгради и съоръжения и др.  

- озеленяване на жилищната среда (микрорайонни паркове, вътрешноквартални пространства, 
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дворни градини); 

- озеленяване на промишлени терени (заводски и складови площадки, изолационни ивици в 

заводски и промишлени терени, изолационни защитни пояси на промишлени зони);  

- озеленяване на спортни съоръжения и комплекси;  

- мелиоративно озеленяване представено от крайречната биотопна (самоподдържаща се) 

растителност, която активно се включва в зелената система на града; 

- стопански площи на зелената система (разсадници, цветопроизводни стопанства и оранжерии).  

Резултатите, анализът и обобщенията относно състоянието на дълготрайната дървесна 

растителност в зелените площи в града водят до следните препоръки: 

 Задължително провеждане на санитарни сечи и резитби, които да доведат до - 

отстраняване на изцяло повредените индивиди /представители на родовете Populus, Robinia 

и Gleditschia; 

- саниране короните на дърветата при частично изсъхнали клони и суховършия 

/представители на родовете Tilia, Fraxinus, Robinia и Gleditschia, както и на Acerdasycarpum, 

Acerpseudoplatanus/; 

- подобряване растежния простор на коронитепри представители на родовете Aсer, Platanus, 

Tilia, Aesculus и Fraxinus. 

 Провеждане на ландшафтно-формировъчни сечи за оптимизиране гъстотата на 

растителните индивиди в отделни части на общоградските паркове. 

 Отстраняване на индивиди с неудачно разположение по отношение потенциалните 

опасности, които крият при неблагоприятни атмосферни условия, около някои от 

съществуващите паметници и други архитектурни елементи. 

 Отстраняване на силно увредени и деформирани индивиди от уличното озеленяване 

(особено от вида Fraxinus americana). 

 Подмяна на част от новозасадените фиданки с най-значително отклонение от 

стандартните изисквания и правилно укрепване на тези от тях, които имат перспектива за 

развитие в бъдеще. 

Задължително отстраняване на опасни клони и отделни индивиди в дворните пространства 

на детски заведения и училища. 

Спорт 

Основната част от инфраструктурата на спорта е разположена в общинския център – гр. Камено. 

На територията на града активно развиват дейност няколко спортни клуба – 3 футболни клуба – в гр. 

Камено, с. Русокастро и с. Ливада, „Велоклуб-Златна крепост”, „Спортен клуб по ловна стрелба и 

туризъм” и дружество „Шах-Бридж-Клуб“ Камено. Те са насочени към спортна дейност по няколко вида 

спорт – футбол, колоездене, шахмат, спортна и ловна стрелба и др. В инфраструктурата на спорта, 

основно място заема градският стадион в гр. Камено, който се използва и от представителния тим на 

ФК „Камено“. Състоянието на терена и трибуните на стадиона не е добро. През 2013 г. с финансовата 

помощ на „ЛУКОЙЛ Нефтохим“ АД е изграден модерен спортен комплекс с игрище за футбол и 

баскетбол в училището (СОУ „Хр. Ботев“) в гр. Камено. Към инфраструктурата на спорта в гр. Камено 

следва да се отчита и спортната база в училищата - физкултурни салони, външни спортни площадки и 

др. 

Прогноза за развитие на спорта 

Аналитичните проучвания за наличните спортни обекти  на територията на община Камено 

показват, че като брой и площ те са под действащите нормативи (5м2/човек открити  и  0,6 м2/човек 

покрити спортни площи). Същевременно бе констатирано, че игрищата и стадионите в селата не са в 

добро физическо състояние, което налага същите да бъдат реновирани.  
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Очертава се потребност от нови 3 спортни площадки. 

5. Връзка на плана с други планове и програми 

Изработването на Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. е съобразено с основните 

стратегически документи на Европейския съюз и ООН, имащи отношение към устойчивата околна среда 

- Лисабонската стратегия за развитие на Европейския съюз, Стратегията за устойчиво развитие на 

Европейския съюз, Стратегията за околна среда и тематичните стратегии към нея на Европейския съюз, 

най-новите политики на Европейската комисия в околната среда и устойчивото развитие – 

законодателните пакети „Климат - енергетика” и „Устойчиво потребление и производство”, Целите на 

хилядолетието за развитие (ООН) и др. 

Националната стратегия и планът за действие са рамкови, тъй като вече се изпълняват, подготвят 

се нови и се актуализират редица секторни и общински стратегически документи, свързани с околната 

среда. 

Основавайки се на комплекса от стратегически и устройствени изисквания, основната цел на 

бъдещия ОУП на гр. Камено, населените места в Общината и землищата им е да създаде планова основа 

(по смисъла на ЗУТ) за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на урбанизираните територии и 

на териториите извън тях, обвързано с Общинския план за развитие (2014 - 2020 г.) и другите 

стратегически и планови документи, визиращи комплексното социално-икономическо развитие и 

устройствено планиране на Община Камено и териториите в землищните й граници. 

Планът се съобразява с предвижданията на устройствените схеми и планове от по-горна степен 

и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка. 

Във връзка с приемането на Република България като равноправен член на Европейския съюз от 

01.01.2007 г. и хармонизиране на нашето законодателство с това на ЕС основни актуални източници, 

задаващи целите по опазването на околната среда, са Европейските директиви, ръководства и указания, 

засягащи компонентите на околната среда (въздух, води, почви, отпадъци), които са ползвани и 

съобразени при изготвянето на екологичната оценка.  

При изготвянето на плана са взети предвид следните документи на международно, национално 

и регионално ниво, както следва: 

1. Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020)  

2. Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г. 

3. Националната стратегия за околна среда 2009 - 2018 г. и Планът за действие за периода 2009 

- 2018 г.  

4. Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в България до 2015 г.  

5. Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.  

6. Директива на Съвета 92/43/ЕИО от 21.05.1992 г.  за запазването на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 

7. Директива на Съвета 2009/147/ЕИО от 30 ноември 2009 година за опазването на дивите птици 

8. Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 

- 2020 г. (НСРГСРБ 2013 – 2020)  

9. Стратегическият план за развитие на горския сектор 2014 - 2023 г.  

10. Националната стратегия за развитие на ловното стопанство 2012 - 2027 година 

11. Регионалният план за развитие на Югоизточен район за планиране периода 2014 - 2020 г. 

12. Областната стратегия за развитие на област Бургас  

13. Общински план за развитие на Община Камено за периода 2014-2020 г. 

Връзката на плана с горните планове и програми е разгледано подробно в т. V от настоящия 

доклад. 
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ІІ. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ФАКТОРИТЕ, 

КОИТО ЗАМЪРСЯВАТ ОКОЛНАТА СРЕДА И ТЯХНОТО ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ 

ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА 

1. Атмосферен въздух 

1.1. Характеристика на климатичните и метеорологичните фактори 

Релеф 

Релефът на Бургаска област е предимно равнинен, низинен и нископланински. Релефът на 

Община Камено в преобладаващата си част е равнинен, на места хълмист, прорязан от долините на 

реките Русокастренска, Айтоска и Чакърлийска. Средната надморската височина на общината е от 20 

до 45 м. Съществува слабо изразен наклон от град Камено към морския бряг. На север разглежданата 

територия достига първите възвишения от южната страна на Стара планина. Там надморската височина 

достига 300 м и повече. Поради тази причина съществува разлика в надморската височина в селищата 

на територията на общината. Така например, докато в селата Кръстина и Винарско тя достига съответно 

100 м и 200 м, то в град Камено тя е едва 40 м. В района на селата Винарско и Черни връх има скалисти 

и гористи участъци. 

Климат  

Община Камено, като част от територията на Бургаската низина, попада в черноморската 

климатична подобласт в системата на континентално- средиземноморската климатична област. 

Характерно за района е мекото и продължително лято, с малко количество на валежите.  

Климатичен район на Бургаската низина - Специфичните географски условия и близостта до 

Черно море са основните фактори, определящи характера на климата на територията. Средните годишни 

температури тук са по-високи от тези за страната, като за района на Община Камено те възлизат на 

12,9°C. Средната януарска температура в общината е 2,7°C. Относително високите температури през 

студеното полугодие благоприятстват развитието на някои селскостопански култури. 

Средните месечни температури през зимния сезон са положителни, като в резултат на силни 

застудявания абсолютните минимални температури могат да достигнат и до - 19 и - 22°C. Средната 

покривка е с малка дебелина и има неустойчив характер. За разлика от останалата част от страната тук 

снежната покривка се образува по-късно (около 10-12 декември) и изчезва по-рано (20-28 февруари). 

Валежните количества в района са недостатъчни. Годишната сума на валежите в общината 

възлиза на 651 мм (682 мм средно за страната). Годишното разпределение на валежите е неравномерно, 

като най-много валежи падат през късната есен. Най-сух е месец август, като условия за засушавания 

има през пролетта и лятото. 

Преобладават ветровете от изток, следвани от тези от запад. Липсата на високи оградни планини, 

близостта на морето, както и слабата залесеност в общината са предпоставка за наличието на ветрове с 

висока скорост. 

Странджански климатичен район - В него попадат централните и южни части на Община 

Камено. Именно през тази област преминават голяма част от средиземноморските циклони, като в нея 

свободно нахлуват и студени североизточно ветрове. Препятствие за ветровете от югозапад се явява 

Странджа планина. 

Температура на въздуха 

Средната годишна температура в общината е около 11-12°C. Зимата е сравнително мека, но 

липсата на ефикасна защита срещу нахлуванията на студени северни ветрове понякога е причина за 

резките застудявания в района. Средната януарска температура е около минус 1 -2°C. В резултат на 

застудявания температурите могат да достигнат стойности от минус 12-14°C. Лятото е слънчево и не 

много горещо, поради близостта до Черно море. Средната юлска температура е 22- 23°C. При наличието 

на горещини температурите могат да достигнат до 34-36°C, а в най-западните и по-ниски части на 

общината и по-високи. В сравнение с вътрешността на страната, тук пролетта е по-хладна, а есента по-
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топла. Стойностите на средната априлска температура са около 9,5-10,5°C, а на средната октомврийска 

- 13-14°C. Тези стойности са с около 0,5 до 1°C по-ниски в най-южните части на общината. 

Вятър 

Преобладаващите ветрове в района са северните и североизточните. Те са характерни за 

студеното полугодие и са отговорни за преноса на студени въздушни маси. През пролетта и лятото 

преобладават ветровете от изток, а през есента - от юг. Студените северни ветрове създават условия за 

образуването на поледици. 

Валежи 

Годишната сума на валежите на територията на Община Камено е в интервала от 650 мм (в 

ниските части) до 800 мм (във високите части). Най-много валежи падат през зимния период - средно 

около 170-230 мм, при наличието на 18 до 24 валежни дни. През лятото има между 11 и 13 валежни дни, 

със средна валежна сума 140-150 мм. Валежите падат предимно в началото на летния сезон. В края на 

лятото настъпва засушаване, като през месец август не падат повече от 25 мм валеж. През пролетта 

валежите падат предимно през месеците март и май. Най-много валежи през есента пък падат през 

ноември. Като цяло през есента падат повече валежи отколкото през пролетта. По отношение на 

снежната покривка следва да се отбележи, че на територията на общината тя е тънка и сравнително 

неустойчива. Нейната височина е около 10 см, като в района на най-южните и крайгранични части 

достига до 20-25 см. През последните години се забелязва скъсяване на периода със снежна покривка и 

редуване на интервали без и със снежна покривка през студените месеци. 

Полезни метеорологични данни 

Климатичните и метеорологични фактори оказват сериозно влияние върху степента на 

замърсяване на въздушния басейн. Те пряко допринасят за по-доброто или по-лошо разсейване на 

емитираните от източниците вредни вещества. Най-общо могат да се разделят на две основни групи 

показатели – благоприятни климатични фактори, които способстват за самопречистването на 

атмосферния въздух и неблагоприятни климатични фактори, които са пречка за самоочистване на 

атмосферата.  

Тук са представени данни  за периода 2013-2014 г. и по-специално онези от тях, които имат 

отношение към установените превишения на нормата за опазване на човешкото здраве.  

За целите на настоящото изследване са използвани метеорологични данни, подготвени от НИМХ 

към БАН за района на град Камено във вид на дневни метеорологични файлове. В резултат на 

обработката бяха получени метеорологични файлове за периода 2013-2014 г. (от 1 часа на 1 януари до 

24 часа на 31 декември) с 8760 записа и честота 1 час за всяка календарна година.  Всеки запис (за всеки 

час от годината) съдържа информация за скоростта и направлението на вятъра, температура на въздуха, 

категория на устойчивост на атмосферата и средна височина на зоната на смесване за градска и 

извънградска местност. Както е известно, тези категории определят способността на атмосферата да 

пренася замърсителите във вертикална посока и тяхното познаване е от изключително значение за 

коректното определяне на приземните концентрации. Височината на слоя на смесване определя 

границата на пространството във вертикална посока, в което замърсителите могат да се разсейват. 

Розата на вятъра за периода 2013-2014 г. за района на Камено е показана на Фиг. ІІ.1.1.-1, а  

повторяемостта на вятъра по скоростни интервали и направление е показана на Таблица ІІ.1.1.-1. 

Анализът на данните за скоростта на вятъра показват, че случаите „тихо” са със средна 

повторяемост (Таблица Х-02). За района те са около  17% (в случая под “тихо” се разбират едночасовите 

времеви интервали, през които скоростта на вятъра е била под 1 м/сек). Увеличаването на случаите 

„тихо” в общия случай не благоприятства разсейването на замърсителите, тъй като създава условия за 

формиране на високи приземни концентрации. Независимо от това, случаите „тихо” са значително по-

малко от планинските райони, където този показател се движи в границите от 30% до 50% и повече. 

Средната скорост на вятъра за периода е около 5.6 м/сек. и е типична за крайбрежни райони.  

Доколкото скоростта на вятъра е основен фактор за оценка на разсейването, анализът на данните 

по скоростни интервали може да даде полезна допълнителна информация. Както е известно, триенето 
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на вятъра по земната повърхност създава така наречената механична турбулентност. В близост до 

земната повърхност тя създава завихряне, което в общия случай благоприятства разсейването на 

замърсителите. Колкото по-силен е вятърът, толкова по-голяма е механичната турбулентност (по-силни 

са създадените вихри) и разсейването на замърсителите се подобрява. Тази констатация е в сила за 

всички газообразни замърсители при всички скорости на вятъра. Когато става дума за разсейване на 

частици (в случая на ФПЧ-10) тази констатация следва да се оцени по различен начин. Когато скоростта 

на вятъра надвиши някаква критична скорост, в процеса на триене частиците също придобиват някаква 

кинетична енергия. Когато тя превиши силите на сцепление частиците се отделят от земната повърхност 

и започват да се придвижват свободно в направлението на вятъра. Явлението се нарича „ветрова ерозия” 

и предизвиква вторично замърсяване. Критичната скорост зависи основно от масата и формата на 

частиците, както и от силата на сцепление, която ги придържа към земната повърхност. В пустинни и 

степни области това явление предизвиква т.н. „прашни бури”. 

Таблица ІІ.1.1.-1: 

Разпределение на вятъра за периода 2013-2014 г. по скорост и направление 

Направление 

на вятъра 

Скоростни интервали, м/сек  

0.51 - 1.80 1.80 - 3.34 3.34 - 5.40 5.40 - 8.49 8.49 - 11.06 > 11.06 Сума: 

N 0.0003 0.0059 0.0084 0.0066 0.0046 0.0059 0.0318 

NNE 0.0003 0.0128 0.0121 0.0125 0.0093 0.0138 0.0608 

NE 0.0003 0.0096 0.0143 0.0203 0.0160 0.0213 0.0818 

ENE 0.0003 0.0099 0.0128 0.0200 0.0141 0.0161 0.0733 

E 0.0003 0.0155 0.0174 0.0252 0.0140 0.0133 0.0857 

ESE 0.0002 0.0117 0.0111 0.0092 0.0051 0.0051 0.0424 

SE 0.0009 0.0103 0.0076 0.0017 0.0014 0.0006 0.0224 

SSE 0.0011 0.0066 0.0055 0.0019 0.0005 0.0002 0.0156 

S 0.0006 0.0033 0.0029 0.0002 0.0004 0.0002 0.0075 

SSW 0.0017 0.0122 0.0090 0.0032 0.0009 0.0009 0.0278 

SW 0.0039 0.0509 0.0280 0.0058 0.0011 0.0010 0.0908 

WSW 0.0035 0.0442 0.0297 0.0083 0.0022 0.0008 0.0888 

W 0.0014 0.0277 0.0151 0.0031 0.0011 0.0007 0.0491 

WNW 0.0017 0.0172 0.0113 0.0039 0.0014 0.0007 0.0362 

NW 0.0010 0.0257 0.0182 0.0082 0.0030 0.0003 0.0564 

NNW 0.0012 0.0175 0.0160 0.0133 0.0051 0.0052 0.0583 

Сума: 0.0188 0.2809 0.2193 0.1435 0.0803 0.0860 0.8289 

 

Таблица ІІ.1.1.-2: 

Средна скорост на вятъра и случаи “тихо” за периода 2013-2014 г. по 

данни на НИМХ към БАН 

Параметър 2013 2014 

Средна скорост, м/сек 5.37 5.75 

Случаи “тихо”, % 16.13 18.08 

 

В урбанизираните територии механичната турбулентност предизвиква вторично замърсяване, 

когато върху пътните платна има пътен нанос. Първите признаци на „унасяне” на частици от пътните 

платна могат да се наблюдават при скорост на вятъра около 4 м/сек. При скорост над 6 м/сек 

запрашването е видимо с просто око и често значително. Ефектът се усилва, ако е съпроводен с трафик 

на автомобили. Подобно явление се наблюдава и от лошо поддържани „зелени” площи, при които 

вятърът влиза в директен контакт със земната повърхност.  Такива площи като правило са покрити с 

частично разпрашена почва, която лесно се отнася от вятъра. Веднага трябва да се отбележи, че добре 

затревената площ не може да бъде източник на вторично замърсяване с прах в резултат на ветрова 

ерозия. 
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От представените в Таблица ІІ.1.1.-1 данни може да се види, че случаите със скорост на вятъра 

над 5.5 м/сек са около 15% от всички случаи за периода. Това е не твърде висок процент, който показва, 

че при лошо състояние на уличните платна и тревните площи (типично за повечето големи градове в 

България) всеки седми ден има вероятност да се наблюдава вторично замърсяване с ФПЧ-10. Естествено 

е, че наслагването на емисиите от постоянно действащите източници с вторичното замърсяване ще 

доведе до още по-високи приземни концентрации.  

По отношение на посоката, преобладаващи са били ветровете от североизток (около 22%) и 

югозапад (по около 21% от случаите). За Камено ветровете от източната четвърт (около 20% от 

случаите) са благоприятни, тъй като морският вятър обикновено съдържа минимално количество 

частици. В същото време се създават условия за пренос на частици от площадката на „Лукойл 

Нефтохим” към град Камено и вътрешността на общината. Ветровете от западната четвърт (около 20%) 

отнасят промишлените замърсители на изток (към морския бряг) (най-благоприятна посока за град 

Камено и Община Камено). 

 

Фиг. ІІ.1.1.-1. Роза на вятъра за периода 

2013-2014 г. по данни на НИМХ към БАН 

Легенда: С различни цветове са показани 

скоростните интервали на вятъра 

 

 

 

При дисперсионното моделиране, способността на атмосферата за движение във вертикална 

посока се определя чрез въведените за целта  категориите на устойчивост на атмосферата. В качествено 

отношение категориите на устойчивост на атмосферата са известни със следните означения: 

A – най-неустойчива атмосфера; 

B – умерено неустойчива атмосфера; 

C - неустойчива атмосфера; 

D - неутрална атмосфера; 

E – слабо устойчива атмосфера; 
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F - устойчива атмосфера. 

През деня, когато постъпващата слънчева радиация е голяма, а скоростта на вятъра малка, 

устойчивостта на атмосферата се определя като клас А. При силна слънчева радиация и скорост на 

вятъра над 6 m/s устойчивостта на атмосферата се определя като клас С, тъй като силният вятър 

препятства развитието на естествена термична конвекция, каквато се наблюдава при безветрие или 

много слаб вятър. Клас А съответства на най-неустойчива атмосфера, а клас В на умерено неустойчива. 

Това са най-благоприятните за разсейване условия, тъй като част от замърсителите се пренасят във 

височина и не позволяват достигането на високи приземни концентрации. Клас D предполага наличие 

на облачност и през деня и през нощта и се определя като неутрална атмосфера. Клас Е - слабо устойчива 

атмосфера, а клас F - на най-устойчива атмосфера. 

Условията за съществуване на категория А и В са ясно небе, слаб вятър, слънцето се е издигнало 

над хоризонта на повече от 60о, типичен летен слънчев ден след пладне. Атмосферата е силно 

конвективна. Условията за съществуване на категория С са подобни, но слънчевата радиация е намалена 

поради слаба разпокъсана облачност. В слънчевите летни дни, следобед или преди залез слънце и 

височина на слънцето над хоризонта от 15 до 35о са типични за категориите на устойчивост С и D. При 

липса на слънчева радиация (нощ) преобладават категориите D, E и F, като категорията D е характерна 

за скорости на вятъра над 4-5 м/сек.  Категория F е характерна за ясни нощи със скорост на вятъра по-

малки от 2 м/сек. 

Наличието на вертикални движение при неустойчива атмосфера благоприятства разсейването на 

замърсителите и обратно, при устойчиво състояние преносът на замърсители силно се забавя. В такива 

случаи вероятността от поява на инверсии силно нараства. 

Розата на категориите на устойчивост за периода 2013-2014 г. е показана на Фиг. ІІ.1.1.-2, а 

относителното им разпределение по направление и скорост на вятъра е представено в Таблица ІІ.1.1.-3. 

За периода 2013-2014 г. е характерно, че относителният дял на случаите с неустойчива атмосфера 

(категория на устойчивост А, В и С)  е бил над 17.2%. За тях е характерно, че замърсителите бързо се 

разсейват и на далечни разстояния приземните концентрации силно намаляват. Например това са 

случаите, при които влиянието на производствените инсталации от площадката на “Лукойл Нефтохим 

Бургас” АД в направлението на вятъра ще бъде значително само върху териториите, разположени в 

непосредствена близост до основната площадка. При същите условия, влиянието му върху отдалечени 

територии ще бъде силно редуцирано до незначително. Град Камено и село Свобода, които са 

разположени в границите от 1 до 2 км. от производствената площадка на “Лукойл Нефтохим Бургас” 

попадат в такава метеорологична ситуация при посока на вятъра от югоизток (SE). От Таблица ІІ.1.1.-4 

може да се види, че повторяемостта при категории на устойчивост A, B и С и вятър от югоизток са едва 

2.4% от случаите в годината (благоприятна ситуация). 

Видно е, че за периода случаите на устойчива атмосфера (класове E и F) са били близо 32%. Те 

се наблюдават основно през тъмната част от денонощието и през нощта. Отдалечени източници могат 

да имат значително въздействие върху Камено при категория на устойчивост D. В съответствие с 

данните от Таблица ІІ.1.1.-4, на тези условия са отговаряли около 25% от метеорологичните случаи за 

периода. Тази категория отговаря на неутрална атмосфера, при която се създават много добри условия 

за пренос на големи разстояния в непосредствена близост до земната повърхност. Такива условия се 

създават най-често през нощта при наличие на облачност. При вятър от югоизточната четвърт и 

категория D, влиянието на инсталациите от площадката на “Лукойл Нефтохим Камено” АД върху КАВ 

в Камено може да бъде значително. Съвпадението на вятър от югоизточната четвърт с категория на 

устойчивост D през 2013-2014 г. е регистрирано в 0.7% от случаите. 
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Фиг. ІІ.1.1.-2. Роза на категориите на 

устойчивост на атмосферата за периода 

2013-2014 г., изчислени по данни на НИМХ 

към БАН 

Легенда: С различни цветове са показани регистрираните 

категории на устойчивост 

 
 

 

Таблица ІІ.1.1.-4: 

Разпределение на категориите на устойчивост на атмосферата за периода 2013-2014 г. за 

района на град Камено 

 Категории на устойчивост на атмосферата  

 A B C D E F Сума: 

N 0.0000 0.0011 0.0037 0.0189 0.0057 0.0024 0.0318 

NNE 0.0000 0.0026 0.0080 0.0370 0.0083 0.0049 0.0608 

NE 0.0001 0.0022 0.0114 0.0560 0.0081 0.0040 0.0818 

ENE 0.0003 0.0036 0.0171 0.0448 0.0044 0.0031 0.0733 

E 0.0004 0.0055 0.0216 0.0475 0.0067 0.0040 0.0857 

ESE 0.0003 0.0029 0.0109 0.0195 0.0050 0.0038 0.0424 

SE 0.0000 0.0021 0.0051 0.0071 0.0035 0.0046 0.0224 

SSE 0.0002 0.0012 0.0037 0.0049 0.0028 0.0029 0.0156 

S 0.0001 0.0007 0.0021 0.0021 0.0015 0.0011 0.0075 

SSW 0.0001 0.0013 0.0043 0.0072 0.0063 0.0086 0.0278 

SW 0.0003 0.0027 0.0083 0.0144 0.0246 0.0404 0.0908 

WSW 0.0005 0.0017 0.0095 0.0178 0.0245 0.0349 0.0888 

W 0.0002 0.0023 0.0066 0.0098 0.0122 0.0181 0.0491 

WNW 0.0002 0.0017 0.0049 0.0082 0.0088 0.0124 0.0362 

NW 0.0002 0.0029 0.0088 0.0173 0.0133 0.0139 0.0564 

NNW 0.0000 0.0022 0.0066 0.0285 0.0107 0.0103 0.0583 

Сума: 0.0027 0.0366 0.1326 0.3410 0.1466 0.1693 0.8289 
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„Лукойл Нефтохим” 

 и „Лукойл Енергия и Газ“ 

Град Камено 

Захарен завод 

Фиг. ІІ.1.1.-3. Сателитна снимка на 

Община Камено с нанесена роза на 

вятъра и основни промишлени 

източници на ФПЧ-10 

Граници между 

общините 

 
 

Както е известно, височината на слоя на смесване  (ВСС) се дефинира с пресечната точка на 

стандартния и реалния температурен градиент. Тя трябва да се подразбира като невидима с просто око 

повърхност, над която замърсителите не проникват. Следователно ВСС определя обема, в който 

замърсителите могат да се разреждат чрез дифузия. Тази невидима граница може да бъде разположена 

на различна височина – от няколко десетки метра над земната повърхност до няколко километра. 

Първият случай е характерен по време на приземни инверсии. Най-често потребителите на 

дисперсионни модели не разполагат с данни за реалния температурен градиент и това поражда сериозни 

трудности за изчисляване на ВСС. В конкретния случай ВСС е изчислена чрез модел на US EPA.  

Данните от Таблица ІІ.1.1.-5 показват, че за района на Камено случаите с малка ВСС са 

епизодични: 

Таблица ІІ.1.1.-5. Брой на случаите със средна 

височина на слоя на смесване под 300метра 

 2013 2014 

Под 100 метра 526 446 

Под 300 метра 862 772 

Разположението на основните промишлени източници на ФПЧ-10 на територията на Община 

Камено заедно с розата на вятъра за периода 2013-2014 г. е показано на фиг. ІІ.1.1.-3. Доколкото 

преобладаващите ветрове са в направлението югозапад-североизток (и обратно), разположението на 

общинския център спрямо основните промишлени източници може да се оцени като благоприятно. 
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1.2. Качество на атмосферния въздух в Община Камено 

1.2.1. По съществуващи данни 

Контролът на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Бургаска област, част 

от Сливенска област /община Котел/ и част от Варненска област /община Бяла/, в това число на община 

Камено, се осъществява от  Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас. Частична 

информация за КАВ в град Камено и община Камено  може да се получи от годишните доклади за 

състоянието на околната среда за 2012, 2013 и 2014 г.  Основната информация се получава от ДОАС 

(диференциална оптична автоматична система)  ”OPSIS” – Камено разположен в град Камено. Този 

пункт се поддържа от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Измерват се атмосферните замърсители: серен 

диоксид, азотни оксиди, озон, фенол, стирен, бензен, о-ксилен, р-ксилен и толуен. Предприятието е 

основен източник на по-голямата част от атмосферните замърсители на територията на общината от 

горивните процеси и производствената си дейност. Неговото въздействие е най-силно върху КАВ на 

най-близко разположените населени места като: гр. Камено,  с. Братово; кв. Ветрен, гр. Бургас; с. Равнец; 

гр. Българово; кв. „Лозово” и кв. “Долно Езерово”, гр. Бургас.  

От докладите на РИОСВ Бургас за състоянието на околната среда в периода 2012-2014 г. може 

да се получи следната информация: 

За 2012 г.  

 Не са регистрирани превишения на средночасовата норма за серен диоксид (СЧН – 200 μg/m3). 

Средногодишната стойност е 18.06 μg/m3 не превишава СГН. Поради ниския брой валидни 

средночасови стойности и съответно недостатъчен брой средноденонощни стойности не може 

да се направи извод за средноденонощно и средногодишно замърсяване; 

 Не са регистрирани осреднени 8-часови стойности на озон над 120 μg/m3. Не са регистрирани 

средночасови стойности, превишаващи ПИН от 180 μg/m3. 

 При регистрирани 72 % валидни средночасови стойности, средногодишната стойност за бензена 

е 2,03 μg/m3. Поради неравномерната разпределеност на данните през годината, не може да се 

направи заключение за средногодишното замърсяване. 

 Регистрирано е 1 превишение на СЧН от 5 μg/m3 на стирен. Средногодишната стойност е 2.65 

μg/m3 . 

 Не са констатирани превишения на нормите за фенол. Регистрираната максимална средночасова 

концентрация е 7,22 μg/m3 при СЧН 20 μg/m3. Максималната средноденонощна концентрация 

за периода е 3,41 μg/m3 при СДН – 10 μg/m3. През отчетния период и в сравнението с предходни 

периоди се забелязва трайна тенденция на задържане на регистрираните концентрации на 

фенола под пределно допустимите концентрации във всички пунктове. 

За 2013 г. 

 Не е регистрирано превишение на средночасовата норма (СЧН – 350 μg/m3) и 

средноденонощната норма (СДН – 125 μg/m3) за серни оксиди. 

 Не са регистрирани превишения на средночасовата норма (СЧН – 200 μg/m3) за азотни оксиди. 

Поради ниския брой валидни средночасови стойности и съответно недостатъчен брой 

средноденонощни стойности не може да се направи извод за средноденонощно и средногодишно 

замърсяване. 

 Не са регистрирани превишения на прага за информиране на населението (ПИН – 180 μg/m3) за 

приземен озон. 

 Регистрирано е 1 превишение на СЧН – 5 μg/m3 за стирен. 

За 2014 г. 

 Не е регистрирано превишение на средночасовата норма (СЧН – 350 μg/m3) за серен диоксид; 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  64 

 Регистрирани са 10 превишения на средночасовата норма (СЧН – 200 μg/m3) за азотни оксиди, 

като максимално регистрираната стойност е 2132.32 μg/m3 (11 пъти над СЧН – 200 μg/m3). 

Горно оценъчния праг на средночасовата норма на ГОП – 140 μg/m3 е превишен 16 пъти, а долно 

оценъчния праг на средночасовата норма ДОП – 100 μg/m3 е превишен 25 пъти. 

 Регистрирани са 5 превишения на СЧН – 5 μg/m3 за стирен. 

Както от докладите на РИОСВ Бургас за състоянието на околната среда, така и от прегледа на 

първичните файлове от пункта за автоматичен мониторинг Камено (ПАМ Камено) става ясно, че 

станцията е работила нестабилно, значителна част от генерираните данни са невалидни (например 

отрицателни стойности), не са изпълнени условията за получаване на коректна информация за КАВ в 

Камено. Така например, за първите пет месеца на 2014 г. станцията е генерирала 3118 записа с голям 

брой отрицателни данни. Броят на отрицателните стойности за концентрации е бил както следва: 

 За азотни оксиди – 1405 (45 %|] 

 За озон – 104 (3.3%); 

 За параксилен – 1220 (39%); 

 За серни оксиди – 166 (5.3%); 

 За стирен – 754 – (24%); 

 За толуен – 355 – (11%); 

 За фенол – 1425 – (46%); 

ПАМ Камено е собственост на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и в съответствие с условие 9.5.2 от 

КР № 6-Н2/2015 фирмата е длъжна да създава условия за непрекъсната и надеждна работа на станцията.  

През 2015 г. нестабилната работа на ПАМ продължава.  За големи периоди от време апаратурата 

не прави измервания по трасе 1. Поради лоша пропускливост на трасе 2 част от данните се губят или са 

невалидни. 

Представената по-горе информация за функционирането на пункт Камено показва, че към 

момента липсва обективна информация за оценка на състоянието на атмосферния въздух на град Камено 

и Община Камено. На 11.6.2015 г. станцията е регистрирала в три последователни часа много високи 

концентрации на приземен озон (от 360 до 1450  μg/m3), което надвишава значително прага за 

предупреждение на населението от 240 μg/m3.  Доколкото прекурсори за генерирането на приземен озон 

са въглеводородите и азотните оксиди (при наличие на интензивно слънчево греене), високите 

стойности на озон говорят за наличие в атмосферния въздух съответно на значителни количества 

въглеводороди  и азотни оксиди. Тези данни обаче са косвени и не могат да служат като доказателствен 

материал за влошено КАВ. 

Към представената по-горе информация трябва да се прибави и факта, че ПАМ Камено не прави 

измервания за замърсяване с ФПЧ-10. 

За разлика от повечето малки общини, в които основните източници на замърсяване на битовото 

отопление и транспорта, в Община Камено към значимите източници трябва да се постави и 

промишлеността със своите представители „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл Енергия и Газ“ 

ЕООД и „Бургаски захарен завод“ село Свобода. 

Наличната към момента информация не дава основание за категорични изводи относно КАВ в 

общината. В такива случаи алтернативен метод са оценка на КАВ е използване на математическото 

моделиране с прилагане на дисперсионен модел за комплексна оценка на разсейването от всички 

основни източници на емисии. 

1.2.2. Оценка на КАВ на Община Камено чрез моделиране 

Битово отопление 

В съответствие с данните на Националния статистически институт (НСИ) на територията на 

общината са разположени 13 населени места с 12812 жители, в това число и общинския център град 
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Камено. Основната част от населението на общината е съсредоточено в град Камено (41%), а останалите 

59% са жители на съставните 12 села. С най-много жители са селата Трояново (1307) и Русокастро 

(1178). Най-малкото село е Вратица с 159 жители.  

 

 

Преизчислените количествата горива в енергиен еквивалент на 100 домакинства са показани на 

Фиг. ІІ.1.2.2.-1. От нея се вижда, че за средното българско домакинство дървата са вторият по значимост 

енергиен източник (след електроенергията – 57.3%) с относителен дял около 32.6%. Относителният дял 

на въглищата е около 8.7%, а използването на втечнен газ е символично – малко над 1%. Тези данни 

позволяват да се приложат официални методики за оценка на емисиите от горивни процеси, при което 

полученият резултат ще бъде средностатистически за страната. 

В Община Камено няма централна топлофикация. Към началото на 2010 г. ”Камено-газ” е 

изградило 27 000 м газопроводи и е в състояние да достигне до всеки един имот в рамките на гр. Камено 

и с. Свобода. Присъединени са всички Общински сгради и не малко битови потребители. Газифицирани 

са и всички работещи промишлени обекти. Битовите потребители са 126, а стопанските за 34, от които 

13 общински сгради. 

Изчислените количества твърди горива (дърва и въглища) за всяко населено място и общо за 

общината са представени в таблица ІІ.1.2.2.-1. Те за получени на базата на средностатистическото 

потребление за 2015 г., показано на фиг. ІІ.1.2.2.-1. 

 

Таблица ІІ.1.2.2.-1: 

Средностатистически разход на дърва за отопление на населените места в Община Камено 

  Разстояние Надм. Вис. Жители Домакинства Дърва Въглища 

  км м брой брой т/год т/год 

1 Камено 0 24 5329 2132 2724.2 343.2 

2 Трояново 12.55 128 1307 523 668.1 84.2 

3 Вратица 11.20 119 159 64 81.3 10.2 

4 Свобода 1.87 16 561 224 286.8 36.1 

5 Кръстина 4.89 68 861 344 440.1 55.4 

6 Винарско 8.59 185 900 360 460.1 58.0 

7 Полски извор 13.73 51 475 190 242.8 30.6 

8 Черни връх 14.68 81 811 324 414.6 52.2 

9 Константиново 18.29 30 304 122 155.4 19.6 

10 Тръстиково 16.47 10 420 168 214.7 27.0 

11 Ливада 15.55 29 334 134 170.7 21.5 

12 Русокастро 14.94 44 1178 471 602.2 75.9 

13 Желязково 16.55 58 173 69 88.4 11.1 

 Сума:   12812 5125 6549.5 825.1 

785,75

208,60

1380,60

33,60

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0 1600,0

Дърва

Въглища

Ел.енергия

Газ ПБ

Енергия, GJ

Фиг. ІІ.1.2.2.-1.Годишен разход на енергия  от 100 

домакинства по данни на НСИ за 2015 г. по видове 

енергийни ресурси
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В конкретния случай емисионният фактор за ФПЧ-10 при условията на изгаряне на дърва в 

домашни печки е заимстван от US EPA (U.S. EPA. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. 

(AP-42), Vol I: Stationary Point and Area Sources. 1.10 Residential Wood Stoves.  Research Triangle Park, 

North Carolina: U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air Quality Planning and Standards, October 

1998, Update 2011). Той е разработен специално за тази цел (изгаряне на дърва в домашни печки без 

катализаторни устройства) и му е присвоен висок рейтинг (EMISSION FACTOR RATING B), поради 

което е предпочетен пред подобни емисионни фактори от други източници. В конкретния случай 

емисионният фактор за дърва е 15.3 кг/тон. 

Емисионният фактор за ФПЧ-10 при условията на изгаряне на въглища в домашни печки е 

заимстван от ЕАОС (European Environmental Agency. The third edition of the EMEP/CORINAIR 

Atmospheric Emission Inventory Guidebook. SOURCE ACTIVITY TITLE: SMALL COMBUSTION 

INSTALLATIONS; Residential SNAP CODE: 020202; 020205. Update December 2007.).  Неговата 

неопределеност е свързана с факта, че отразява средните емисии за въглища с различни качества и 

различна топлотворна способност. Но от друга страна, той отразява процеса на горене в домашни печки. 

(US EPA  не предлага подобен емисионен фактор).  

Очакваните годишни и моментни емисии на вредни вещества от битовото отопление по населени 

места са представени в таблица ІІ.1.2.2.-2. 

Таблица ІІ.1.2.2.-2: 

Годишни и моментни емисии на вредни вещества, изпускани от битовото отопление на 

Община Камено за 2015 г. 

  Камено Трояново Вратица 

  тон/год г/сек тон/год г/сек тон/год г/сек 

Серни оксиди (Sox) 11.53 1.48 2.83 0.36 0.34 0.04 

Азотни оксиди (Nox) 4.44 0.57 1.09 0.14 0.13 0.02 

Въглероден оксид (CO) 314.95 40.50 77.24 9.93 9.40 1.21 

ФПЧ-10 (PM-10) 42.05 5.41 10.31 1.33 1.25 0.16 

ЛОС (VOC) 72.26 9.29 17.72 2.28 2.16 0.28 

Бензен 2.64 0.34 0.65 0.08 0.08 0.01 

  Свобода Кръстина Винарско 

  тон/год г/сек тон/год   тон/год г/сек 

Серни оксиди (Sox) 1.21 0.16 0.02 0.00 1.95 0.25 

Азотни оксиди (Nox) 0.47 0.06 0.72 0.09 0.75 0.10 

Въглероден оксид (CO) 33.16 4.26 50.89 6.54 53.19 6.84 

ФПЧ-10 (PM-10) 4.43 0.57 6.79 0.87 7.10 0.91 

ЛОС (VOC) 7.61 0.98 11.68 1.50 12.20 1.57 

Бензен 0.28 0.04 0.43 0.05 0.45 0.06 

  Полски извор Черни връх Константиново 

  тон/год г/сек тон/год г/сек тон/год г/сек 

Серни оксиди (Sox) 1.03 0.13 1.75 0.23 0.66 0.08 

Азотни оксиди (Nox) 0.40 0.05 0.68 0.09 0.25 0.03 

Въглероден оксид (CO) 28.07 3.61 47.93 6.16 17.97 2.31 

ФПЧ-10 (PM-10) 3.75 0.48 6.40 0.82 2.40 0.31 

ЛОС (VOC) 6.44 0.83 11.00 1.41 4.12 0.53 

Бензен 0.24 0.03 0.40 0.05 0.15 0.02 

  Тръстиково Ливада Русокастро 

  тон/год г/сек тон/год г/сек тон/год г/сек 

Серни оксиди (Sox) 0.91 0.12 0.72 0.09 2.55 0.33 

Азотни оксиди (Nox) 0.35 0.04 0.28 0.04 0.98 0.13 

Въглероден оксид (CO) 24.82 3.19 19.74 2.54 69.62 8.95 
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ФПЧ-10 (PM-10) 3.31 0.43 2.64 0.34 9.30 1.20 

ЛОС (VOC) 5.70 0.73 4.53 0.58 15.97 2.05 

Бензен 0.21 0.03 0.17 0.02 0.58 0.08 

  Желязково  Сума    

  тон/год г/сек тон/год г/сек     

Серни оксиди (Sox) 0.37 0.05 25.87 3.33     

Азотни оксиди (Nox) 0.14 0.02 10.67 1.37     

Въглероден оксид (CO) 10.22 1.31 757.20 97.38     

ФПЧ-10 (PM-10) 1.37 0.18 101.10 13.00     

ЛОС (VOC) 2.35 0.30 173.73 22.34     

Бензен 0.09 0.01 6.35 0.82     

Забележка: Моментните емисии са изчислени на базата на шестмесечен отоплителен сезон с 

интензивност на горене по 12 часа в денонощието. 

 

От таблица ІІ.1.2.2.-1 и таблица ІІ.1.2.2.-2 се вижда, годишните нива на емисии от битовото 

отопление са пропорционални на броя на жителите по населени места. В тази светлина, най-големият 

източник на емисии от битовото отопление е град Камено, който формира 41% от всички емисии. В 

случая от най-голямо значение са емисиите от ФПЧ-10, чието ниво надминава 100 т/год. Очевидно е, че 

емисиите на останалите вредни вещества са на нива, които не могат самостоятелно да доведат до 

превишаване на нормите за опазване на човешкото здраве. 

Промишленост 

Лукойл Нефтохим Бургас” АД  

Производствените инсталации на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД са разположени на 

територията на две общини: Община Камено (около 60%) и Община Бургас (около 40%). Независимо 

от това,  при оценката на въздействието им върху КАВ в Община Камено те не могат да се разделят 

териториално. По тази причина, при оценяването му, разпространението на замърсителите върху 

прилежащите територии са оценени всички инсталации, независимо на територията на коя община са 

разположени. Фирмата работи в условията на комплексно разрешително (КР) № 6-Н1/2009 г., 

актуализирано с решение № 6-Н1-И0-А1/2012 г. Контролът по изпълнението на условията от КР се 

осъществява от РИОСВ Бургас.  

Основната производствена програма на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД е преработката 

на нефт и производство на различни видове нефтопродукти: течни горива, разтворители, пластмаси, 

синтетичен каучук и латекс, битум и газ за промишлени и битови нужди на предприятието. 

Интегрираният производствен процес включва рафиниране на петрол, производство на 

нефтохимични продукти и полимери. Процесите на рафиниране включват атмосферна и вакуумна 

дестилация и термичен крекинг. В списъка на горивата са различни марки бензин, дизелово гориво и 

реактивно гориво. Нефтохимичната преработка преобразува нискооктанови бензини в етилен, етиленов 

окис, ксилени и етаноламин. Полимерният комплекс произвежда мономерни продукти като бутадиен, 

както и широка гама от полимери, включваща полиетилен, латекс и полипропилен.  

Основните производствени инсталации,  които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС  

са както следва: 

Рафинерия - т. 1.2. от Приложение № 4 на ЗООС: 

Производство Атмосферна и вакуумна дестилация и производство на битум (АВД и ПБ): 

 АД (Атмосферна дестилация ) – 3 (изведена от експлоатация) 

 АД (Атмосферна дестилация ) - 4 

 АВД (Атмосферна-вакуумна дестилация) - 1 

 БИ (Битумна инсталация) 

 Производство Каталитична обработка на горивата (КОГ) и Каталитичен реформинг 
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 (КР): 

 КР (Каталитичен реформинг) -1 

 ХО-2 

 ХО-3 

 ХО-4 (изведена от експлоатация) 

 ХО-5 

 ХОБ (Обезсерване на бензина) -1 

 ГО (Газоочистка) 

 ГС (Газова сяра) -2 (в експлоатация след писмено потвърждение от РИОСВ – Бургас. 

 ГС-3 

Производство Каталитичен Крекинг (ККр): 

 ККр 

 Алкална очистка на пропанпропиленова фракция (ППФ) 

 ВДМ (Вакуумна дестилация на мазут) -2 

  

 ВИ (Водородна инсталация 

 Производство Сярно кисело алкилиране (СКА): 

 – кисело алкилиране) 

 РОК (Регенерация на отработена сярна киселина)  

 АГФИ (Абсорбционна газофракционна инсталация) 

 ЦГФИ (Централна газофракционна инсталация) 

 МТБЕ (Метилтретичен бутилов етер) 

  

 

Химическа инсталация за производство на основни органични химически вещества, 

Производство „Нефтохимия”: 

Цех ”Етилен”  

 Производство на етилен (Етилен 150) (изведена от експлоатация) 

 Производство на пропилен 

Цех ”Ксилоли”  

Производство на тоулен, бензен, ортоксилен, аризол 78 (ксилолна смес) (със заповед ЗОД 

0257/30.10.2009г. инсталацията с изключение на възела за хидроочистка и хидриране (ХОХ) е изведена 

от експлоатация) 

Цех “Етиленов окис и Етиленгликоли”: 

 Производство на етиленов окис (изведена от експлоатация) 

 Производство на етиленгликоли (изведена от експлоатация) 

 Производство на етаноламини (изведена от експлоатация) 
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Производство „Полимери” 

Цех „Акрилонитрил”: 

 Производство на акрилонитрил (изведена от експлоатация) 

Цех „Полипропилен и Пиролен”: 

 Производство на полипропилен 

 Производство на пиролен (изведена от експлоатация) 

Цех „Полиетилен високо налягане”: 

 Полиетилен високо налягане - ПЕВН-1 (изведена от експлоатация) 

 Полиетилен високо налягане - ПЕВН-2 (изведена от експлоатация) 

 Производство на дивинил -  (изведена от експлоатация) 

 

Цех за изгаряне на нефтени и биологични утайки и твърди технологични отпадъци 

Пещи № F101 и № F2101, осем броя центрофуги - четири двуфазни и четири трифазни. 

 

Депо за опасни и неопасни отпадъци - „Депо за твърди опасни и неопасни производствени 

отпадъци ДТОНПО” 

Освен това на територията на фирмата са разположени и редица спомагателни цехове и 

инсталации (Катализатори, Производство Транспорт и съхранение на нефтопродукти ТСНП),  

Автоматизирана ж.п. наливна естакада,  Ж.п. наливна естакада,  Автоналивна естакада,  Автоматизирана 

автоналивна естакада, ВГ и АЖПНЕ (Втечнени газове и авто и ж.п. наливни естакади),  Цех „Суровинно 

и оборотно водоснабдяване”, Цех АК-1 Въздухоразделителни инсталации, Цех “Напълнителна станция 

за кислород, азот и пожарогасителни средства”,  Цех АК-2 - Въздухоразделителна инсталация КА-13,5, 

Инсталация ЦВК, ЦПС - Цех “БПВ 1” и Цех “БПВ 2”, Канализация и окислителни езера, Управление 

МТС – склад 111 Маслено стопанство. Те не са свързани с емисии на ФПЧ-10 в атмосферата. 

През 2014 г. инсталации АД -3, ХО – 2, и ХО – 4, Етилен, инсталация за производство на толуен, 

бензин ортоксилен и аризол, Етиленов оксид , Етиленгликоли, Етаноламини, Акрилнитрил, Пиролен, 

Полиетилен високо налягане 1 и 2 и инсталация Дивинил не са в експлоатация. 

Представените по-горе данни са публикувани в годишния доклад на фирмата за 2014 г. за 

изпълнение на дейностите по действащото комплексно разрешително. 

Очевидно е, че извеждането от експлоатация на редица инсталации води до намаляване на 

общите нива на емисиите, в това число и на емисиите от ФПЧ-10. 

Годишните емисии на ФПЧ-10 от инсталациите на „Лукойл нефтохим България“ АД за 2014 г. 

(Доклад на фирмата за 2014 г. за изпълнение на условията по КР, публикуван на сайта на Изпълнителна 

агенция по околна среда (ИАОС), са представени в таблица ІІ.1.2.2.-3. В предпоследната колона са 

показани представени емисии по КР, а в последната – емисиите, установени чрез непрекъснати и 

периодични измервания. Вижда се, че реалните емисии превишават допустимите с около 35 т/год.  

Анализът на отделните източници показва, че 92% от емисиите за 2014 г. са генерирани от 

четири източника: комин № 6, 7, 20, и 2. Това са инсталациите АД-4, АВД-1, ККр и ВДТК). Всички 

останали 27 точкови източника генерират едва 8%  от емисиите на ФПЧ-10. 

Таблица ІІ.1.2.2.-3: 

Годишни емисии на ФПЧ-10 от точковите източници  на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД за 2014 

г. 

 Концентрация  Емисия Емисия 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  70 

Източник на емисии НДЕ Измерено Дебит НДЕ измерена 

 kg/h kg/h Nm3/h t/y t/y 

Комин № 6, Пещ 101, инст. АД-4 4.7 3.8 72 169 41.17 33.29 

Комин № 7, Пещ 101 и Пещ 1, инст. АВД-1 3.64 3.93 85 551 31.89 34.43 

Комин № 23, Пещ 1, инст. БИ 0.05 0 6 051 0.44 0.00 

Комин № 24, Пещ 3, инст. БИ 0.05 0 9 530 0.44 0.00 

Комин № 9, Пещ 1, инст. КР-1 0.15 0 29 640 1.31 0.00 

Комин № 10, Пещ 2, инст. КР-1 0.05 0 12 200 0.44 0.00 

Комин № 10А, Пещ 3, инст. КР-1 0.03 0 3 940 0.26 0.00 

Комин № 11, Пещ 4, инст. КР-1 0.06 0 13 900 0.53 0.00 

Комин № 15, Пещ 301, инст. ХО-3 0.05 0 7 680 0.44 0.00 

Комин № 16, Пещ 302, инст. ХО-3 0.05 0 7 490 0.44 0.00 

Комин № 71, Пещ Н 101, инст. ХО-5 0.05 0.01 10 020 0.44 0.09 

Комин № 73, Пещ Н 201, инст. ХОБ-1 0.04 0.01 7 420 0.35 0.09 

Комин № 18, Пещ 101А и Пещ 101Б, инст. ГС-2 0 0 16 100 0.00 0.00 

Комин № 41, Пещ В 402, инст. ГС-3 0 0 3 634 0.00 0.00 

Комин № 42, Пещ В 403, инст. ГС-3 0.02 0 3 100 0.18 0.00 

Комин № 45, АС 1, инст. ГС-3 0.045 0 2 100 0.39 0.00 

Комин № 46 A, АС 2, инст. ГС-3 0.016 0 800 0.14 0.00 

Комин № 46 B, АС 2, инст. ГС-3 0.016 0 650 0.14 0.00 

Комин № 46 C, АС 2, инст. ГС-3 0.016 0 650 0.14 0.00 

Комин № 46 D, АС 2, инст. ГС-3 0.016 0 610 0.14 0.00 

Комин № 46 E, АС 2, инст. ГС-3 0.016 0 630 0.14 0.00 

Комин № 46 F, АС 2, инст. ГС-3 0.016 0 600 0.14 0.00 

Комин № 47А, АС , инст. ГО-2 0 0 4 030 0.00 0.00 

Комин № 47Б, АС , инст. ГО-2 0 0 4 860 0.00 0.00 

Комин № 47В, АС , инст. ГО-2 0 0 4 300 0.00 0.00 

Комин № 47Г, АС , инст. ГО-2 0 0 4 630 0.00 0.00 

Комин № 19, Пещ 101 и Пещ 102 , инст. ККр 0.4 0 3 800 3.50 0.00 

Комин № 19, Рег. на кат. (Р202) , инст. ККр 5 0.15 131000 43.80 1.31 

Комин № 20, Пещи 101/1,2 и Пещи 201/1,2,3, 

инст. ВДТК 

1.1 5.9 121000 9.64 51.68 

Комин № 21, Пещ 201 , инст. ВИ-15 0.15 5.9 28 470 1.31 51.68 

Комин № 48, РОК , инст. СКА 0 0 4 218 0.00 0.00 

Комин № 69, ААНЕ , инст. ААНЕ 0 0 1 600 0.00 0.00 

Комин № 70, АЖПНЕ , инст. АЖПНЕ 0 0 0 0.00 0.00 

Комин № 25, Пещ F 2101 , инст. ИПО 0.6 0.05 46 000 5.26 0.44 

Комин № 26, Пещ F 101 , инст. ИПО 0.8 1.4 41 500 7.01 12.26 

Комин № 28, Пещ 100 F1 , инст. Ксилоли 0.014 0.01 2 460 0.12 0.09 

Комин № 58, Котел В-810 , инст. ППр 0 0 7 030 0.00 0.00 

    150.19 185.36 

 

Годишните емисии на серни оксиди са представени в таблица ІІ.1.2.2.-4. От нея се вижда, че 

допустимите емисии от серни оксиди (НДЕ) са около 6000 т/год., докато реалните емисии, установените  

чрез непрекъснати или периодични измервания са около 4 пъти по-малки (около 1500 т/год.). Това са 

емисии от горивни инсталации, които използват горива със съдържание на сяра. 

Таблица ІІ.1.2.2.-4: 

Годишни емисии на серни оксиди (SO2) от точковите източници  на "Лукойл Нефтохим Бургас" 

АД за 2014 г. 

 Масова емисия  Емисия 

НДЕ 

Емисия 

измерена Източник на емисии НДЕ Измерено Дебит 

 kg/h kg/h Nm3/h t/y t/y 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  71 

Комин № 6, Пещ 101, инст. АД-4 115 18.5 72 169 1007.40 162.06 

Комин № 7, Пещ 101 и Пещ 1, инст. АВД-1 61.04 19.2 85 551 534.71 168.19 

Комин № 23, Пещ 1, инст. БИ 12.8 0.48 6 051 112.13 4.20 

Комин № 24, Пещ 3, инст. БИ 9.8 0.48 9 530 85.85 4.20 

Комин № 9, Пещ 1, инст. КР-1 31 1 29 640 271.56 8.76 

Комин № 10, Пещ 2, инст. КР-1 12.32 0.36 12 200 107.92 3.15 

Комин № 10А, Пещ 3, инст. КР-1 5.7 0.4 3 940 49.93 3.50 

Комин № 11, Пещ 4, инст. КР-1 14 0.3 13 900 122.64 2.63 

Комин № 15, Пещ 301, инст. ХО-3 8.8 0.93 7 680 77.09 8.15 

Комин № 16, Пещ 302, инст. ХО-3 8.8 0.8 7 490 77.09 7.01 

Комин № 71, Пещ Н 101, инст. ХО-5 6.2 0 10 020 54.31 0.00 

Комин № 73, Пещ Н 201, инст. ХОБ-1 5.25 0 7 420 45.99 0.00 

Комин № 18, Пещ 101А и Пещ 101Б, инст. ГС-2 37.5 20.3 16 100 328.50 177.83 

Комин № 41, Пещ В 402, инст. ГС-3 14.24 0 3 634 124.74 0.00 

Комин № 42, Пещ В 403, инст. ГС-3 1.95 0 3 100 17.08 0.00 

Комин № 45, АС 1, инст. ГС-3 0 0 2 100 0.00 0.00 

Комин № 46 A, АС 2, инст. ГС-3 0 0 800 0.00 0.00 

Комин № 46 B, АС 2, инст. ГС-3 0 0 650 0.00 0.00 

Комин № 46 C, АС 2, инст. ГС-3 0 0 650 0.00 0.00 

Комин № 46 D, АС 2, инст. ГС-3 0 0 610 0.00 0.00 

Комин № 46 E, АС 2, инст. ГС-3 0 0 630 0.00 0.00 

Комин № 46 F, АС 2, инст. ГС-3 0 0 600 0.00 0.00 

Комин № 47А, АС , инст. ГО-2 0 0 4 030 0.00 0.00 

Комин № 47Б, АС , инст. ГО-2 0 0 4 860 0.00 0.00 

Комин № 47В, АС , инст. ГО-2 0 0 4 300 0.00 0.00 

Комин № 47Г, АС , инст. ГО-2 0 0 4 630 0.00 0.00 

Комин № 19, Пещ 101 и Пещ 102 , инст. ККр 76 0 3 800 665.76 0.00 

Комин № 19, Рег. на кат. (Р202) , инст. ККр 0 0 131000 0.00 0.00 

Комин № 20, Пещи 101/1,2 и Пещи 201/1,2,3, 

инст. ВДТК 195.8 108.2 121000 1715.21 947.83 

Комин № 21, Пещ 201 , инст. ВИ-15 29.5 1.65 28 470 258.42 14.45 

Комин № 48, РОК , инст. СКА 20.1 1.55 4 218 176.08 13.58 

Комин № 69, ААНЕ , инст. ААНЕ 0 0 1 600 0.00 0.00 

Комин № 70, АЖПНЕ , инст. АЖПНЕ 0 0 0 0.00 0.00 

Комин № 25, Пещ F 2101 , инст. ИПО 4 1 46 000 35.04 8.76 

Комин № 26, Пещ F 101 , инст. ИПО 3.4 0 41 500 29.78 0.00 

Комин № 28, Пещ 100 F1 , инст. Ксилоли 2.01 0 2 460 17.61 0.00 

Комин № 58, Котел В-810 , инст. ППр 13.2 0.22 7 030 115.63 1.93 

    6030.47 1536.24 

 

Емисиите от азотни оксиди, генерирани от инсталациите на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД са 

показани в таблица ІІ.1.2.2.-5. Съгласно НДЕ по КР те могат да бъдат до 1647 т/год. По данни от 

непрекъснати и периодични измервания те са били 954 т/год., или около два пъти по-малки. Азотни 

оксиди генерират всички горивни инсталации, независимо от вида на горивото. 

Таблица ІІ.1.2.2.-5: 

Годишни емисии на азотни оксиди (NOx) от точковите източници  на "Лукойл Нефтохим Бургас" 

АД за 2014 г. 

 Масова емисия  Емисия 

НДЕ 

Емисия 

измерена Източник на емисии НДЕ Измерено Дебит 

 kg/h kg/h Nm3/h t/y t/y 

Комин № 6, Пещ 101, инст. АД-4 42.5 12.6 72 169 372.30 110.38 

Комин № 7, Пещ 101 и Пещ 1, инст. АВД-1 21.2 19.2 85 551 185.71 168.19 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  72 

Комин № 23, Пещ 1, инст. БИ 2.45 0.6 6 051 21.46 5.26 

Комин № 24, Пещ 3, инст. БИ 2 0.4 9 530 17.52 3.50 

Комин № 9, Пещ 1, инст. КР-1 6.5 3.6 29 640 56.94 31.54 

Комин № 10, Пещ 2, инст. КР-1 2.51 1.9 12 200 21.99 16.64 

Комин № 10А, Пещ 3, инст. КР-1 1.2 0.8 3 940 10.51 7.01 

Комин № 11, Пещ 4, инст. КР-1 2.7 1.4 13 900 23.65 12.26 

Комин № 15, Пещ 301, инст. ХО-3 1.81 1.11 7 680 15.86 9.72 

Комин № 16, Пещ 302, инст. ХО-3 1.81 1.15 7 490 15.86 10.07 

Комин № 71, Пещ Н 101, инст. ХО-5 2.08 0.2 10 020 18.22 1.75 

Комин № 73, Пещ Н 201, инст. ХОБ-1 1.74 0.15 7 420 15.24 1.31 

Комин № 18, Пещ 101А и Пещ 101Б, инст. ГС-2 0 0 16 100 0.00 0.00 

Комин № 41, Пещ В 402, инст. ГС-3 0 0 3 634 0.00 0.00 

Комин № 42, Пещ В 403, инст. ГС-3 0.62 0.22 3 100 5.43 1.93 

Комин № 45, АС 1, инст. ГС-3 0 0 2 100 0.00 0.00 

Комин № 46 A, АС 2, инст. ГС-3 0 0 800 0.00 0.00 

Комин № 46 B, АС 2, инст. ГС-3 0 0 650 0.00 0.00 

Комин № 46 C, АС 2, инст. ГС-3 0 0 650 0.00 0.00 

Комин № 46 D, АС 2, инст. ГС-3 0 0 610 0.00 0.00 

Комин № 46 E, АС 2, инст. ГС-3 0 0 630 0.00 0.00 

Комин № 46 F, АС 2, инст. ГС-3 0 0 600 0.00 0.00 

Комин № 47А, АС , инст. ГО-2 0 0 4 030 0.00 0.00 

Комин № 47Б, АС , инст. ГО-2 0 0 4 860 0.00 0.00 

Комин № 47В, АС , инст. ГО-2 0 0 4 300 0.00 0.00 

Комин № 47Г, АС , инст. ГО-2 0 0 4 630 0.00 0.00 

Комин № 19, Пещ 101 и Пещ 102 , инст. ККр 15 3.6 3 800 131.40 31.54 

Комин № 19, Рег. на кат. (Р202) , инст. ККр 21 5.1 131000 183.96 44.68 

Комин № 20, Пещи 101/1,2 и Пещи 201/1,2,3, 

инст. ВДТК 38.1 39.8 121000 333.76 348.65 

Комин № 21, Пещ 201 , инст. ВИ-15 5.8 4.4 28 470 50.81 38.54 

Комин № 48, РОК , инст. СКА 0 0 4 218 0.00 0.00 

Комин № 69, ААНЕ , инст. ААНЕ 0 0 1 600 0.00 0.00 

Комин № 70, АЖПНЕ , инст. АЖПНЕ 0 0 0 0.00 0.00 

Комин № 25, Пещ F 2101 , инст. ИПО 7.8 7.1 46 000 68.33 62.20 

Комин № 26, Пещ F 101 , инст. ИПО 6.5 3.1 41 500 56.94 27.16 

Комин № 28, Пещ 100 F1 , инст. Ксилоли 0.73 0.38 2 460 6.39 3.33 

Комин № 58, Котел В-810 , инст. ППр 4 2.15 7 030 35.04 18.83 

    1647.32 954.49 

 

Емисиите от сероводород, генерирани годишно от инсталациите на „Лукойл Нефтохим Бургас“ 

АД са показани в таблица ІІ.1.2.2.-6. Сероводородът е особено опасен замърсител, поради което в КР 

са заложени строги НДЕ. Ако те се спазват, годишните емисии от сероводород не сгледва да надвишават 

8 т/год. Непрекъснатите и периодичните измервания показват годишни емисии по-малко от 1 тон/год. 

При нормална експлоатация на инсталациите за газова сяра и газоочистване, условията по КР се спазват. 

Периодично обаче при аварийни обстоятелства или някакви технически неизправности емисиите от 

сероводород рязко се увеличават и в определени моменти се стига до наднормено  на близките населени 

места. 

Таблица ІІ.1.2.2.-6: 

Годишни емисии на сероводород (H2S) от точковите източници  на "Лукойл Нефтохим Бургас" 

АД за 2014 г. 

 Масова емисия  Емисия 

НДЕ 

Емисия 

измерена Източник на емисии НДЕ Измерено Дебит 

 kg/h kg/h Nm3/h t/y t/y 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  73 

Комин № 6, Пещ 101, инст. АД-4 0 0.00 72 169 0.00 0.00 

Комин № 7, Пещ 101 и Пещ 1, инст. АВД-1 0 0.00 85 551 0.00 0.00 

Комин № 23, Пещ 1, инст. БИ 0 0.00 6 051 0.00 0.00 

Комин № 24, Пещ 3, инст. БИ 0 0.00 9 530 0.00 0.00 

Комин № 9, Пещ 1, инст. КР-1 0 0.00 29 640 0.00 0.00 

Комин № 10, Пещ 2, инст. КР-1 0 0.00 12 200 0.00 0.00 

Комин № 10А, Пещ 3, инст. КР-1 0 0.00 3 940 0.00 0.00 

Комин № 11, Пещ 4, инст. КР-1 0 0.00 13 900 0.00 0.00 

Комин № 15, Пещ 301, инст. ХО-3 0 0.00 7 680 0.00 0.00 

Комин № 16, Пещ 302, инст. ХО-3 0 0.00 7 490 0.00 0.00 

Комин № 71, Пещ Н 101, инст. ХО-5 0 0.00 10 020 0.00 0.00 

Комин № 73, Пещ Н 201, инст. ХОБ-1 0 0.00 7 420 0.00 0.00 

Комин № 18, Пещ 101А и Пещ 101Б, инст. ГС-2 0.25 0.06 16 100 2.19 0.53 

Комин № 41, Пещ В 402, инст. ГС-3 0.5 0.00 3 634 4.38 0.00 

Комин № 42, Пещ В 403, инст. ГС-3 0 0.00 3 100 0.00 0.00 

Комин № 45, АС 1, инст. ГС-3 0.014 0.00 2 100 0.12 0.00 

Комин № 46 A, АС 2, инст. ГС-3 0.004 0.00 800 0.04 0.00 

Комин № 46 B, АС 2, инст. ГС-3 0.005 0.00 650 0.04 0.00 

Комин № 46 C, АС 2, инст. ГС-3 0.006 0.00 650 0.05 0.00 

Комин № 46 D, АС 2, инст. ГС-3 0.007 0.00 610 0.06 0.00 

Комин № 46 E, АС 2, инст. ГС-3 0.008 0.00 630 0.07 0.00 

Комин № 46 F, АС 2, инст. ГС-3 0.009 0.00 600 0.08 0.00 

Комин № 47А, АС , инст. ГО-2 0.028 0.01 4 030 0.25 0.05 

Комин № 47Б, АС , инст. ГО-2 0.029 0.01 4 860 0.25 0.05 

Комин № 47В, АС , инст. ГО-2 0.03 0.01 4 300 0.26 0.06 

Комин № 47Г, АС , инст. ГО-2 0.031 0.01 4 630 0.27 0.05 

Комин № 19, Пещ 101 и Пещ 102 , инст. ККр 0 0.00 3 800 0.00 0.00 

Комин № 19, Рег. на кат. (Р202) , инст. ККр 0 0.00 131000 0.00 0.00 

Комин № 20, Пещи 101/1,2 и Пещи 201/1,2,3, 

инст. ВДТК 0 0.00 121000 0.00 0.00 

Комин № 21, Пещ 201 , инст. ВИ-15 0 0.00 28 470 0.00 0.00 

Комин № 48, РОК , инст. СКА 0 0.00 4 218 0.00 0.00 

Комин № 69, ААНЕ , инст. ААНЕ 0 0.00 1 600 0.00 0.00 

Комин № 70, АЖПНЕ , инст. АЖПНЕ 0 0.00 0 0.00 0.00 

Комин № 25, Пещ F 2101 , инст. ИПО 0 0.00 46 000 0.00 0.00 

Комин № 26, Пещ F 101 , инст. ИПО 0 0.00 41 500 0.00 0.00 

Комин № 28, Пещ 100 F1 , инст. Ксилоли 0 0.00 2 460 0.00 0.00 

Комин № 58, Котел В-810 , инст. ППр 0 0.00 7 030 0.00 0.00 

    8.07 0.74 

 

Лукойл Енергия и Газ” ЕООД (ЛЕГБ) 

„Лукойл Енергия и газ България“  (ЛЕГБ)  (Бивша ТЕЦ на "Лукойл Нефтохим България" АД) 

експлоатира горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 

480 MWth, с годишно количество произведена продукция/топлинен капацитет - 4 204 800 MWh/y. 

Експлоатира два котлоагрегата (ЕПГ 8 и ЕПГ 12) и поддържа още три в резерв (ЕПГ 7, ЕПГ 9 и ЕПГ 10). 

Освен това експлоатира електролизерна станция за производство на водород с капацитет - 210 240 

Nm3/y. Работи в условията на КР №415-НО/2011г. и се контролира от РИОСВ Бургас. 

Котлоагрегатите са свързани с две изпускащи устройства: комин с височина 120 метра и комин 

с височина 180 метра. И двата комина са оборудвани със система за собствени непрекъснати измервания 

(СНИ). Резултатите от тези измервания ежемесечно се представят в РИОДВ-Бургас.   Прави се 

периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с 

определените в КР норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията (ако 
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има такива) и предприемане на коригиращи действия. През годината не са констатирани отклонения от 

НДЕ. 

Емисиите от ФПЧ-10, азотни оксиди и серни оксиди от двата комина на ЛЕГБ при условията на 

действащото КР и по данни от непрекъснатите измервания за 2014 г. са представени в таблица ІІ.1.2.2.-

7. Използването преобладаващо (не по-малко от 70%) на природен газ е довело до голямо снижение на 

емисиите от ФПЧ-10 и серни оксиди. Вида на горивото се отразява слабо на емисиите от азотни оксиди, 

поради което те са близо до НДЕ. 

Таблица ІІ.1.2.2.-7: 

Емисии от комините на ЛЕГБ за 2014 г. по КР (НДЕ) и от системата за непрекъснати 

измервания 

 (Фини прахови частици) ФПЧ-10 

 НДЕ  НИ Дебит 

Емисия 

по НДЕ 

Емисия 

 измерена 

Емисия 

моментна 

 mg/Nm3 mg/Nm3 Nm3/h t/y t/y g/s 

Комин 120 метра 34 1.36 291000 86.67 3.47 0.011 

Комин 180 метра 34 4.36 291000 86.67 11.11 0.035 

Сума:    173.34 14.58 0.05 

 (Азотни оксиди) NO2 

Комин 120 метра 330 237.72 291000 841.22 605.99 1.922 

Комин 180 метра 330 268.06 291000 841.22 683.33 2.167 

Сума:    1682.45 1289.31 4.09 

 (Серни оксиди) SO2 

Комин 120 метра 1000 21.5 291000 2549.16 54.81 0.174 

Комин 180 метра 1000 25.61 291000 2549.16 65.28 0.207 

Сума:    5098.32 120.09 0.38 

 

„Бургаски захарен завод” ЕАД град Камено 

 “Бургаски захарен завод” ЕАД , гр. Камено осъществява дейността си в съответствие с условията 

на комплексно разрешително № 89/2005 г. Контролът на дейността му се осъществява от РИОСВ-

Бургас. 

           Основната  дейност на “Бургаски захарен завод” ЕАД , гр. Камено е производство на бяла 

кристална захар от сурова тръстикова захар. Фирмата има една инсталация, която попада в обхваната  

на приложение 4 на ЗООС. Това е инсталация за производство на вар в два броя шахтови пещи. Извън 

обхвата на приложение 4 на ЗООС са: 

1. Инсталация за производство на бяла кристална захар от сурова тръстикова захар; 

2. Инсталация за производство на серен диоксид (сярна печка) – дейността на инсталацията е 

окончателно прекратена през 2013 г. 

3. Парова централа - три броя котли тип ПКГН-12 по 8.3 MW с обща инсталирана мощност 24.9 

MW. Централата работи на природен газ. 

Източник на емисии от ФПЧ-10 е инсталацията за производство на вар. Генерирането на ФПЧ-

10, азотни оксиди и серни оксиди е свързано както с процеса на изпичане на варовика, така и от горивния 

процес, при който за гориво се използва кокс. Горивният процес в паровата централа практически не 

генерира ФПЧ-10 и серни оксиди, тъй като използва природен газ. 

Поради липса на пазар от 27.11.2013 г. е преустановено производството на захар. След този 

период не са правени и измервания. По тази причина емисиите от захарния завод не са включени в 

общия баланс на замърсяващите вещества. 

Транспорт 

Влиянието на автотранспорта върху КАВ в Община Камено има първостепенно значение. Той е 

най-динамично развиващият се източник на емисии в атмосферния въздух както в световен, така и в 
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регионален мащаб. Този извод е от особено значение както за големите населени места, така и за силно 

урбанизираните територии, тъй като там се съчетават множество неблагоприятни фактора: 

 Нарастване с високи темпове на броя МПС на 1000 жители (по данни на Евростат към 2008 г. на 

1000 българи се падат 239 автомобила, а през 2012 г този брой вече е достигнал 400 на 1000 

жители) 

 Общият брой на регистрираните към 1.6.2014 г. автомобили в България е 3 769 117, като цели 

68% от тях - 2 579 609 броя, са на възраст над 15 години; 

 Регистрираните автомобили, които са произведени преди повече от 20 години, са 1 475 443, или 

39% от автопарка. 

 Непрекъснато нарастване на средната мощност на леките и товарните автомобили; 

 Увеличаване на относителния дял на автомобилния транспорт пред останалите видове 

транспорт; 

 Висок относителен дял на автомобилите “втора употреба” с нефункциониращи катализаторни 

устройства; 

 Частично амортизиран обществен транспорт с дизелова тяга и нисък относителен дял на 

обществения транспорт с електрическа тяга; 

 Значително изоставане на пътната мрежа ІІ, ІІІ и ІV клас в сравнение с бързо увеличаващия се 

брой на МПС; 

 За българските градове е характерна лошо развита улична мрежа (проектирана за много по-ниска 

плътност на автомобилните потоци) с ниска пропускателна способност, която води до 

неблагоприятен от екологична гледна точка режим на движение. 

Горните изводи са в сила както за всички големи градове в България, така и за Община Камено.  

От официалната статистика на КАТ към 2015 г. 60.06% от автомобилите ползват бензин, 34.30% 

дизел. Бензиновите двигатели, които ползват и газ са 5.8%.  Фабрично само с газ са 0.01%. С дизел и 

електричество се движат 25 леки коли, а с бензин и ток – 718. С бензин и природен газ пътуват 0.31% 

от автомобилите. Само с природен газ са 713 автомобила. Разпределението на автомобилния парк в 

България по видове гориво е показано на фиг. ІІ.1.2.2.-2. 
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Фиг. ІІ.1.2.2.-2. Разпределение на автомобилния парк в България 

по видове гориво към 2015 г.
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На българския пазар се предлагат четири вида автомобилни горива - дизелово гориво, 

автомобилен бензин, втечнени въглеводородни газове (ПБ) и природен газ (ПГ). По степен на 

замърсяване на въздуха най-замърсяващо е дизеловото гориво, поради отделянето на сажди във вид на 

фини прахови частици. Освен това, при изгарянето на дизеловото гориво се отделят и полиароматни 

въглеводороди. 

На второ място по замърсяване е автомобилният бензин, който съдържа бензен и летливи 

органични съединения. На трето място са втечнените въглеводородни газове (пропан-бутан), които 

съдържат летливи органични съединения. 

Най-чистото гориво, от екологична гледна точка, е природният газ. Възможно най-

екологосъобразният вариант е използването на електрически превозни средства, при които не се отделят 

емисии на замърсители, но в този случай има значение по какъв начин е произведена електрическата 

енергия. Справка на МВР показва, че у нас са регистрирани едва 81 леки автомобила само с 

електрически двигател. С биогориво пък се движат едва пет леки автомобила в страната. 

Относителният дял на видовете МПС към 2015 г. е показан на фиг. ІІ.1.2.2.-3. Основната промяна 

е в намаляването на относителния дял на автомобилите с бензинови двигатели. За тях е характерно, че 

практически не отделят ФПЧ-10. Към тях могат да се присъединят и двигателите работещи с пропан 

бутан и природен газ. Тежкотоварните, среднотоварните и лекотоварните автомобили са оборудвани 

основно с дизелови двигатели. Към тях следва да се прибавят и значителен брой леки и лекотоварни 

автомобили също с дизелови двигатели. За тях е характерно, че независимо от усъвършенстването им, 

проблемът с емисиите от ФПЧ-10 (сажди) не е преодолян. Двигателите отговарящи на евростандарт 

Euro 5 и Euro 6 фабрично се оборудват с филтри за ФПЧ-10, което частично елиминира този ефект. За 

съжаление в България делът на новите автомобили по този стандарт е  в границите 5-6%. Доколкото 

съдържанието на сяра в бензина и дизела е намалено драстично, емисиите на серни оксиди от транспорта 

може да се приеме за пренебрежимо малко. Това не се отнася обаче за емисиите от азотни оксиди. 

Процесът на горене във всички видове двигатели (с изключение на електричките) е съпроводен с 

отделяне на азотни оксиди и към момента транспорта е един от основите източници за емисиите им. 

 

 

 

Основната транспортно-комуникационна ос, преминаваща в рамките на общината, е 

републиканският път „III-539“ по направление север-юг, свързващ близко разположеният общински 
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център Айтос и община Камено с републикански път II-79. Оста преминава в западната част на 

общината като посредством общинската пътна мрежа обвързва населените места в общината с 

общинския център – град Камено. 

Другата основна урбанистична ос в общината е представена от републикански път „IV-7909“, 

преминаващ на изток от път „III-539“ към град Камено и осъществява връзките на общината с областния 

център – град Бургас. 

Републикански път IV-5392 е третокласен републикански път, отклоняващ се на юг при 33,9 км 

на Републикански път III-539 източно от село Винарско и се насочва на юг през северната част на 

Бургаската низина. Минава през центъра на селото, завива на югоизток, преминава през село Кръстина 

и достига до центъра на град Камено, където отново се насочва на юг. След 7,9 км в центъра на село 

Братово /община Бургас/ се свързва с Републикански път III-7909 при неговия 12,5 км. 

Републикански път IIІ-6008: третокласен републикански път, отклонява се западно при 502,0 км 

на Републикански път I-6 северозападно от град Бургас и се насочва на югозапад през източната част на 

Бургаската низина. Достига до североизточния портал на Лукойл Нефтохим, завива на северозапад, 

преминава през село Свобода и след разклона за град Българово завива на юг и в центъра на град Камено 

се свързва с Републикански път III-5392 при неговия 10,5 км. 

Републикански път IIІ-7907 е третокласен републикански път, отклоняващ се северно от 73,2 км 

на Републикански път II-79 в южната част на село Дебелт, преминава през центъра на селото, слиза в 

долината на Русокастренска река и се насочва на север през южната част на Бургаската низина. Минава 

през селата Тръстиково и Полски извор и източно от село Братово се свързва с Републикански път III-

7909 при неговия 11,0 км. 

Общата дължина на пътната мрежа на територията на Община Камено е 93.24 км. Всички 

пътища са с трайна настилка. В добро състояние е обаче само 21.72 км., със средно състояние 8.3 км и 

в лошо състояние – 63.22 км. 

Автомагистрала Тракия преминава северно от град Камено (извън територията на общината) и 

в непосредствена близост до селата Кръстина и Вратица. Настилката на автомагистралата е в отлично 

състояние. По тази причина суспендирането на прах е минимално, въпреки високия трафик.  

През месец юли 2014 г. беше пуснат в експлоатация пътен възел „Българово”.  Очакванията са 

т.нар. далечен северен обход да облекчи значително трафика към Бургас в разгара на летния сезон и да 

улесни достъпа на хиляди туристи до плажовете на север и юг от града.  Първата отсечка ще извежда 

автомобилния поток на север от Бургас - по направлението Българово-Миролюбово-Каблешково-

Тънково и Слънчев бряг. Втората отсечка е към "Горно Езерово", детелината за ж.к. “Меден рудник“, а 

оттам и към най-южните части на Черноморието. Този път - с дължина около 20 км и е рехабилитиран. 

Докато северния обход не засяга Община Камено, южният обход в направление към „Горно 

Езерово” отклонява част от трафика по АМ „Тракия” и го насочва на юг през територията на Община 

Камено. През летния туристически сезон това води до значително увеличаване на трафика по път ІV 

6008 към Камено, път ІV 5392 към „Братово” и път ІV 7909 в посока Горно Езерово. 
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Оценката на влиянието на транспорта върху замърсяването с ФПЧ-10 е направено на базата на 

данните (Фиг. ІІ.1.2.2.-4) на Агенция пътна инфраструктура (АПИ) за средната денонощна интензивност 

по пътната мрежа в България, реалната пътна структура и данни на Окръжно пътно управление Бургас 

за изменение на трафика в извънградски условия, сезонно изменение на трафика по данни за град Бургас. 

От фиг. ІІ.1.2.2.-4 се вижда, че средногодишният ръст на интензивността на движение по третокласните 

и четвъртокласните пътища от РПМ е около 5%. В рамките на периода 2006-2015 общият ръст на 

интензивността е около 47%. 

Основните принципи при изграждането на моделна транспортна схема на Община Камено се 

базират на следните по-важни допускания: 

 Максимално натоварване на пътната мрежа на Община Камено се наблюдава в периода 16-

18 часа с тенденция за удължаване до 18.30 часа. 

 В часовия интервал от 9 до 19 часа относителното натоварване на транспортната мрежа е в 

границите от 80 до 90% от максималния трафик (16-18 часа); 

 Максималният трафик през почивните дни спада с 18% спрямо делнични дни; 

 Разликите в сезонните промени на трафика постепенно намаляват: така например спрямо 

трафика през летния сезон през зимата максималният трафик намалява с около 30%, през 

пролетта с около 20%, а през есента със 17%. 
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Оценката на емисиите от транспорта, в това число и суспендираните от пътните платна годишни 

емисии от ФПЧ10 са определени в следната последователност: 

 Съставена е моделна транспортна карта на Община Камено (виж Транспортна схема на 

Община Камено за оценка на емисиите на ФПЧ10, включваща всички основни  и 

второстепенни пътища с обща дължина 87.95 км.  

 Дефинирани са 9 самостоятелни линейни източника, представляващи третокласни и 

четвъртокласни пътища, свързващи отделните населени места с общинския център и път ІІ-

79. Списък и данни за включените линейни източници е представен в таблица V-03. 

 Изменението на часовата интензивност е отразена в съответствие с данните от наблюденията 

за извънградски условия (Фиг. ІІ.1.2.2.-5). 

 Изменението на сезонната интензивност е отразена чрез четири коефициента, както следва: 

лято – 1.00; есен - 0.820141; зима - 0.694691; пролет - 0.807922. 

 Средният пътен нанос към 2010 г. е приет за 10 г/м2; Това е осреднена стойност, отразяваща 

реалното състояние на пътищата към момента.  

 

 

Транспортна схема на Община Камено за 

оценка на емисиите на ФПЧ-10 

Камено 

Кръстина 

Винарско 

Вратица 

Трояново 

Желязково 

Русокастро 

Ливада 

Тръстиково 

Полски извор 

Черни връх 

Свобода 

Лукойл 
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 Средното тегло на автомобилите е прието за 1.5 тона. 

 Оценката на емисиите от ФПЧ-10 е направена чрез прилагането на модел на US EPA [6] (U.S. 

EPA. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed., Vol I: Stationary Point and Area 

Sources. Research Triangle Park, North Carolina: U.S. Environmental Protection Agency, Office 

of Air Quality Planning and Standards, October 1998, update January 2011.) за всеки един от 

линейните източници с отчитане на изменението на трафика по сезони, дни от седмицата и 

часове от денонощието и последващо сумиране. 

 Общият брой на дните в годината е приет за 315. Останалите 50 дни (на базата на подробните 

метеорологични данни за 2014 г.) са приети като средногодишен брой дни с валежи над 3 

л/м3 (приема се, че през такива дни суспендиране на прах от пътните плана отсъства или е 

минимално). 

Таблица ІІ.1.2.2.-8: 

 Описание на линейните източници от моделната транспортна схема на Община Камено и 

максималният трафик в час пик през летния сезон 

   Дължина Час пик Лято 

 №   Наименование км МПС/час МПС/24часа 

1 SLINE1 Лукойл-Свобода-Камено ІV 6008 10.45 315 3113 

2 SLINE2 Камено-Кръстина-Винарско ІV 5392 9.77 363 3587 

3 SLINE3 Винарско-Трояново ІІІ 539 9.83 315 3113 

4 SLINE4 Трояново-Желязково-Русокастро ІІІ 539 9.05 150 1482 

5 SLINE5 Русокастро-Тръстиково-Констант.ІІІ 539 12.18 150 1482 

6 SLINE6 Трояново-Равнец-Братово ІV 7909 12.13 363 3587 

7 SLINE7 Тръстиково-Полски извор-Братово ІV 9008 9.97 315 3113 

8 SLINE8 Братово-Камено ІV 5392 7.43 363 3587 

9 SLINE9 Полски извор-Черни връх  7.14 150 1482 

  Сума: 87.95   

 

Изчислените на базата на гореописания модел емисии на ФПЧ-10 от пътните платна на 

моделната схема обхваща само линейните източници, описани в Таблица ІІ.1.2.2.-8. Моментните и 

часовите емисии отразяват максималния трафик по сезони (час пик). Сезонните емисии са изчислени с 

използване на часовите и сезонните относителни коефициенти на трафика (таблица ІІ.1.2.2.-9). 

Таблица ІІ.1.2.2.-9: 

Моментни, часови, сезонни и годишни емисии на 

ФПЧ-10 от транспортната схема на Община 

Камено 

  Лято Есен Зима Пролет Сума 

г/сек 47 39 33 38  

кг/час 170 139 118 137  

кг/24 1677 1375 1165 1355  

т/год 134 90 65 88 377 

Забележка: 

Моментните и часовите емисии отразяват 

трафика в час пик 

 

Оценката на количеството сажди, генерирани от дизеловите автомобили е направено на базата 

на следните допускания и изчисления: 

 В съответствие с методиката на МОСВ (Актуализирана методика за изчисляване по 

балансови методи на емисиите на вредни вещества  (замърсители), изпускани в атмосферния 

въздух. МОСВ, 2008 г.) е прието, че средният разход на леките (и лекотоварните) дизелови 

автомобили е 7.3 л/100 км, а на тежките автомобили и автобусите, съответно 30.8 л/100 км.; 

 Емисионният фактор е 4.6 кг сажди на тон изгорено дизелово гориво; 
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 Комбинираният емисионен фактор за азотни оксиди с отчитане на представеното 

разпределение на автомобилния парк по видове гориво и в условията на външен трафик е 

5.01г/км; 

 На базата на представените в Таблица V-03 линейни източници и описаните по-горе часови 

и сезонни коефициенти, съответния трафик и относителния дял на съответните видове 

автомобили в него последователно е изчислен общия пробег по дни и сезони; 

 На базата на пробега и с отчитане на специфичния разход е изчислено количеството дизелово 

гориво в рамките на моделната транспортна схема (Таблица ІІ.1.2.2.-10). 

 Емисиите на сажди (Таблица ІІ.1.2.2.-11) е определена на основата на гореописания 

емисионен фактор и изразходеното в рамките на транспортната схема дизелово гориво. 

 

 Таблица ІІ.1.2.2.-10: 

Разход на дизелово гориво в тона 

  Лято Есен Зима Пролет Сума 

За 24 часа 11.058 9.069 7.682 8.934  

За сезон 995.18 816.19 691.35 804.03 3306.75 

 

 Таблица ІІ.1.2.2.-11: 

Емисия на сажди от дизеловите автомобили в тона 

  Лято Есен Зима Пролет Сума 

За 24 часа 0.05 0.04 0.04 0.04  

За сезон 4.58 3.75 3.18 3.70 15.21 

Саждите от двигателите с вътрешно горене попадат в категорията ФПЧ. Те се дължат на 

непълното окисление на горивото, в резултат на което неизгорели частици въглерод се изхвърлят през 

ауспуха в атмосферата като сажди. Доколкото окислението протича на молекулярно ниво, неизгорелите 

частици въглерод са с размери под 1 микрон. Част от тях се агрегират, но въпреки това рядко достигат 

10 микрона. По тази причина всички емисии на сажди следва да се причислят към категорията ФПЧ-10. 

Изчислените моментни, часови, денонощни и годишни емисии на азотни оксиди от цялата 

транспортна схема на Община Камено са представени в таблица ІІ.1.2.2.-12. 

Таблица ІІ.1.2.2.-12: 

Моментни, часови, сезонни и годишни емисии на 

азотни оксиди от транспортната схема на Община 

Камено 

 Лято Есен Зима Пролет Сума 

г/сек 32 27 23 26  

кг/час 117 96 81 95  

кг/24 1156 948 803 934  

т/год 92 62 45 60 260 

Забележка: 

Моментните и часовите емисии отразяват трафика в час 

пик 

 

 Моментните емисии на вредни вещества от битовото отопление на Община Камено (заедно с 

годишните емисии) са дадени в таблица ІІ.1.2.2.-2. 

 Моментните емисии на ФПЧ-10, серни оксиди, азотни оксиди и сероводород от инсталациите на 

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД са представени в таблица ІІ.1.2.2.-13. 

 Моментните емисии на ФПЧ-10 азотни оксиди и серни оксиди от двата комина на „Лукойл 

Енергия и Газ“ ЕООД са представени в таблица ІІ.1.2.2.-7. 
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 Моментните емисии на ФПЧ-10 и азотни оксиди от пътната мрежа на Община Камено са 

представени в таблица ІІ.1.2.2.-14. 

 Представените в цитираните по-горе таблици моментни емисии са използвани за целите на 

моделирането на качеството на атмосферния въздух в Община Камено. 

Таблица ІІ.1.2.2.-13: 

Моментни емисии на вредни вещества от инсталациите на „Лукойл Нефтохим Бургас“ 

АД 

 ФПЧ SO2 NO2 H2S 

 Емисия Емисия Емисия Емисия 

 g/s g/s g/s g/s 

Комин № 6, Пещ 101, инст. АД-4 1.06 5.14 3.50 0.00 

Комин № 7, Пещ 101 и Пещ 1, инст. АВД-1 1.09 5.33 5.33 0.00 

Комин № 23, Пещ 1, инст. БИ 0.00 0.13 0.17 0.00 

Комин № 24, Пещ 3, инст. БИ 0.00 0.13 0.11 0.00 

Комин № 9, Пещ 1, инст. КР-1 0.00 0.28 1.00 0.00 

Комин № 10, Пещ 2, инст. КР-1 0.00 0.10 0.53 0.00 

Комин № 10А, Пещ 3, инст. КР-1 0.00 0.11 0.22 0.00 

Комин № 11, Пещ 4, инст. КР-1 0.00 0.08 0.39 0.00 

Комин № 15, Пещ 301, инст. ХО-3 0.00 0.26 0.31 0.00 

Комин № 16, Пещ 302, инст. ХО-3 0.00 0.22 0.32 0.00 

Комин № 71, Пещ Н 101, инст. ХО-5 0.00 0.00 0.06 0.00 

Комин № 73, Пещ Н 201, инст. ХОБ-1 0.00 0.00 0.04 0.00 

Комин № 18, Пещ 101А и Пещ 101Б, инст. ГС-2 0.00 5.64 0.00 0.07 

Комин № 41, Пещ В 402, инст. ГС-3 0.00 0.00 0.00 0.14 

Комин № 42, Пещ В 403, инст. ГС-3 0.00 0.00 0.06 0.00 

Комин № 45, АС 1, инст. ГС-3 0.00 0.00 0.00 0.00 

Комин № 46 A, АС 2, инст. ГС-3 0.00 0.00 0.00 0.00 

Комин № 46 B, АС 2, инст. ГС-3 0.00 0.00 0.00 0.00 

Комин № 46 C, АС 2, инст. ГС-3 0.00 0.00 0.00 0.00 

Комин № 46 D, АС 2, инст. ГС-3 0.00 0.00 0.00 0.00 

Комин № 46 E, АС 2, инст. ГС-3 0.00 0.00 0.00 0.00 

Комин № 46 F, АС 2, инст. ГС-3 0.00 0.00 0.00 0.00 

Комин № 47А, АС , инст. ГО-2 0.00 0.00 0.00 0.01 

Комин № 47Б, АС , инст. ГО-2 0.00 0.00 0.00 0.01 

Комин № 47В, АС , инст. ГО-2 0.00 0.00 0.00 0.01 

Комин № 47Г, АС , инст. ГО-2 0.00 0.00 0.00 0.01 

Комин № 19, Пещ 101 и Пещ 102 , инст. ККр 0.00 0.00 1.00 0.00 

Комин № 19, Рег. на кат. (Р202) , инст. ККр 0.04 0.00 1.42 0.00 

Комин № 20, Пещи 101/1,2 и Пещи 201/1,2,3, инст. 

ВДТК 1.64 30.06 11.06 0.00 

Комин № 21, Пещ 201 , инст. ВИ-15 1.64 0.46 1.22 0.00 

Комин № 48, РОК , инст. СКА 0.00 0.43 0.00 0.00 

Комин № 69, ААНЕ , инст. ААНЕ 0.00 0.00 0.00 0.00 

Комин № 70, АЖПНЕ , инст. АЖПНЕ 0.00 0.00 0.00 0.00 

Комин № 25, Пещ F 2101 , инст. ИПО 0.01 0.28 1.97 0.00 

Комин № 26, Пещ F 101 , инст. ИПО 0.39 0.00 0.86 0.00 

Комин № 28, Пе vщ 100 F1 , инст. Ксилоли 0.00 0.00 0.11 0.00 

Комин № 58, Котел В-810 , инст. ППр 0.00 0.06 0.60 0.00 

 

Таблица ІІ.1.2.2.-14: 
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Моментни емисии на ФПЧ-10 и азотни оксиди от транспортната схема на Община 

Камено 

        ФПЧ NO2 

    Дължина Трафик ЕФ изч ЕФ изч 

    км МПС/час g/s g/s 

SLINE1 Лукойл-Свобода-Камено ІV 6008 10.45 315 6.64 4.58 

SLINE2 Камено-Кръстина-Винарско ІV 5392 9.77 363 7.16 4.93 

SLINE3 Винарско-Трояново ІІІ 539 9.83 315 6.25 4.31 

SLINE4 Трояново-Желязково-Русокастро ІІІ 539 9.05 150 2.74 1.89 

SLINE5 Русокастро-Тръстиково-Констант.ІІІ 539 12.18 150 3.69 2.54 

SLINE6 Трояново-Равнец-Братово ІV 7909 12.13 363 8.89 6.13 

SLINE7 Тръстиково-Полски извор-Братово ІV 9008 9.97 315 6.34 4.37 

SLINE8 Братово-Камено ІV 5392 7.43 363 5.44 3.75 

SLINE9 Полски извор-Черни връх  7.14 150 2.16 1.49 

 

Заключение 

Направеният анализ на основните източници на емисии в атмосферния въздух на територията на 

Община Камено, в това число битово отопление, транспорт и промишленост показва, че вероятност от 

наднормено замърсяване съществува за замърсителите ФПЧ-10, азотни оксиди, серни оксиди и 

сероводород. В абсолютен размера най-много са емисиите от азотни оксиди (2514.26 т/год.) като най-

голямото количество постъпва в атмосферата от промишлеността (2243.80 т/год.). на второ място за 

емисиите от серни оксиди (1682.20 т/год.) и основната част също идва от промишлеността (2243.80 

т/год.). Емисиите от ФПЧ-10 са по-малко (836.50 т/год.), но основната част (376.70 т/год.) постъпва от 

транспорта и промишлеността (358.70 т/год.). 
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Емисиите от сероводород (8.07 т/год.) са най-малки и идват само от промишлеността.  

Независимо от това, много ниското ПДК изисква проверка на вероятността границата да бъде 

премината. 

 Графична илюстрация на годишните емисии на вредни вещества по групи източници е показана 

на фиг. ІІ.1.2.2.-6. 

Използван модел за оценка на КАВ 

За комплексна оценка на разсейването на емисиите от различни типове източници на 

територията на Община Камено е използван модела на Американската агенция за опазване на околната 

среда (EPA) ISC-Aermod (Industrial Source Complex) с интерфейс на канадската софтуерна фирма Lakes 

Environmental за работа в операционна система Windows. Това е Гаусов модел за оценка на разсейването 
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от комплексни източници за краткосрочни и дългосрочни периоди, включително многогодишни 

периоди. Крайните резултати се представят във вид на концентрации на замърсителя в мрежа от 

предварително избрани рецептори или чрез изчисляване на отлаганията (сухи, мокри или общо сухи и 

мокри). За изчислителните процедури са използвани множество модификации на гаусовото уравнение, 

включително с отчитане на релефа на терена (равнинен и пресечен) и обтичането на прилежащите към 

източника сгради. Осредняването на резултатите (концентрациите) може да се осъществява за различни 

периоди от време, в това число за 1, 2, 3, 6, 8, 12 и 24 часа. Дълговременните осреднявания могат да се 

изчисляват месечно, годишно и за целия изследван период (включително няколко години). Всеки 

източник може да се дефинира като точков, открита площ с неправилен периметър, площ с форма на 

кръг, площ с форма на квадрат, правоъгълник или многоъгълник, обемен, открит пламък, факел, линеен 

източник. Броят на едновременно изследваните източници от всички типове е практически неограничен 

и зависи от възможностите на използваната компютърна система. Те могат да се групират по определени 

признаци и по този начин да се проследява влиянието на отделни групи източници. За всеки източник е 

необходимо да се въведе надморска височина, височина на източника над земята, масова емисия на 

замърсителя, температура на газа на изход от източника и други, в зависимост от типа на източника (в 

зависимост от типа на източника част от входните данни се модифицират). Към основните данни се 

включва стойността на масовата емисия, отразяваща максималното натоварване на източника по време 

на изследвания период. Отчитането на неравномерността на емисията става чрез въвеждане на система 

от коефициенти, характеризиращи почасовото (по часове в денонощието), седмичното (по дни от 

седмицата), месечното (за всеки месец от годината) сезонното (пролет, лято, есен, зима) и годишното 

натоварване на източника (ако изследвания период е по-дълъг от една година). За целта е необходимо 

да се разполага с детайлна информация за интензивността на работа на източниците (при линейни 

източници - интензивността на движението на МПС за всеки източник). За да се отчете влиянието на 

прилежащите сгради върху разсейването е необходимо да се знаят техните габаритни размери (ширина, 

дължина и височина) и ориентацията им спрямо използваната система координати. Ако се изследва 

разсейването и утаяването на частици към основните данни трябва да се добави средния диаметър за 

всяка фракция, относителния й дял в масови части и плътността. За оценка на разсейването на ФПЧ-10 

има разработени отделни процедури. 

Първата стъпка при подготовката на системата за работа е да се въведе електронна карта (карти) 

на изследваната територия в определен мащаб. За целта се използва картографската система на 

програмния комплекс, позволяваща въвеждането на картов материал в подходящ мащаб в неограничен 

брой слоеве. В конкретния случай като базова карта е използвана сателитна снимка на Община Камено 

във формат .bmp. Тя обхваща територия с размер 30000 метра в направление Х (запад-изток) и 26000 

метра в направление Y (юг-север). Илюстрация на базовата карта е показана на Фиг. ІІ.1.2.2.-7. На 

същата карта са нанесени и линиите на постоянна надморска височина (топография на местността). 
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Фиг. ІІ.1.2.2.-7.Сателитна снимка 

на територията на Община Камено 

с нанесени линии на постоянна 

надморска височина (топография 

на местността) 

Камено 

Кръстина 
Винарско 

Вратица 

Трояново 

Желязково 

Русокастро 

Ливада 

Тръстиково 

Полски извор 

Черни връх 

Свобода 

Лукойл 

 

 

Съгласно указания на US EPA за прилагане на модела ISC, при извънградски местности се 

препоръчва гъстота на рецепторите 1000 метра. С цел да се обхване по-добре общинския център е 

използвана втора рецепторна мрежа с 56 допълнителни рецептора, изместени спрямо основната 

рецепторна мрежа на 500 метра. По този начин оценката на приземните концентрации в района на град 

Камено е ще бъде направена от локална рецепторна мрежа с разстояние между два съседни рецептора 

500 метра. 

В основата на изчисленията на разсейването стои метеорологичният файл. Той е с честота на 

данните един час и обхваща пълна календарна година. Той съдържа данни за годината, месеца, деня и 

часа, направлението и силата на вятъра, температура на въздуха, височина на слоя на смесване (за 

извънградски и градски район), категория на устойчивост на атмосферата и др.. Той е разработен чрез 

сервизните програми на модела на базата на първични данни от НИМХ към БАН за Камено за 2014 г. 

Изменението на интензивността на всеки източник в рамките на годината се определя от 

коефициентите на часово, дневно и сезонно натоварване. Стойностите на тези коефициенти за всички 

източници се въвеждат в отделен файл. Те служат за коригиране на максималната интензивност на 

източниците за период от една година. 

Официални изследвания на точността ма модела при подобни условия показват (Coupling of the 

Weather Research and Forecasting Model with AERMOD for pollutant dispersion modeling. A case study for 

PM10 dispersion over Pune, India. Amit P. Kesarkara, ,Mohit Dalvia, Akshara Kaginalkara and Ajay Ojhab, 

Atmospheric Environment, Volume 41, Issue 9, March 2007, Pages 1976-1988), че оценката на 24-часовите 

концентрации е със средна грешка 19.7%, а на средногодишните 2.9%. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DKesarkar,%2520Amit%2520P.%26authorID%3D15829372900%26md5%3D1a660f0b0162b384785d786d857e86c5&_acct=C000061223&_version=1&_userid=3725497&md5=1f438b61193f1b65dc53651933f1c7ff
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DKesarkar,%2520Amit%2520P.%26authorID%3D15829372900%26md5%3D1a660f0b0162b384785d786d857e86c5&_acct=C000061223&_version=1&_userid=3725497&md5=1f438b61193f1b65dc53651933f1c7ff
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DDalvi,%2520Mohit%26authorID%3D12806941900%26md5%3Daf22705b0a97538aab0720986e4c775a&_acct=C000061223&_version=1&_userid=3725497&md5=de789b8f0ae113bd52f9aafe84bfc298
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DDalvi,%2520Mohit%26authorID%3D12806941900%26md5%3Daf22705b0a97538aab0720986e4c775a&_acct=C000061223&_version=1&_userid=3725497&md5=de789b8f0ae113bd52f9aafe84bfc298
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DKaginalkar,%2520Akshara%26authorID%3D12807825500%26md5%3Da8183dee9b6510e7d0a0fa8d6e36deb0&_acct=C000061223&_version=1&_userid=3725497&md5=5078ca4204e6181d15b5035fcc21cb21
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DKaginalkar,%2520Akshara%26authorID%3D12807825500%26md5%3Da8183dee9b6510e7d0a0fa8d6e36deb0&_acct=C000061223&_version=1&_userid=3725497&md5=5078ca4204e6181d15b5035fcc21cb21
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DOjha,%2520Ajay%26authorID%3D15829950600%26md5%3D383a63f0d74d0e287616eeb5ee86e84b&_acct=C000061223&_version=1&_userid=3725497&md5=fbb59911c18a9dd7eea69abe6adfd5dc
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DOjha,%2520Ajay%26authorID%3D15829950600%26md5%3D383a63f0d74d0e287616eeb5ee86e84b&_acct=C000061223&_version=1&_userid=3725497&md5=fbb59911c18a9dd7eea69abe6adfd5dc
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13522310
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236055%232007%23999589990%23643080%23FLA%23&_cdi=6055&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000061223&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3725497&md5=649813ab4f2c7edc5e7f6fd648e699f1
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Крайните резултати се представят с помощта на контурни графики. Те представляват серия от 

неправилни линии, свързващи рецептори с еднаква концентрация и нанесени с различни цветове върху 

информационната карта на изследвания район. Доколкото в случай се изследва разсейването на 

различни замърсители, от многото възможности, които предоставя симулиращата система бяха 

подбрани: 

 Първи по стойност едночасови концентрации; 

 Първи по стойност 24-часови концентрации; 

 Средногодишни  концентрации; 

Оценка на КАВ 

Фини прахови частици (ФПЧ-10) 

 

 

Фиг. ІІ.1.2.2.-8.  Максимални 

24-часови концентрации на 

ФПЧ-10 за 2015г. от всички 

източници. 

138 мкг/м3 

Черни връх 
Полски извор 

Камено 
Вратица 

Трояново 

Свобода 

Лукойл 

 

 

При тази оценка са включени всички групи източници. Те отразяват годишните емисии на 

ФПЧ10 за 2015 г. 

Разпределението на максималните 24-часови концентрации е представено на Фиг. ІІ.1.2.2.-8. 

Щрихованите в червено области показват зоните, в които приземните концентрации могат да превишат 

24-часовата НОЧЗ от 50 мкг/м3. Тази картина е получена чрез извличане от информационния масив на 

максималната по стойност най-висока концентрация за всеки рецептор, което като правило се случва в 

различни моменти от време за изследвания период. Това означава, че за един и същ момент от време 
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такава картина на разпределение не може реално да се наблюдава. За всеки един рецептор обаче тази 

картина е реална, но в различни моменти от време. 

Анализът на Фиг. ІІ.1.2.2.-8 показва, че вероятността за превишаване на 24-часовата НОЧЗ за 

обширни територии от Община Камено обхваща две големи зони в направление северозапад- югоизток 

(преобладаваща посока на вятъра през 2014 г.). Първата преминава през град Камено, северно от 

производствената площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и достига на изток до Черно море. Тя е 

с дължина над 10 км. и широчина около 2 км. Втората е разположена южно от нея и е с приблизително 

същите размери. Значително по-малки по размер червени зони има южно от Полски извор и около селата 

Вратица, Трояново и Черни връх. Абсолютният максимум е разположен в района на град Камено и 

достига 138 мкг/м3. Тази стойност е около 2.5 пъти над 24-часовата НОЧЗ от 50 мкг/м3 по Наредба 

№12/2010 г. 

 

 

 

Фиг. ІІ.1.2.2.-9. Четвърти по 

стойност максимални 24-

часови концентрации на 

ФПЧ-10 за 2015г. от всички 

източници. 

Черни връх 
Полски извор 

Камено 
Вратица 

Трояново 

Свобода 

Лукойл 

92 мкг/м3 

 

 

Разпределението на четвъртите по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ-10 е показано на 

фиг. ІІ.1.2.2.-9. Червените зони (зоните с превишение на 24-часовата НОЧЗ) са само три и с малък 

обхват. Първата е в района на град Камено, където е разположен и абсолютния максимум от 92 мкг/м3. 

Втората е разположена северно от село Братово по протежение на път ІV-5932. Третата е южно то село 

Полски извор по протежение на път ІV-7907. И трите зони са концентрични с диаметър около 500 метра. 

По протежение на пътищата в общината четвъртите по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ-10 не 

надвишават 20-25 мкг/м3. 
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Фиг. ІІ.1.2.2.-10. 

Средногодишни 

концентрации на ФПЧ-10 за 

2015г. от всички източници. 

Черни връх 
Полски извор 

Камено 
Вратица 

Трояново 

Свобода 

Лукойл 

22 мкг/м3 

 
 

Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10 над територията на Община 

Камено е представено на фиг. ІІ.1.2.2.-17. Добре се вижда, че приземните концентрации на ФПЧ-10 над 

цялата територия на общината са ниски. Най-високи стойности се очакват в района на град Камено, но 

и там остават в границите от 5 до 10 мкг/м3 (абсолютен максимум 22 мкг/м3). Отдалечавайки се от град 

Камено концентрациите се понижават до нива 4-6 мкг/м3, а в най-югозападните части и под 2 мкг/м3. 

Представените на фиг. ІІ.1.2.2.-8, фиг. ІІ.1.2.2.-9 и фиг. ІІ.1.2.2.-10 картини не могат да бъдат 

сравнени с обективни измервания на КАВ, тъй като през периода 2010-2015 такива не са правени.  

При оценката на резултатите следва да се има предвид следното: 

 Получените резултати обобщават влиянието на основните групи източници на територията на 

общината (битово отопление от всички населени места, последни данни от емисиите на ФПЧ-10 

от промишлеността (инсталациите на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл Енергия и Газ“ 

ЕООД, „Захарен завод Камено“ с. Свобода и Асфалтова базата в с. Черни връх) и емисии от 

цялата пътна мрежа на общината по последни данни на АПИ за средногодишния 24-часов 

трафик по пътищата ІІІ клас и ІV клас. 

 Резултатите не отчитат влиянието на вътрешноградския трафик в град Камено поради липса на 

конкретни данни от преброяване. 

 Резултатите не включват пренос на ФПЧ-10 извън територията на общината. Такъв пренос е 

възможно да се осъществи основно от изток, където е разположена най-голямата агломерация в 

района – Община Бургас. 
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 Сравнението на резултатите от настоящото моделиране с резултатите от аналогичното 

моделиране през 2011 г. (Програма за КАВ та Община Камено 2011-2015) показва малко 

нарастване на приземните концентрации на ФПЧ-10, в това число и на абсолютния максимум в 

град Камено от 62 мкг/м3 до 138 мкг/м3. Значително са нарастнали зоните, в които 24-часовата 

НОЧЗ от 50 мкг/м3 се превишава поне един път годишно. 

Извод: 

Получените резултати от моделирането за 2015 г. показват, че независимо от 

нарасналите приземни концентрации на ФПЧ-10, вероятността от достигане на допустимия 

брой от 35 превишения в рамките на една календарна година е много малка. Не се очаква 

средногодишната НОЧЗ от 40 мкг/м3 да се достигне в която и да е точка от общината. В същото 

време трябва да се очаква, че реалното замърсяване с ФПЧ-10 може да е по-високо от 

предсказаното чрез моделиране поради факта, че не е отчетен преноса на замърсители от 

територията на Община Бургас 

КАВ по отношение на азотни оксиди (N2O) 

Качеството на атмосферния въздух по отношение на азотни оксиди също се нормира от Наредба 

№12/2010 г. Тя определя средночасова норма за опазване на човешкото здраве (НОЧЗ) от 200 мкг/м3 (не 

трябва да се превишава повече от 18 пъти в една календарна година) и средногодишна норма от 40 

мкг/м3. За територии, които не са разположени в непосредствена близост до източниците наредбата 

въвежда и норма за опазване на растителността от 30 мкг/м3. 

 

 

Абсолютен максимум 

1100 g/m3 

Фиг.ІІ.1.2.2.-11. Максимални 

едночасови концентрации на 

азотни оксиди с отчитане на 

всички източници. 

Черни връх 
Полски извор 

Камено 
Вратица 

Трояново 

Свобода 

Лукойл 
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 Разпределението на максималните едночасови концентрации на азотни оксиди върху 

територията на Община Камено е показано на фиг. ІІ.1.2.2.-11. Добре се вижда (щрихованите в червено 

области), че вероятността от превишаване на СЧ НОЧЗ от 200 мкг/м3 е голяма върху почти цялата 

територия на общината. Абсолютният максимум е разположен в южната част на общината (около 1100 

мкг/м3), но основно засегната е северната и централната част. В района на град Камено концентрациите 

достигат 400-600 мкг/м3. Почти незасегната остава югозападната част на общината. Независимо, че тази 

картина се получава в резултат от въздействието на всички източници, основният принос се пада на 

промишлеността, която генерира около 89% от всички емисии на азотни оксиди. В случая това влияние 

се разпростира и далеч извън пределите на общината (извън пределите на използваната карта).  

Щрихованата област обхваща територията, в която може да се достигне до превишаване на СЧ НОЧЗ 

от 200 мкг/м3, но това се случва в различни часове от календарната година. Очевидно това са случаите 

с особено неблагоприятни метеорологични условия, които бяха коментирани при обсъждане на 

климатичните и метеорологичните условия в общината. 

 

 

Абсолютен максимум 

400 g/m3 

Фиг.ІІ.1.2.2.-12. Шести по 

стойност  едночасови 

концентрации на азотни оксиди с 

отчитане на всички източници. 

Черни връх 
Полски извор 

Камено 
Вратица 

Трояново 

Свобода 

Лукойл 

 

 

Разпределението на шестите по стойност едночасови концентрации на азотни оксиди е показано 

на фиг. ІІ.1.2.2.-12. Очакваните концентрации са много по-ниски и в почти цялата община са в границите 

от 80 до 160 мкг/м3. Червените зони са две. Първата е разположена по протежение на път ІV-5392 в 

района на село Братово. Тя е с дължина около 3000 метра и широчина около 800 метра. Втората е по път 

ІV-7907 западно от село Полски извор. Там е разположен и абсолютния максимум от около 400 мкг/м3. 
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Специфичното разположение на двете щриховани зони говори, че в случая определящо е замърсяването 

от транспорта, комбинирано с влиянието на промишлеността. Проверката за брой превишавания на СЧ 

НОЧЗ от 200 мкг/м3 показа, че за района на път ІV-7907 вероятността е 14-15 пъти в годината, а за района 

на път ІV-5392 10-12 пъти годишно. За цялата територия на Община Камено не е установена зона, за 

която да се очакват повече от нормативно установените 18 превишения. 

Разпределението на средногодишните концентрации на азотни оксиди е представено на фиг. 

ІІ.1.2.2.-13. То показва, че средногодишната НОЧЗ не се очаква да бъда достигната за цялата изследвана 

територия. Абсолютният максимум достига 13 мкг/м3, и е около три пъти по-нисък от нея. В почти 

всички райони средногодишната концентрация е в границите от 2 до 4 мкг/м3, а в района на град Камено 

и около централните пътища достига до 6-8 мкг/м3. 

 

 

Фиг.ІІ.1.2.2.-13. Средногодишни 

концентрации на азотни оксиди с 

отчитане на всички източници. 

Черни връх 
Полски извор 

Камено 
Вратица 

Трояново 

Свобода 

Лукойл 

Абсолютен максимум 

13 g/m3 

 

 

Извод: 

Получените резултати от моделирането на разсейването на азотните оксиди показват, 

че при особено неблагоприятни метеорологични условия едночасовите концентрации могат да 

превишат СЧ НОЧЗ от 200 мкг/м3. В някои зони едночасовите концентрации могат да превишат 

СЧ НОЧЗ повече от пет пъти.  Броят на превишенията на СЧ НОЧЗ се очаква да бъде в границите 

от 10 до 14 пъти в рамките на една календарна годзила, което е по-малко от допустимите по 

Наредба № 12/2010 г.  18 превишения. Средногодишните концентрации на азотни оксиди са в 

границите от 2 до 8 мкг/м3 като най-високите стойности не надвишават 13 мкг/м3. Основната 

причина за ниските средногодишни стойности е периодичността на емисиите от битовото 
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отопление (работи активно около една четвърт от часовете в годината) и транспорта (голяма 

неравномерност на емисиите през светлата и тъмната част на денонощието). 

 КАВ по отношение на серни оксиди (SO2) 

Съдържанието на серни оксиди в атмосферния въздух на населените места се регулира също от 

Наредба №12/2010 г. Тя определя СЧ НОЧЗ от 350 мкг/м3, която не трябва да се превишава повече от 

24 пъти в рамките на календарна година. Втората НОЧЗ от 125 мкг/м3  е средноденонощна и не трябва 

да се превишава повече от три пъти в една календарна година. Наредба № 12 не определя средногодишна 

норма, тъй като времето на пребиваването на серните оксиди в атмосферата е ограничено (в рамките на 

едно денонощие самопречистващата способност на атмосферата по отношение на серните оксиди води 

до намаляване на концентрацията им с около 25%). 

 

 

 

Фиг.ІІ.1.2.2.-14. Максимални  

едночасови концентрации на 

серни оксиди с отчитане на 

всички източници. 

Черни връх 

Полски извор 

Камено 
Вратица 

Трояново 

Свобода 

Лукойл 

Абсолютен максимум 

92 g/m3 

 
 

Очакваното разпределение на максималните едночасови концентрации на серни оксиди върху 

територията на Община Камено е показано на фиг. ІІ.1.2.2.-14. Те отразяват влиянието на 

промишлеността и битовото отопление. Поради това, че съдържанието на сяра в автомобилните горива 

е много ниско е прието, че транспорта не е източник на замърсяване със серни оксиди. 

Представената на фиг. ІІ.1.2.2.-14 картина показва, че превишение на едночасовите НОЧЗ от 350 

мкг/м3 не може да се очаква. Абсолютният максимум е разположен северно от автомагистрала „Тракия“ 

(извън територията на Община Камено) и достига 92 мкг/м3. Тази стойност е почти четири пъти под 

нормата. В останалата част от територията на общината максималните едночасови концентрации са в 
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границите от 25 и 75 мкг/м3. Представените резултати са получени на базата на реалните резултати от 

непрекъснати и периодични измервания на източниците през 2014 г. 

 

 

Фиг.ІІ.1.2.2.-15. 

Средноденонощни концентрации 

на серни оксиди с отчитане на 

всички източници. 

Черни връх 
Полски извор 

Камено 
Вратица 

Трояново 

Свобода 

Лукойл 

Абсолютен максимум 

20 g/m3 

 

 

 Средноденонощните концентрации на серни оксиди върху територията на Община Камено са 

показани на фиг. ІІ.1.2.2.-15. От нея следва, че СД НОЧЗ от 125 мкг/м3 не се превишава. Абсолютният 

максимум от 20 мкг/м3 също е разположен северно от автомагистрала „Тракия“ (извън Община Камено). 

В района на град Камено концентрациите са в границите от 5 до 15 мкг/м3.  Вероятност за превишаване 

на СД НОЧЗ от 125 мкг/м3 реално няма. 

Извод: 

Получените резултати от моделирането на разсейването на серните оксиди показват, че 

едночасовите концентрации не се очаква да превишат СЧ НОЧЗ от 350 мкг/м3. В някои зони 

едночасовите концентрации могат да достигнат стойности 90-100 мкг/м, което е многократно 

под нормата. Средноденонощните концентрации на серни оксиди са в границите от 5 до 10 мкг/м3 

като най-високите стойности (абсолютния максимум)  достига 20 мкг/м3. Тези резултати 

предполагат, че „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл Енергия и Газ“ ЕООД и „Захарен завод 

Камено“ изпърняват условията по издадените им комплексни разрешителни. 

КАВ по отношение на сероводород (H2S) 

КАВ по отношение на сероводород в атмосферния въздух на населените места се регулира от 

Наредба №14/1997 г.  Тя определя максимална еднократна пределно допустима концентрация (МЕ ПДК) 
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(60 минутна експозиция) от 5 мкг/м3 и средноденонощна пределно допустима концентрация (СД ПДК) 

от 3 мкг/м3.  Сероводородът има кратък живот в атмосферата, тъй като се окислява от атмосферния 

кислород до серен диоксид. По тази причина Наредба №14 не определя средногодишна ПДК. 

 

 

 

Фиг.ІІ.1.2.2.-16. Максимални  

едночасови концентрации на 

сероводород с отчитане на всички 

източници. 

Черни връх 

Полски извор 

Камено 
Вратица 

Трояново 

Свобода 

Лукойл 

Абсолютен максимум 

7.6 g/m3 

 
 

Очакваното разпределение на максималните едночасови концентрации на сероводород върху 

територията на Община Камено е показано на фиг. ІІ.1.2.2.-16. Те отразяват само влиянието на 

инсталациите на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД (останалите източници не генерират сероводород).  

От фигурата се вижда, че превишаване на средночасовата ПДК от 5 мкг/м3 се очаква само на 

малка територия, разположена непосредствено над производствената площадка на „Лукойл Нефтохим 

Бургас“ АД. Щрихованата в червено зона е със форма на неправилен кръг с диаметър около 2200 метра. 

Тази зона не достига границите на град Камено. Абсолютният максимум достига 7.6 мкг/м3, което е 

превишение на СЧ ПДК от 5 мкг/м3 по Наредба №14.  В радиално направление максималните 

едночасови концентрации на сероводород бързо намаляват и на разстояние 5-7 километра от 

източниците достига стойности под 0.5 мкг/м3. В западната част на общината те спадат под 0.3 мкг/м3.  

Риск от превишение на СЧ ПДК съществува само за село Свобода, тъй като границата на превишение 

го достига. 
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Фиг.ІІ.1.2.2.-17. 

Средноденонощни концентрации 

на сероводород с отчитане на 

всички източници. 

Черни връх 
Полски извор 

Камено 
Вратица 

Трояново 

Свобода 

Лукойл 

Абсолютен максимум 

1.6 g/m3 

 
 

Средноденонощните концентрации на сероводород върху територията на Община Камено са 

показани на фиг. ІІ.1.2.2.-17. От нея следва, че СД ПДК от 3 мкг/м3 не се превишава. Абсолютният 

максимум от 1.6 мкг/м3 също е разположен над територията на производствената площадка „Лукойл 

Нефтохим Бургас“ АД. В района на град Камено концентрациите са в границите от 0.3 до 0.5 мкг/м3.  

Вероятност за превишаване на СД НОЧЗ от 3 мкг/м3 реално няма. 

Извод: 

Получените резултати от моделирането на разсейването на сероводород показват, че 

едночасовите концентрации се очаква да превишат СЧ ПДК от 5 мкг/м3 само в зона, 

непосредствено над производствената площада на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. В тази зона е 

възможно да попадне и село Свобода.  Средноденонощните концентрации на сероводород за 

цялата територия на общината са под СД ПДК от 3 мкг/м3. Този извод е в сила само при спазване 

на условията по издаденото комплексно разрешително. При аварийни обстоятелства (аварийни 

изпускания) картината може рязко да се влоши и бързо да се достигнат стойности на 

приземните концентрации, значително надвишаващи СЧ ПДК. Подобни ситуации не могат да 

бъдат моделирани. 

Заключение 

Направеният подробен анализ на източниците на емисии от вредни вещества на територията на 

Община Камено и установените чрез моделиране очаквани приземни концентрации позволяват да се 

направят следните констатации: 
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 КАВ по отношение на ФПЧ-10 и азотни оксиди се оценява като не много добро с 

тенденция към влошаване. Установени са превишения на НОЧЗ по наредба № 12/2010 г. 

Независимо, че броят на тези превишения е в границите на допустимия, нарастващото 

влияние на транспортното замърсяване и лошото състояние на пътната инфраструктура  

създава реални предпоставки за тяхното увеличаване; 

 Струпването на голям брой мощни промишлени източници на територията на общината 

изисква внимателен подбор на нови инвестиции в тази област: необходимо е да се 

предпочитат нови инвестиции в екологично чисти производства, които не са свързани с 

големи горивни процеси и разработване на природни ресурси за добив на инертни 

материали; 

 С цел намаляване на отрицателното влияние на транспорта е необходимо значително 

подобряване на пътната инфраструктура, подобряване на крайпътните озеленени 

пространство и благоустройство на жилищните територии; 

 КАВ по отношение на сероводород се оценява като добро. При нормална експлоатация на 

инсталациите за газова сяра и газоочистка, превишаване на СЧ ПДК по Наредба №14 се 

очаква само над територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Превишаване на СД ПДК 

не се очаква; 

 КАВ по отношение на серни оксиди може да се оцени като много добро. По-широкото 

използване като гориво на природен газ е довело до значително намаление на емисиите от 

серни оксиди. Превишаване на СЧ и СД НОЧЗ по  наредба № 12/2010 г. не се очакват.  

2. Води 

Водите във всичките им аспекти: повърхностни, подземни, питейни и отпадъчни са съществен 

фактор за постигане на балансирана, качествена и устойчива среда за обитаване, труд и отдих на 

населението. Изменението в една от тези основни системи предизвиква промени на компонента на 

околната среда „води” в една или друга посока.  

Развитието на водния сектор на територията на   община  Камено е в съответствие с  влезлите 

в сила нормативни документи, синхронизиращи нашето с европейското законодателство по отношение 

на наличност, използване и рационално управление на водите, а също съобразено със стратегии, 

регионални и общински дългосрочни програми за развитие. И в предлагания ОУП на община Камено 

проектните решения, засягащи водите, инфраструктурата, водоснабдяването и канализацията ще 

продължат да се развиват по създадените вече стратегии и програми.  

2.1. Повърхностни води (хидрографска мрежа) 

В съответствие с изискванията на Глава Десета “Управление на водите”, раздел VI „Планове за 

управление на речните басейни”, чл.156и, ал.2, т.3 от Закона за водите и Наредба № Н-4 за 

характеризиране на повърхностните води, за всеки район за басейново управление e извършено 

идентифициране на „категориите” повърхностни води.  

В Черноморски район за басейново управление са идентифицирани 4 категории повърхностни 

води - “реки”, “езера”, “преходни води” и “крайбрежни води”. 

Към категория „реки” се отнасят и язовирите, образувани чрез преграждане на река. Независимо 

от това, те притежават характеристики на езера и се типологизират като езера.  

От друга страна, водните тела се класифицират като: 

- силномодофицирани (СМВТ) - които са претърпели значителни физични изменения, довели до 

значителни промени в хидроморфологичните им характеристики  

- изкуствени (ИВТ) - създадени вследствие на човешка дейност.  

Разграничаването между СМВТ и ИВТ във втория планов период за Черноморски район за 

басейново управление на водите е извършено на база одобрен национален подход, съгласно който ИВТ 

са създадени от човека, например канали, канавки, басейни в резултат от рудодобив или други 
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промишлени и стопански дейности, добив на инертни материали извън реките и други, на места, където 

преди не е съществувал значим воден обекти поради това не е идентифициран като водно тяло. 

Типология категория “РЕКА” в община Камено 

Релефът на Община Камено в по-голямата си част е равнинен, на места има хълмист характер и 

е прорязан от долините на реките Айтоска (протичаща през гр. Камено), Русокастренска, Чукарска 

(Чакърлийска) и техните притоци.  

Повърхностният отток се формира от дъждовни води и в малка степен от топенето на снегове. 

Честите и продължителни летни засушавания и високите изпарения през този период водят до 

пресъхване на малките притоци, а по-големите реки силно намаляват водните си количества. 

Повърхностният отток при суха година с 95% обезпеченост пада до 35,5 л/м2 при средногодишен 

показател за Бургаска област - 130 л/ м2 и за страната - 176 л/ м2. 

Река Айтоска 

Тя извира от южните склонове на Малка Айтоска планина западно от село Тополица и след като 

протича през Айтоското поле, се влива в Бургаското езеро “Вая”, като е най-големият приток на този 

крайбрежен водоем. Общата дължина на реката е 32,5 км, с водосборна площ 304,7 км2. 

Има непостоянен и невисок воден режим, който се влияе силно от годишния валежен режим. 

Зимните валежи, част от които са във вид на дъжд, обуславят големия зимен отток - 42%. Пролетният 

отток се дължи на снеготопенето и пролетните валежи. Сравнително високите летни водни стоежи се 

дължат на валежните количества през лятото. 

Заради високите изпарения през лятото и честите засушавания на много от притоците на р. 

Айтоска има изградени микроязовири (средно с 50 - 80 дка площ), които се използват за напояване на 

селскостопанските земи и за рибовъдна дейност. 

В речния басейн на реката са определени следните водни тела: 

1. Водно тяло BG2SE900R030 ( І участък: р. Айтоска – от извора до вливане на р. Славеева, ІІ 

участък: р. Айтоска – от вливане на р. Славеева до вливане на р. Съдиевска, ІІІ участък: р. Славеева – 

от извора до вливане в р. Айтоска) и водно тяло BG2SE900R024 – р. Съдиевска – от извора до вливане 

в р. Айтоска, които не попадат в територията на община Камено.  

2. Водно тяло BG2SE900R036 - спада към категория водни тела "СМВТ - реки" и се състои от 

2 участъка: І участък: р. Айтоска - от вливането на р. Съдиевска до след гр. Камено и ІІ участък: р. 

Айтоска - от след гр. Камено до вливане в Бургаско езеро. 

Река Чукарска (Чакърлийска) 

Чукарска река (или Чакърлийска река, Чакърлийка) е река в Югоизточна България, Област 

Бургас, общини Айтос, Карнобат, Камено и Бургас, вливаща се в западната част на Бургаското езеро 

“Вая”. Дължината на реката е 37 км. 

Чукарска река води началото си от северния склон на връх Шумнатото кале (376 м) във 

възвишението Хисар от 325 м н.в., на 1 км западно от с. Чукарка, Община Айтос. Протича в югоизточна 

посока през Бургаската низина в широка и плитка долина, заета от обработваеми земи. Влива се в най-

западния ъгъл на Бургаското езеро, на 1 м н.в., на 3 км югозападно от квартал „Долно Езерово“ на град 

Бургас. 

Площта на водосборният басейн на Чукарска река е 129 км2. 

Чукарска река има два основни притока - Селската река (десен) и Сънърдере (ляв). 

Реката е с максимален отток през февруари и март, а минимален - август и септември. 

В речния басейн на реката са определени 4 водни тела, които спадат към речен тип “малки и 

средни черноморски реки” (R11). 

1. Водно тяло BG2SE900R031, р. Чукарска - от извора до яз. Трояново, част от което попада в 

територията на община Камено.  
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2. Водно тяло BG2SE900R033, р. Чукарска - от яз. "Трояново" до с. Равнец, част от него попада 

в територията на общината.   

3. Водно тяло BG2SE900R034, р. Чукарска - от с. Равнец до вливане в Бургаско езеро - не 

попада в територията на общината. 

4. Водно тяло BG2SE900R035, р. Сънър дере - от извора до вливане в р. Чукарска, част от което 

попада в територията на общината.   

Река Русокастренска 

За начало на р. Русокастренска е приета р. Чаирска, която извира от Бадбунар (231 м) на 3 км 

източно от с. Крумово Градище (Карнобатско). В най-горното си течение р. Русокастренска се 

подхранва от множество извори и потоци и чак след с. Драганци се оформява като река. Речната долина 

на Русокастренска до сливането й с Папазлъшка река е широка с полегати склонове с наклон до 10°. 

Напречният профил на долината е неясно изразен. Склоновете представляват отделни ниски хълмове 

(150 - 200 м височина). Речното корито е със слаб наклон. Реката прави на много места вирове. Бреговете 

са полегати и обрасли с трева. Речното дъно е земно - кално. Склоновете са заети изключително от 

работни имоти (90 %), останалата част от нискостеблени дъбови храсталаци и пасища. Реката прави 

слаби меандри, които пред с. Сърнево стават силно извити. След с. Сърнево речната долина има разлат 

трапецовиден напречен профил. Реката тече покрай десния по - стръмен склон. Между с. Желязово и 

Русокастро прави един голям завой и приема югоизточна посока. На 3 км пред Русокастро долината се 

стеснява до 200 м в един участък от няколкостотин метра. До с. Тръстиково коритото на реката достига 

до 20 м широчина. Бреговете са отвесни и обрасли с върбалак и тополи. От с. Тръстиково реката тече в 

коригирано корито. Влива се в северозападната част на яз. Мандра, при село Константиново. В долното 

течение речната долина се слива с тази на р. Средецка, като общата широчина достига до 2,5 - 3,0 км. 

В речния басейн на река Русокастренска са определени 8 водни тела. От тях частично в 

територията на община Камено попадат: 

1. Водно тяло BG2MA600R012 - р. Русокастренска от яз. “Крушево” до с. Русокастро.   

2. Водно тяло BG2MA600R005 - р. Русокастренска от с. Русокастро до устие.  

3. Водно тяло BG2MA600R013 - р. Хаджиларска, малка част от която попада на територията на 

общината.   

Водните тела спадат към речен тип “малки и средни черноморски реки” (R11). 

Типология категория “ЕЗЕРО” в община Камено  

На територията на Общината има 29 бр. естествени и изкуствени водоема, от които държавна 

собственост - един и 28 бр. общинска собственост. Общата площ на водоемите е 2 486 дка, от които 

шест отдадени на концесия, а два - под наем. 

1. Водно тяло BG2SE900L032 яз. “Трояново”. Водното тяло спада към - категория "СМВТ-

езера", езерен тип малки и средни равнинни язовири (L 16), за които е характерна варираща надморска 

височина <120 м, смесена геология - силикати, варовик и средна дълбочина <15 м (често <6м). Площта 

на водосборните области е 1 - 10 км2 (средни) или 0,5 - 1 км2 (малки), площта на водното тяло е 4,1 . 

Максималната дълбочина е <50 м , като варира силно. Времепрестой - едногодишни, месечни или по - 

малко. Характер на смесване (миктичност) - полимиктични. Водите са сладководни <0.5%. 

2. Водно тяло BG2MA107L002 яз. “Мандра”. Водното тяло спада към - категория "СМВТ-

езера", Черноморски средно солени езера и блата (L 9), за които е характерна надморска височина <12 

м, смесена геология - силикати, варовик и средна дълбочина <15 м . Площта на водосборните области е 

<3,5 км2, площта на водното тяло е 128,9 км2. Максималната дълбочина е <15 м. Времепрестой - 

едногодишни, месечни или по - малко. Характер на смесване (миктичност) - полимиктични. Водите са 

сладководни <0.5%. 

Идентификацията на основните повърхностни водни тела в региона е представена в Таблица 

ІІ.2.1.-1, Таблица ІІ.2.1.-2 и  Таблица ІІ.2.1.-3. 
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Таблица ІІ.2.1.-1: Идентифициране на водни тела – категория “Реки” 

Водно 

тяло 

Код на 

водно тяло 
Речен участък 

Код на 

речен 

тип 

Име на 

речен тип 

Задължителни фактори на средата Незадължителни фактори 

ЕР/Суб-

ЕР1 
Надморска 

височина2 

Геология Размери Разстояние 

до извора 

Наклон/ 

Енергия на 

потока 

Форма на 

долината 
Доминиращ 

дънен субстрат 

Соленост 

Коментари 

Северно  

Бургаски  

реки 

BG2SE900R030 

I Участък: 

р. Айтоска от 

извора до вливане 

на р.Славеева 

R11 

Малки и 

средни 

черноморск

и реки 

12-2 
<70 m 

(варира) 

Смесена, 

силикати 

 

<900 km2 
Варира 

силно 

<0,5% много 

слаб наклон; 

Ниска Е на 

потока 

Широка 

речна 

долина 

(често 

вдълбани) 

Пясъци (0,064 – 

2), тиня 

(<0,064), 

глина 

Сладковод 

ни; <0.5% 

Възможни 

чакълести 

примеси; 

Акумулация на 

седименти 

ІI Участък: р. 

Айтоска от 

вливане на 

р.Славеева до 

Вливане на 

р.Съдиевска  
 

R11 

Малки и 

средни 

черноморск

и реки 

12-2 
<70 m 

(варира) 

Смесена, 

силикати 

 

<900 km2 
Варира 

силно 
 

Широка 

речна 

долина 

(често 

вдълбани) 

Пясъци (0,064 – 

2), тиня 

(<0,064), 

глина 

Сладковод 

ни; <0.5% 

Възможни 

чакълести 

примеси; 

Акумулация на 

седименти 
IІІ Участък: 

р.Славеева- от 

извора до вливане 

в р.Айтоска 

 

BG2SE900R031 

р.Чукарска от 

извора до 

яз.Трояново 

 

R11 

 

Малки и 

средни 

черноморск

и реки 

 

12-2 

 

<70 m 

(варира) 

 

Смесена, 

силикати 

 

 

<900 km2 

 

Варира 

силно 

 

Широка 

речна долина 

(често 

вдълбани) 

Пясъци (0,064 –

2), тиня 

<0,064), 

глина 

Сладковод 

ни; <0.5% 

Възможни 

чакълести 

примеси; 

Акумулация на 

седименти 

BG2SE900R033 

р.Чукарска от 

яз.Трояново до 

с.Равнец  

 

R11 

 

Малки и 

средни 

черноморск

и реки 

 

12-2 

 

<70 m 

(варира) 

 

Смесена, 

силикати 

 

 

<900 km2 

 

Варира 

силно 

 

Широка 

речна 

долина 

(често 

вдълбани) 

Пясъци (0,064 – 

2), тиня 

(<0,064), 

глина 

Сладковод 

ни; <0.5% 

Възможни 

чакълести 

примеси; 

Акумулация на 

седименти 

BG2SE900R034 

р.Чукарска от 

 с.Равнец до 

вливане в Бургаско 

езеро 

R11 

Малки и 

средни 

черноморск

и реки 

12-2 
<70 m 

(варира) 

Смесена, 

силикати 

 

<900 km2 
Варира 

силно 
 

Широка 

речна 

долина 

(често 

вдълбани) 

Пясъци (0,064 – 

2), тиня 

(<0,064), 

глина 

Сладковод 

ни; <0.5% 

Възможни 

чакълести 

примеси; 

Акумулация на 

седименти 

BG2SE900R035 

р.Сънър дере 

от извора до 

вливане в. 

р.Чукарска   

R11 

Малки и 

средни 

черноморск

и реки 

12-2 
<70 m 

(варира) 

Смесена, 

силикати 

 

<0,5% 

много слаб 

наклон; 

Ниска Е на 

потока 

Варира 

силно 
 

Широка 

речна 

долина 

(често 

вдълбани) 

Пясъци (0,064 – 

2), тиня 

(<0,064), 

глина 

Сладковод 

ни; <0.5% 

Възможни 

чакълести 

примеси; 

Акумулация на 

седименти 

Мандрен

ски реки 

BG2MA600R005  

р. Русокаст- 

ренска от с. 

Русокастро до 

устие 

R11 

Малки и 

средни 

черноморск

и реки 

12-2 
<70 m 

(варира) 

Смесена, 

силикати 

 

 
Варира 

силно 
 

Широка 

речна 

долина 

(често 

вдълбани) 

Пясъци (0,064 – 

2), тиня 

(<0,064), 

глина 

Сладковод 

ни; <0.5% 

Възможни 

чакълести 

примеси; 

Акумулация на 

седименти 

BG2MA600R012 

I Участък: 

р. Русокаст- 

ренска от 

яз.Крушево до 

с.Русокастро 

R11 

Малки и 

средни 

черноморск

и реки 

12-2 
<70 m 

(варира) 

Смесена, 

силикати 

 

<0,5% 

много слаб 

наклон; 

Ниска Е на 

потока 

<0,5% 

много слаб 

Варира 

силно 
 

Широка 

речна 

долина 

(често 

вдълбани) 

Пясъци (0,064 – 

2), тиня 

(<0,064), 

глина 

Сладковод 

ни; <0.5% 

Възможни 

чакълести 

примеси; 

Акумулация на 

седименти ІI Участък: р. 

Папазлъшка 
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отяз.Картелка  

до вливане в 

р.Русокаст- 

ренска  

наклон; 

Ниска Е на 

потока 

BG2MA600R013 

р.Хаджиларска 

от извор до 

вливане в 

р.Русокаст-ренска 

R11 

Малки и 

средни 

черноморск

и реки 

12-2 
<70 m 

(варира) 

Смесена, 

силикати 

 

<0,5% 

много слаб 

наклон; 

Ниска Е на 

потока 

Варира 

силно 

<0,5% много 

слаб наклон; 

Ниска Е на 

потока 

Широка 

речна 

долина 

(често 

вдълбани) 

Пясъци (0,064 – 

2), тиня 

(<0,064), 

глина 

Сладковод 

ни; <0.5% 

Възможни 

чакълести 

примеси; 

Акумулация на 

седименти 

 

Таблица ІІ.2.1.-2: Идентифициране на водни тела – категория ”СМВТ- реки” 

Водно 

тяло 

Код на 

водно тяло 

Речен 

участък 

Код на 

речен 

тип 

Име на речен 

тип 

Задължителни фактори на средата Незадължителни фактори 

ЕР/Суб-

ЕР1 

Надморска 

височина2 
Геология Размери 

Разстояние 

до извора 

Наклон/Енерг

ия на 

потока 

Форма на 

долината 

Доминиращ 

дънен субстрат 
Соленост Коментари 

Северно 

бургаски 

 реки 

BG2SE900R036 

I Участък: 

р.Айтоска от 

вливането на 

р.Съдиевска 

до след 

гр.Камено 

R11 

Малки и 

средни 

черноморски 

реки 

12-2 <70 m 

(варира) 

Смесена, 

силикати 

 

<900 km2 
Варира 

 силно 

<0,5% много 

слаб наклон; 

Ниска Е на 

потока 

Широка речна 

долина (често 

вдълбани) 

Пясъци 

(0,064 –2), 

 тиня (<0,064), 

глина 

Сладководн

и; <0.5% 

Възможни 

чакълести 

примеси; 

Акумулация на 

седименти 

ІI Участък: 

р.Айтоска от 

след 

гр.Камено до 

вливане в 

Бургаско 

езеро 

 

Таблица ІІ.2.1.-3: Идентифициране на водни тела – категория ”СМВТ-Езера” 

Водно 

тяло 
Код 

Речен 

участък 

Код на 

тип 

езеро 

Име на 

езерен тип 

Екореги 

он- 

субекоре 

гион 

 

Надморска 

височина2 

Средна 

дълбочин

а 

 

Размер/ 

Площ 

 

Площ на 

ВТ 

 

Геология 
Максимална 

дълбочина 

Врене 

престой 

Характер на 

смесване 

(миктичност 

 

Соленост 

Северно 

бургаски  

реки 

BG2SE900L032  яз.Трояново L16 

Малки и 

средни 

равнинни 

язовири 

12-2 <120 m 

<15 m 

(често 

 <6 m) 

 

4,1 

1-10 км2 

(средни) 

или 0,5-1 

км2(малки) 

Смесена 

силикати, 

варовик 

<50 m 

 силно варира 

едногодишни, 

месечни или по-

малко 

Полимиктич

ни 

0.5 – 5 °/°°, 

сладки 

 

Мандрен 

ски реки 
BG2MA107L002 

яз.Мандра 

 
L7 

Черноморски 

сладководни 

езера и 

блата 

12-2 
<12 m  

 

<3 m 

(рядко  

повече)  

 

<3,5 км2 128,9 

Смесена 

силикати, 

варовик 

<15 m 

   
не се прилага 

Полимиктич

ни 

0.5 – 5 °/°°, 

сладки 
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2.1.1. Количествена и качествена характеристика на водните ресурси и категория 

на водоприемниците.  Мрежа за мониторинг на повърхностни води 

Системата за мониторинг на водите има за цел оценка на количествените и качествените 

характеристики на водите, включително и на отпадъчните води, своевременно установяване на 

негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване и ограничаване на 

вредните последици и определяне на степента на ефективност на осъществяваните мероприятия 

за използване и опазване на водите. 

2.1.1.1. Количествена характеристика 

 Валежи  

Вътрешно годишното разпределение на оттока в поречията в Община Камено е 

обусловено от сезонните изменения на оттокообразуващи фактори, характерни за климатичните 

райони на Черноморска климатична подобласт, в който попадат водосборните басейни. 

Годишната сума на валежите на територията на общината е в интервала от 650 мм (в ниските 

части) до 800 мм (във високите части). Най-много валежи падат през зимния период -средно 

около 170 - 230 мм, при наличието на 18 до 24 валежни дни. През лятото има между 11 и 13 

валежни дни, със средна валежна сума 140 - 150 мм. Валежите падат предимно в началото на 

летния сезон. В края на лятото настъпва засушаване, като през месец август не падат повече от 

25 мм валеж. През пролетта валежите падат предимно през месеците март и май. Най-много 

валежи през есента пък падат през ноември. Като цяло през есента падат повече валежи 

отколкото през пролетта. По отношение на снежната покривка следва да се отбележи, че на 

територията на общината тя е тънка и сравнително неустойчива. Нейната височина е около 10 

см, като в района на най-южните и крайгранични части достига до 20 - 25 см. През последните 

години се забелязва скъсяване на периода със снежна покривка и редуване на интервали без и 

със снежна покривка през студените месеци.  

 Опорна хидрометрична мрежа  

В таблицата по-долу са показани данните измерени през 2011 г в хидрометричните 

станции на реките преминаващи през Община Камено. За пункта на р. Айтоска - Камено данните 

отразяват средно месечните водни количества. Резултатите от останалите хидрометрични 

станции са моментни водни количества по месеци измерени от РЛ ИАОС Бургас.   

Таблица ІІ.2.1.1.1.-1: Месечни водни количества измерени през 2011 г. 

водно тяло 
№ (ХМС) 

№(Пункт) 

ХМ станция/ 

Пункт 

Водни количества в [m3/s] 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
BG2SE900R033 BG2SE98931MS026 р. Чакърлийска с.Равнец 0,026 0,365 0,067 0,063 н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д 

BG2SE900R034 BG2SE98911MS014 р. Чакърлийска с.Братово 0,085 0,740 0,228 0,201 н.д н.д 0,023 0,018 н.д н.д 0,035 0,024 

BG2SE900R035 BG2SE09821MS025 р. Сънърдере-устие 0,048 0,024 0,026 н.д н.д н.д 0,009 0,033 0,037 0,004 0,023 0,022 

 81800 р.Айтоска река -Камено 1,082 1,065  1,282 0,545 0,229 0,134 0,061 0,27 1,116 0,351 0,83 

BG2MA600R012 BG2MA00713MS010 
р. Русокастренска с. 

Желязово 
н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д 0,186 н.д н.д н.д 

 

 Прогноза за състояние на оттока след осигуряване на потреблението в 

приоритетните сектори съгласно ПУРБ  

Речен басейн Севернобургаски  реки  

р. Айтоска преди р. Садиевска При средна година: 

1. Наличие на излишък в оттока от 13,6 (мл.м3/год.), който може да се акумулира от голям 

брой общински язовири (Тупалака, Поляново-2, Дермен дере, Белия бряг, Широка река, Чаир 

дере, Марковска река, Парка и др.); 

2. Делът на потреблението в отделните сектори и за Екологични цели е: Ек.ц. – 1,5 

(мл.м3/г.); ПБН-0,0 (мл.м3/г); Нап.- 0,1 (мл.м3/г); Пр. – 0,0 (мл.м3/г); 

3. Има възможност за поемане на 10% ръст в потреблението на сектор „Напояване”, но 

не се очертава подобна тенденция; 
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4. Има възможност за поддържане до 10% от V пол. в яз. Ахелой и по-големите общински 

язовири за поемане на висока вълна. 

При много суха година: 

1. Наличие на незначителен недостиг в оттока от около  1,2 (мл.м3/год.), който може 

изцяло да се компенсира при наличие на вода в по-големите общински язовири; 

2. Необходимите водни маси за напояване няма да се ограничават; 

3. Няма тенденция за някакъв общ ръст в потреблението на вода; 

4. Водите за екологични цели се обезпечават без ограничения. 

При повторна много суха година: 

1. Наличие на недостиг от около 1,2 (мл.м3/год.), който може да се компенсира от по-

големите общински язовири; 

2. Водите за напояване няма да се ограничават спрямо предходната година. 

3. Водите за екологични цели се обезпечават с ограничения, в рамките на допустимия 

екологичен минимум и по преценка за целесъобразност (при ползване на язовирите за 

риборазвъждане. 

р. Айтоска устие  

При средна година: 

1. Наличие на излишък в оттока от 22,5 (мл.м3/год.), който може да се акумулира от голям 

брой общински язовири (гореизброените язовири и язовирите Дряновски път, Лозята-2, Текме 

тарла1 и 2, Съдиево1 и 2, Канджик дере 1 и 2, Санър дере, Бановско дере и др.); 

2. Делът на потреблението в отделните сектори и за Екологични цели е: Ек.ц. – 2,3 

(мл.м3/г.); ПБН-0,0 (мл.м3/г); Нап.- 0,15 (мл.м3/г); Пр. – 0,06 (мл.м3/г); 

3. Има възможност за поемане на 10% ръст в потреблението на сектор „Напоявяне”, но 

не се очертава подобна тенденция; 

4. Има възможност за поддържане до 10% от V пол. в по-големите общински язовири за 

поемане на висока вълна. 

При много суха година: 

1. Наличие на незначителен недостиг в оттока от около 0,2 (мл.м3/год.),  който може 

изцяло да се компенсира при наличие на вода в по-големите общински язовири; 

2. Необходимите водни маси за напояване няма да се ограничават; 

3. Няма тенденция за някакъв общ ръст в потреблението на вода; 

4. Водите за екологични цели се обезпечават, без ограничения в рамките на допустимия 

екологичен  минимум и по преценка за целесъобразност (при ползване на язовирите за 

риборазвъждане). 

При повторна много суха година: 

1. Наличие на недостиг от около 13,6 (мл.м3/год.), който не може да се компенсира от по-

големите общински язовири, заради намаления полезен обем от недостига в предходната година; 

2. Водите за напояване ще се ограничат допълнително, спрямо предходната година; 

3.Водите за екологични цели се обезпечават с ограничения, в рамките на допустимия 

кологичен минимум и по преценка за целесъобразност(при ползване на язовирите за 

риборазвъждане). 

При средна година: 
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1. Наличие на незначителен недостиг в оттока от 0,3 (мл.м3/год.), който може да се 

обезпечи от голям държавен язовир Трояново и от няколко общински язовири (Кумпунар, Над 

селото, Под селото , Сувата-1, Река Селска-1); 

2. Делът на потреблението в отделните сектори и за Екологични цели е: Ек.ц. – 0,5 

(мл.м3/г.); ПБН-0,0 (мл.м3/г); Нап.- 4,9 (мл.м3/г); Пр. – 0,0 (мл.м3/г); 

3. Има възможност за поемане на10%  ръст в потреблението на сектор „Напоявяне”, но 

не се очертава подобна тенденция; 

4. Има възможност за поддържане до 10% от V пол. в по-големите язовири за поемане на 

висока вълна. 

При много суха година:1. Наличие на недостиг в оттока от около 5,3 (мл.м3/год.), който 

може частично да се компенсира при наличие на вода в яз. Трояново (до 50% от V пол.=5,4 мл.м3) 

и по-големите общински язовири; 

2. Необходимите водни маси за напояване трябва да се ограничават; 

3.Не се очаква някакъв общ ръст в потреблението на вода; 

4. Водите за екологични цели се обезпечават, с ограничения в рамките на допустимия 

екологичен минимум и по преценка за целесъобразност (при ползване на язовирите за 

риборазвъждане). 

При повторна много суха година: 

1. Наличие на недостиг от около 5,3 (мл.м3/год.), който не може да се обезпечи от 

язовирите, т.к. най-големия язовир Трояново ще е около 50% от V пол ; 

2. Водите за напояване ще се ограничат значително , спрямо предходната година; 

3. Водите за екологични цели ще се обезпечават с ограничения, в рамките на допустимия 

екологичен минимум и по преценка за целесъобразност (при ползване на язовирите за 

риборазвъждане). 

р.Чукарска – устие 

При средна година: 

1. Наличие на излишък в оттока от 6,1  (мл.м3/год.), който може частично да се акумулира 

от язовир Трояново и от няколко общински язовири (Кумпунар, Над селото, Под селото, Сувата1, 

Река Селска-1); 

2. Делът на потреблението в отделните сектори и за Екологични цели е: Ек.ц. – 1,2 

(мл.м3/г.); ПБН-0,0 (мл.м3/г); Нап.- 4,9 (мл.м3/г); Пр. – 0,0 (мл.м3/г); 

3. Има възможност за поемане на 10% ръст в потреблението на сектор „Напоявяне”, но 

не се очертава подобна тенденция; 

4. Има възможност за поддържане до 10%  от V пол.в яз. Трояново и в по-големите 

общински язовири за поемане на висока вълна . 

При много суха година:1. Наличие на недостиг в оттока от около 5,8 (мл.м3/год.), който 

може частично да се компенсира при наличие на вода в яз. Трояново (до 50% от V пол.) и по-

големите общински язовири; 

2. Необходимите водни маси за напояване трябва да се ограничават; 

3. Не се очаква някакъв общ ръст в потреблението на вода; 

4. Водите за екологични цели се обезпечават, с ограничения в рамките на допустимия 

екологичен минимум и по преценка за целесъобразност (при ползване на язовирите за 

риборазвъждане). 

При повторна много суха година: 
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1. Наличие на недостиг от около 5,8 (мл.м3/год.), който не може да се обезпечи от 

язовирите., Яз. Трояново ще е около 50%  от V пол.; 

2. Водите за напояване ще се ограничат значително, спрямо предходната година. 

3. Водите за екологични цели ще се обезпечават с ограничения, в рамките на допустимия  

екологичен минимум и по преценка за целесъобразност (при ползване на язовирите за 

риборазвъждане). 

Речен басейн Мандренски реки 

р. Русокастренска преди р. Папазлъшка 

При средна година: 

1. Наличие на излишък в оттока от 5,9(мл.м3/год.), който може частично да се акумулира 

в държавния язовир Крушево (V пол=10,64 мл.м3), яз. Барган (Vпол=0,6 мл.м3) и от големия брой 

общински микроязовири (Помпена станция, Памуклията, До гробищата, Лъджата и др.); 

2. Делът на потреблението в отделните сектори и за Екологични цели е : Ек.ц. – 2,7 

(мл.м3/г.); ПБН-0,0 (мл.м3/г); Нап.- 2,9 (мл.м3/г); Пр. – 0,0 (мл.м3/г); 

3. Има възможност за поемане на 10% ръст в потреблението на сектор „Напояване”, но 

не се очертава подобна тенденция; 

4. Има възможност за поддържане до 10% от V пол. в яз. Крушево и в по-големите 

общински язовири за поемане на висока вълна. 

При много суха година: 

1. Наличие на недостиг в оттока от около 3,6 (мл.м3/год.),който може частично да се 

компенсира при наличие на вода в държавния яз. Крушево (до 50% от V пол.) и по-големите 

общински язовири; 

2. Необходимите водни маси за напояване трябва да се ограничават; 

3. Не се очаква някакъв общ ръст в потреблението на вода; 

4. Водите за екологични цели се обезпечават, с ограничения в рамките на допустимия 

екологичен минимум и по преценка за целесъобразност (при ползване на язовирите за 

риборазвъждане). 

При повторна много суха година:1. Наличие на недостиг от около 3,6 (мл.м3/год.), който 

може частично да се обезпечи от яз. Крушево и отделни общински язовири . Яз. Крушево ще е 

около 50-60% от V пол; 

2. Водите за напояване ще се ограничат значително , спрямо предходната година; 

3. Водите за екологични цели ще се обезпечават с ограничения, в рамките на допустимия 

екологичен минимум и по преценка за целесъобразност (при ползване на язовирите за 

риборазвъждане). 

р. Русокастренска устие - яз. “Мандра” 

При средна година: 

1. Наличие на излишък в оттока от 21,0(мл.м3/год.), който може частично да се акумулира 

в държавния язовир Крушево (V пол=10,64 мл.м3), яз. Картелка (Vпол.=1,87 мл.м3), яз. Барган 

(Vпол=0,6 мл.м3) и от големия брой общински микроязовири (Помпена станция, Памуклията, До 

гробищата, Лъджата, Къшлите, Мидовка, Пчелина, Над селото, Алаборун, Баш тепе, Сакар 

тепе,Чанаджика1,2,3,4 и др.); 

2. Делът на потреблението в отделните сектори и за Екологични цели е: Ек.ц. – 2,7 

(мл.м3/г.); ПБН-0,0 (мл.м3/г); Нап.- 2,9 (мл.м3/г); Пр. – 0,0 (мл.м3/г); 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  105 

3. Има възможност за поемане на 10% ръст в потреблението на сектор „Напояване”, но 

не се очертава подобна тенденция; 

4. Има възможност за поддържане до 10%  от V пол. в яз. Крушево и в по-големите 

общински язовири за поемане на висока вълна. 

При много суха година: 

1. Наличие на недостиг в оттока от около 4,8 (мл.м3/год.), който може частично да се 

компенсира при наличие на вода в държавния яз. Крушево(до 50% от V пол.) и по-големите 

общински язовири; 

2. Необходимите водни маси за напояване трябва да се ограничават; 

3.Не се очаква някакъв общ ръст в потреблението на вода; 

4. Водите за екологични цели се обезпечават , с ограничения в рамките на допустимия 

екологичен минимум и по преценка за целесъобразност (при ползване на язовирите за 

риборазвъждане). 

При повторна много суха година: 

1. Наличие на недостиг от около 4,8 (мл.м3/год.), който може частично да се обезпечи от 

яз. Крушево. Яз. Крушево ще е около 50-60% от V пол; 

2. Водите за напояване ще се ограничат значително , спрямо предходната година; 

3. Водите за екологични цели ще се обезпечават с ограничения, в рамките на допустимия 

екологичен минимум и по преценка за целесъобразност(при ползване на язовирите за 

риборазвъждане). 
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Таблица ІІ.2.1.1.1.-2: Свободен отток след осигуряване на потреблението - при средна година( обезпеченост 50% ) 

Воден обект 

(река) 

Характерен пункт 

(местоположение) 

средногодишен 

отток - 

ненарушен 

заустени 

водни 

количества 

водовземане 
средногод. 

отток 

нарушен 

екологични 

водни 

количества 

Свободен 

отток (без 

екологични 

в.к.) 
водоснабдяване напояване промишлени общо 

(хил.м³/год) (хил.м³/год) (хил.м³/год) (хил.м³/год) (хил.м³/год) (хил.м³/год) 

РЕЧЕН БАСЕЙН СЕВЕРНОБУРГАСКИ РЕКИ 

р.Айтоска  преди р.Садиевска 15168,8 не не 100,0 не 100,0 15068,8 1516,9 13551,9 

р.Айтоска  устие 23317,7 1722,6 не 148,0 60,0 208,0 24832,3 2331,8 22500,5 

р.Чукарска  створ яз.Трояново 5127,8 не не 4900,0 не 4900,0 227,8 512,8 -285,0 

р.Чукарска  устие 12236,0 не не 4900,0 не 4900,0 7336,0 1223,6 6112,4 

РЕЧЕН БАСЕЙН МАНДРЕНСКИ РЕКИ 

р.Русокастренска 
преди 

р.Папазлъшка 
9776,2 не не 2870,0 не 2870,0 6906,2 977,6 5928,6 

р.Русокастренска устие-яз.Мандра 26616,4 не не 2870,0 не 2870,0 23746,4 2661,6 21084,8 

 

Таблица ІІ.2.1.1.1.-3: Свободен отток след осигуряване на потреблението - при много суха година ( обезпеченост 95%) 

Воден обект 

(река) 

Характерен пункт 

(местоположение

) 

Ненарушен 

отток при 

95% 

обезпеченос

т 

заустени 

водни 

количества 

водовземане 
нарушен   

отток при 

95% 

обезпеченост 

екологични 

водни 

количества 

Свободен отток 

(без екологични в.к.) водоснабдяване напояване промишлени общо 

(хил.м³/год) (хил.м³/год) (хил.м³/год) (хил.м³/год) (хил.м³/год) (хил.м³/год) 

РЕЧЕН БАСЕЙН СЕВЕРНОБУРГАСКИ РЕКИ 

р.Айтоска  преди р.Садиевска 410,0 не не 100,0 не 100,0 310,0 1516,9 -1206,9 

р.Айтоска  устие 630,7 1722,6 не 148,0 60,0 208,0 2145,3 2331,8 -186,5 

р.Чукарска  створ яз.Трояново 126,1 не не 4900,0 не 4900,0 -4773,9 512,8 -5286,7 

р.Чукарска  устие 315,4 не не 4900,0 не 4900,0 -4584,6 1223,6 -5808,2 

РЕЧЕН БАСЕЙН МАНДРЕНСКИ РЕКИ 

р.Русокастренск

а 

преди 

р.Папазлъшка 
252,3 не не 2870,0 не 2870,0 -2617,7 977,6 -3595,3 

р.Русокастренск

а 
устие-яз.Мандра 693,8 не не 2870,0 не 2870,0 -2176,2 2661,6 -4837,8 
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1. Анализът и изводите по-горе са направени при условие, че текущата (разглежданата първа по 

реда) година е предхождана от една влажна или една нормална (средна) година, която е осигурила 

минимален наличен обем в язовирите, около 75 до 80% от полезния им обем. Ако предходната година е 

била една много суха година , сме поставени в положение да вземаме управленски решения в условията 

на очаквана повторна много суха година. 

2. Средна година е година с обезпеченост на хидроложката характеристика (оттока) 50%, т.е. 

повторяемост на оттока – веднъж на две години. 

3. Много суха година е година с обезпеченост на хидроложката характеристика (оттока) 95%, 

т.е. повторяемост на оттока веднъж на 20 години. 

2.1.1.2. Опасни хидроложки явления. Риск от наводнения 

Районите със значителен потенциален риск от наводнения в Черноморски  район за басейново 

управление, утвърдени със Заповед № РД – 745 от 01.10.2013 г на Министъра на ОСВ, в които попада 

Община Камено са показани в таблица ІІ.2.1.1.2.-1 и фиг. ІІ.2.1.1.2.1.-1, фиг. ІІ.2.1.1.2.1.-2. 

Таблица ІІ.2.1.1.2.-1: Райони със значителен потенциален риск от наводнения попадащи в обхвата на 

Община Камено 

 

Код РЗПРН 

 

Наименование   

на 

РЗПРН 

Дължина, 

км 
Речен басейн 

Наименование на 

местоположения в 

РЗПРН 

Степен 

на риск 

BG2_APSFR_SE_02 Айтоска-Айтос  48,5247 

Северно -

бургаски 

реки 

Айтос, Камено, Бургас  висок 

BG2_APSFR_MA_01 
Русокастренска- 

Русокастро 
53,212 

Северно -

бургаски 

реки 

Константиново, 

Тръстиково, 

Русокастро, Сърнево 

висок 

 
2.1.1.2.1. Оценка на заплахата от наводнение  

A. РЗПРН BG2_APSFR_SE_02 -Айтоска -Айтос 

 

Фиг. ІІ.2.1.1.2.1.-1: Райони със значителен потенциален риск от наводнения BG2_APSFR_SE_02 

Айтоска – Айтос 

Разглежданият участък от река Айтоска и притоци с обща дължина 49 км обхваща населени 

места гр. Айтос, гр. Българово, гр. Камено, с. Свобода, гр. Бургас. Реките в РЗПРН са коригирани в 

района на Нефтохим със земен, необлицован трапецовиден профил, почистен от храсти и дървета и в 

гр. Айтос, съответно в участъци с монолитна стоманобетонова облицовка и трапецовиден профили в 

участъци с подпорни стени от каменна зидария. В останалите участъци реките имат естествено русло, 

обрасло до силно обрасло с храсти и дървета. 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  108 

Водните количества в разглеждания участък от река Айтоска и приток с обезпеченост Р=5%, 1% 

и 0,1% (с период на повторение 20, 100 и 1000 години) са получени по регионалната зависимост за II 

Подрайон. 

Изследваните сценарии (хидравлични модели) в района са за симулиране на провеждането на 

водни количества с период на повторение 20, 100 и 1000 години. Разгледан е Екстремен сценарий във 

връзка с наличието на потенциално опасния язовир „Парка” в неизправно техническо състояние и се 

намира над гр. Айтос. Екстремен сценарий: „Разрушаване на язовир „Парка” с обезпеченост 0.1%”. 

Моделирането на потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено 

уязвими населени места са гр. Айтос, гр. Българово, гр. Камено, гр. Бургас. 

B. РЗПРН BG2_APSFR_MA_01 -Русокастренска -Русокастро 

Разглежданият участък от река Русокастренска и притоци с обща дължина 53 км обхваща 

населените места с. Сърнево, с. Русокастро, с. Ливада, с. Тръстиково, с. Константиново. В долния си 

участък река Русокастренска е коригирана със земен трапец с двустранни диги в участък от 7 км; 

Другите реки в обхвата на РЗПРН са с естествени русла, обрасли. 

Водните количества в разглеждания участък от река Дяволска и приток с обезпеченост  Р=5%, 

1% и 0,1% (с период на повторение 20, 100 и 1000 години) са получени по регионалната зависимост за 

III Подрайон 

Екстремни сценарии при наличие на потенциално опасен язовир 

Изследваните сценарии (хидравлични модели) в района са за симулиране на провеждането на 

водни количества с период на повторение 20, 100 и 1000 години. 

Разгледан е и Екстремен сценарий във връзка с наличието на потенциално опасния язовир 

„Черково” в неизправно техническо състояние. Екстремен сценарий: „Разрушаване на язовир „Черково” 

с обезпеченост 0.1%”. 

Моделирането на потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено 

уязвими населени места са с. Сърнево, с. Русокастро, с. Ливада, с. Тръстиково, с. Константиново. 

 

Фиг. ІІ.2.1.1.2.1.-2: Райони със значителен потенциален риск от наводнения BG2_APSFR_MA_01 

Русокастренска-Русокастро 

Съгласно чл. 146е от ЗВ, картите на заплахата от наводнения обхващат зони, които могат да 

бъдат наводнени при следните сценарии: 

 Наводнения с малка вероятност за настъпване са наводнения, при които вероятният период за 

повторно настъпване е по-голям или равен на 1000 години, както и при непредвидими събития; 

 Наводнения със средна вероятност за настъпване са наводнения, при които вероятният период 

за повторно настъпване е по-голям или равен на 100 години; 
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 Наводнения с висока вероятност за настъпване -това са наводнения, при които вероятният 

период за повторно настъпване е по-голям или равен на 20 години, където е целесъобразно.  

2.1.1.2.2. Засегнати площи и потенциални щети по РЗПРН Община Камено 

 Жилищни територии 

 Жилищни сгради от селски тип (селски къщи) 

 Уязвимост на жилища - селски къщи 

 При дълбочина до 0,25м - с очаквани щети до 25%; 

 При дълбочина от 0,25м до 1м - 40-60%  очаквани щети; 

 Над 1м - над 50% -60% очаквани щети. 

Засегнати площи и потенциални щети по РЗПРН – селски къщи 

Таблица ІІ.2.1.1.2.2.-1 

 Висока вероятност Средна вероятност Малка вероятност 

Код РЗПРН Потенциални щети (средно) Потенциални щети (средно) Потенциални щети (средно) 

BG2_APSFR_MA_01 до 25% до 25% 25-60% 

 

Транспортна инфраструктура 

Автомобилен транспорт 

 При дълбочина до 0,75 м -с очаквани щети до 20%; 

 При дълбочина от 0,75 м до 1,25 м -40-60% очаквани щети; 

 Над 1,25 м -над 60% очаквани щети (вкл. 100% ограничение за ползване на пътища). 

ЖП транспорт 

 При дълбочина до 0,25м -с очаквани щети до 20%; 

 При дълбочина от 0,25 м до 0,75м - 40-60% очаквани щети; 

 Над 0,75 м -над 40-60% очаквани щети (вкл. 100% ограничение за ползване на ЖП линии). 

Потенциални щети по отношение на основните видове транспорт 

Таблица ІІ.2.1.1.2.2.-2 

 Висока вероятност Средна вероятност Малка вероятност 

Код РЗПРН Авто жп Авто жп Авто жп 

BG2_APSFR_MA_01 до 20%   20-60%  над 60%  

BG2_APSFR_SE_02 до 20% до 20% 20-60% до 20% до 20% 20-40% 
 

Индустрия 

Уязвимост-лека промишленост 

 При дълбочина до 0,25 м-0,30 м - с очаквани щети до 20%; 

 При дълбочина от 0,30 м до 1,25 м-до 40% очаквани щети; 

 Над 1,25м-над 40%-50% очаквани щети. 

Потенциални щети в областта на леката промишленост 

Таблица ІІ.2.1.1.2.2.-3 

 Висока вероятност Средна вероятност Малка вероятност 

Код РЗПРН Потенциални щети (средно) Потенциални щети (средно) Потенциални щети (средно) 

BG2_APSFR_MA_01  20-60%  20-60% над 60% 
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BG2_APSFR_SE_02 над 60% над 60% над 60% 

 

Степен на риска по РЗПРН въз основа на интерпретиране на получената потенциална щета 

Интерпретацията на риска е изцяло базирана на утвърдената от МОСВ Методика, като са 

използвани три основни категории, съобразени с Директива 2008/114/EO за критична инфраструктура 

и националния ЗЗБ 

Висок риск - Препоръчва се да не се разрешава или разширява съществуваща застроена площ, в 

която се задържат лица или животни. За съществуващата застроена площ да се направи и изпълни проект 

за специални мерки срещу наводнение, които да осигурят съответното намаляване на риска (намаляване 

на уязвимостта) или да се разработи програма за преместване на този обект. 

Среден риск - Строителството е възможно, но с ограничения, изхождащи от подробна преценка 

на функционалността и уязвимостта на обектите в застрашената територия, в контекста на 

потенциалната заплаха за обектите от наводнение. Не е подходящ за строителство на чувствителни 

обекти – болници, училища, администрация и подобни. Не се препоръчва да се разширяват застроените 

площи. 

Нисък риск - Строителството е възможно, като собствениците на засегнатите парцели и обекти 

трябва да бъдат предупредени за потенциалната заплаха от наводнение. За чувствителните обекти да се 

приемат специални мерки (за намаляване на уязвимост), както за вече построените, така и за 

предстоящите / разширяващите се. 

Таблица ІІ.2.1.1.2.2.-4: Степен на риск по РЗПРН община Камено 

Код на РЗПРН Име на РЗПРН Населено място Община Област 
Степен на риск/ интерпретация 

на риска 

BG2_APSFR_MA_01 
Русокастренска- 

Русокастро 

Русокастро 

Камено Бургас Висок 
Ливада 

Тръстиково 

Константиново 

BG2_APSFR_SE_02 Айтоска – Айтос 
Камено  

Камено Бургас Среден 
Свобода  

 

Таблица ІІ.2.1.1.2.2.-5: Площи на заливане в населени места, включени в РЗПРН 

Код на РЗПРН Населено място Община 

Площ на 

населеното 

място /кв.км./ 

Площ при 

заливане на 

20 г /кв.км./ 

Площ при 

заливане на 

100 г /кв.км./ 

Площ при 

заливане на 

1000 г 

/кв.км./ 

BG2_APSFR_MA_01 

Желязово  

Камено  

0,509 0,000 0,001 0,002 

Константиново 0,764 0,000 0,000 0,000 

Ливада 1,556 0,277 0,301 0,329 

Русокастро 1,782 0,048 0,094 0,136 

Тръстиково 1,137 0,055 0,055 0,095 

BG2_APSFR_SE_02 Камено Камено 2,756 0,000 0,080 0,152 

 

По пет степенната скала на поройност реките Айтоска, Чукарска, Русокастренска в община 

Камено попадат в степента на най - силно поройни (над 8-9 случая годишно). 

За предпазване на заливаемите територии през годините са изградени защитни съоръжения, 

които са описани в следната таблица. 

Таблица ІІ.2.1.1.2.2.-6: Защитни съоръжение изградени на реките преминаващи през Община Камено 

Речен басейн 
Име на водния обект 

/реката/ 

Вид и профил на защитното 

Съоръжение /корекцията/ 

Дължина 

км. 

Речен басейн 

Севернобургаски 

реки 

Айтоска Земнонасипна– двоен трапец 1,330 

Айтоска Земнонасипна – трапец 22,870 

Айтоска - притоци Земнонасипна –  трапец 14,740 

Чукарска и дерета Земнонасипна –  трапец 2,580 
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Речен басейн 

Мандренски реки 

Русокастренска Земнонасипна –  трапец 7,300 

Русокастренска-притоци Земнонасипна –  трапец 1,530 

 

2.1.1.2.3. Приоритети и цели за управление на риска от наводнения за 

Черноморски район на басейново управление на водите Община Камено. 

Проект на Програма от Мерки за предотвратяване риска от наводнения 

Определянето на целите и приоритетите при управлението на риска от наводненията за обхвата 

на Черноморския район за басейново управление на водите е извършено въз основа на Националния 

каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения, картите на заплахата 

и на риска от наводнения и актуална информация получена от компетентни институции и дружества. 

След извършеният преглед и анализ са изведени основните проблеми за всеки РЗПРН и са 

предложени конкретни цели по петте приоритета, както следва: 

РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_MA_01, Русокастренска - Русокастро 

Определените приоритети и цели , както и предвидените мерки за предотвратяване 

опасността от наводнения са: 

Приоритет № 1: Опазване на човешкото здраве 

 Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения в заливаемите 

територии на РЗПРН, включващо общините Карнобат и Камено. 

Предвидени мерки :  

- Почистване и стопанисване на речните легла - 500 м от р. Русокастренска и 400 м от десния 

й приток, в зоната на с. Сърнево, 500 м от р. Русокастренска в зоната на с. Желязово, 1000 м в зоната 

на с. Русокастро, 1500 м от левия приток на р. Русокастро в зоната на с. Ливада, 1000 м от р. 

Русокастренска в зоната на с. Тръстиково– мярка със среден приоритет. 

- Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради. Прилагане на уплътняване на 

основата, ползване на водоустойчиви материали, по-високи нива на помещенията в приземните 

етажи, ограничения за складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи химикали и пестициди. 

100 часа консултантски услуги - мярка със среден приоритет. 

- Премахване на незаконни постройки, подпиращи съоръжения, огради, складирани материали и 

други намиращи се в границите на речни легла или дерета. Параметри-Премахване на незаконни 

постройки - мярка със среден приоритет. 

- Изграждане на нови канализационни мрежи с необходимия капацитет– мярка със среден 

приоритет. 

 Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

територията на РЗПРН, включващо общините Карнобат и Камено. 

Предвидените мерки са:  

- Премахване на незаконни постройки, подпиращи съоръжения, огради, складирани материали и 

други намиращи се в границите на речни легла или дерета. Параметри-Премахване на незаконни 

постройки - мярка със среден приоритет. 

- Ограничаване уплътняването на почвите (запечатване) като следствие на урбанизацията– 

мярка със среден приоритет. 

Приоритет № 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

 Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в общините 

Карнобат и Камено. 

Предвидените мерки са:  

- Разширяване на „тесните места” като мостове и др., които водят до подприщване на речния 
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отток - 3 бр. в с. Сърнево, 1 бр. с. Желязово, 1 бр. в с. Русокастро, 3 бр. Ляв приток на р. 

Русокастренска в зоната на с. Ливада, 1 бр. на р. Русокастренска в с. Тръстиково– мярка със среден 

приоритет. 

 Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически обекти в 

РЗПРН към общините Карнобат и Камено 

Предвидените мерки са:  

- Разширяване на „тесните места” като мостове и др., които водят до подприщване на речния 

отток - 3 бр. в с. Сърнево, 1 бр. с. Желязово, 1 бр. в с. Русокастро, 3 бр. Ляв приток на р. 

Русокастренска в зоната на с. Ливада, 1 бр. на р. Русокастренска в с. Тръстиково– мярка със среден 

приоритет. 

- Регулиране нивото на подземните води при опасното им повишаване или понижаване–  мярка 

със среден приоритет. 

Приоритет № 3: Повишаване защитата на околната среда 

 Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в населените места в РЗПРН 

включващо общините Карнобат и Камено. 

Предвидените мерки са:  

- Изграждане на нови канализационни мрежи с необходимия капацитет– мярка със среден 

приоритет. 

- Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние. Параметри-

Съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК, общините и Областните администрации -мярка с нисък 

приоритет. 

 Цел 3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти. 

Предвидените мерки са:  

- Ликвидиране или ограничаване експлоатацията на депа за отпадъци, особено в заливаеми 

територии. Параметри - Съвместно с МРРБ - мярка с нисък приоритет. 

- Закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми промишлени зони или отделни 

предприятия . Параметри - Съвместно с МРРБ - мярка с нисък приоритет. 

 Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и 

защитени зони в РЗПРН включващо общините Карнобат и Камено. 

Предвидените мерки са:  

- Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в реката 

(галерийните гори по речните брегове-мярка с висок приоритет 

 Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии в РЗПРН включващо общините Карнобат и Камено. 

Предвидените мерки са:  

- Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове-мярка със среден 

приоритет. 

- Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в реката 

(галерийните гори по речните брегове-мярка с висок приоритет. 

- Дейности за защита на речните брегове от ерозия вкл. биол. укрепване-мярка със среден 

приоритет. 

Приоритет № 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1.Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в населените места 
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включващ РЗПРН от общините Карнобат и Камено. 

Предвидените мерки са:  

- Подготовка на населението за действие при наводнени. Параметри-1 брой интернет 

страница; до 10 000 дипляни -мярка с висок приоритет. 

- Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за водните нива, оттока и 

опасността от струпвания на лед. Параметри-Достъп до информация на всички заинтересовани 

страни-мярка със среден приоритет. 

- Провеждане на консултации с обществеността при разработване на мерки за превенция от 

наводнения. Параметри- минимум 1 работна среща годишно с около до 20 участника мярка с висок 

приоритет. 

- Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с 

наводненията. Параметри- минимум 1 път годишно провеждане на обучително- информационни 

кампании-мярка със среден приоритет 

- Организация и информиране на заинтересованите страни надолу по речното течение. 

Параметри- Засилена комуникация в рамките на целия речен басейн. -мярка със среден приоритет. 

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения населените места включващ 

РЗПРН от общините Карнобат и Камено 

Предвидените мерки са:  

- Създаване на механизъм за координация на действията при възникване на риск от наводнения. 

Параметри- Осигуряване на дву-, три- и многостранни дейности за координиране на мерките и 

дейностите по защита от наводнения, обмяната на информация и т.н. за достигане на общи 

съгласувани действия в рамките на национални и трансгранични водни басейни. - мярка със среден 

приоритет. 

- Предоставяне на актуална информация на всички заинтересовани страни. Параметри- 

Предоставяне на необходимата информация в реално време за количеството на водните ресурси на 

заинтересованите лица и обществеността в целия речен басейн.-мярка със среден приоритет. 

Приоритет № 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

 Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места включващ РЗПРН 

от общините Карнобат и Камено. 

Предвидените мерки са:  

- Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за водните нива, оттока и 

опасността от струпвания на лед. Параметри-Достъп до информация на всички заинтересовани 

страни-мярка със среден приоритет. 

 Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в общините Карнобат 

и Камено. 

Предвидените мерки са:  

- Обмяна на знания и опит. Параметри-Осигурява трансфер на знания, опит и полезна 

информация от водеща организация към други реципиенти. 20 участника.- -мярка със среден 

приоритет. 

 Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен басейн в това 

число включващи РЗПРН от общините Карнобат и Камено. 

Предвидените мерки са:  

- Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на потенциално 

опасните водни обекти. Параметри- 30 ч. за експертни становища и организиране на 1 комисия на 

компетентни държавни органи.-мярка с висок приоритет. 
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- Организация и информиране на заинтересованите страни надолу по речното течение. 

Параметри- Засилена комуникация в рамките на целия речен басейн. -мярка със среден приоритет. 

 Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 

населените места от общините Карнобат и Камено. 

Предвидените мерки са:  

- Предоставяне на актуална информация на всички заинтересовани страни. Параметри- 

Предоставяне на необходимата информация в реално време за количеството на водните ресурси на 

заинтересованите лица и обществеността в целия речен басейн.-мярка със среден приоритет. 

- Координация и сътрудничество между всички управленски нива (национално, басейново и 

местно) от единната спасителна система. -мярка с висок приоритет. 

 

РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_SE_02, Айтоска -Айтос 

Определените приоритети и цели , както и предвидените мерки за предотвратяване 

опасността от наводнения са: 

Приоритет № 1: Опазване на човешкото здраве 

 Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения в заливаемите 

територии на РЗПРН, включващо населените места на общините.  

Предвидени мерки:  

- Поставяне на ограничителни условия към инвестиционни намерения в съседни на реката 

участъци – мярка с много висок приоритет. 

- Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради. Параметри -Прилагане на 

уплътняване на основата, ползване на водоустойчиви материали, по-високи нива на помещенията в 

приземните етажи, ограничения за складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи химикали и 

пестициди. 100 часа консултантски услуги.– мярка със среден приоритет.  

- Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на 

канализационните мрежи на населено място -  мярка със среден приоритет. 

- Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани материали 

и други намиращи се в границите на речните легла или дерета.- мярка с висок приоритет. 

- Изкупуване на частни терени, които са в зони с голям риск от наводнение – мярка със среден 

приоритет. 

- Изграждане на нови канализационни мрежи с необходимия капацитет-мярка със среден 

приоритет. 

- Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни 

наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви обхват. -мярка със 

среден приоритет. 

- Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия - гр. 

Камено ок.1500 м., Нефтохим 3500 м. Параметри - Почистване и стопанисване на речните легла в 

границите на урбанизирана територия- гр. Камено ок.1500 м., Нефтохим 3500 м. Мярка с нисък 

приоритет. 

 Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

територията на РЗПРН, включващо населените места на общините. 

Предвидени мерки :  

Ограничаване уплътняването на почвите (запечатване) като следствие на урбанизацията –  

мярка със среден приоритет. 
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- Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна - в района 

на гр. Айтос, гр. Българово, гр. Камено и Нефтохим - ок. 100 дка в речното корито–  мярка със среден 

приоритет. 

- Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани материали 

и други намиращи се в границите на речните легла или дерета.- мярка с висок приоритет. 

- Регулиране нивото на подземните води при опасното им повишаване или понижаване–  мярка 

със среден приоритет. 

 Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо населените места 

на общините 

Предвидени мерки:  

- Регулиране нивото на подземните води при опасното им повишаване или понижаване–  мярка 

със среден приоритет. 

 Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура в РЗПРН, 

включващо населените места на общините. 

Предвидени мерки :  

- Оценка на риска от наводнение на съществуващите обществени, индустриални и търговски 

обекти, недвижими имоти и строителство, ферми и др. разположени в заливаемите зони–  мярка със 

висок приоритет. 

Приоритет № 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

 Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в РЗПРН, 

обхващащо населените места на общините. 

Предвидени мерки :  

- Оценка на риска от наводнение на съществуваща обществено значима инфраструктура в 

заливаемите зони –  мярка със среден приоритет. 

- Отводняване на защитени с диги низини–  мярка със нисък приоритет. 

- Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия - гр. 

Камено ок. 1500м, Нефтохим 3500 м.– мярка с нисък приоритет. 

 Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически обекти в 

РЗПРН към населените места на общините. 

Предвидени мерки :  

- Разширяване на „тесните места” като мостове и др., които водят до подприщване на речния 

отток - реконструкция на мостове в района на ж.п. гара "Дружба" - 2бр.-мярка с нисък приоритет. 

- Изработване или актуализиране на аварийни планове за действие .-мярка с висок приоритет. 

- Преразглеждане и допълнение към разрешителни режими и съответни разрешителни-мярка с 

нисък приоритет. 

- Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или съществуващи сгради и съоръжения, 

намиращи се на пътя на оттичане на високите води-мярка с  висок приоритет. 

Приоритет № 3: Повишаване защитата на околната среда 

 Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в населените места в РЗПРН 

основно на населените места на общините. 

Предвидени мерки:  

- Изграждане на нови канализационни мрежи с необходимия капацитет-мярка със среден 

приоритет. 
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- Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние Параметри-

Съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК, общините и Областните администрации -мярка с нисък 

приоритет. 

 Цел 3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и SEVESO обекти) 

в територията на РЗПРН, включващо населените места на общините. 

Предвидени мерки :  

- Ликвидиране или ограничаване експлоатацията на депа за отпадъци, особено в заливаеми 

територии. Параметри-Съвместно с МРРБ -мярка с нисък приоритет. 

- Закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми промишлени зони или отделни 

предприятия . Параметри-Съвместно с МРРБ -мярка с нисък приоритет. 

 Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и 

защитени зони в РЗПРН, включващо населените места на общините. 

Предвидени мерки:  

- Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екол. състояние на 

селскостопанските площи. Параметри-съвместно с МЗХ -мярка с нисък приоритет. 

- Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в реката 

(галерийните гори по речните брегове) -мярка с висок приоритет. 

- Поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни зони (естествени 

заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др. -мярка с висок приоритет. 

 Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии в РЗПРН, включващо населените места на общините. 

Предвидени мерки :  

- Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в реката 

(галерийните гори по речните брегове) -мярка с висок приоритет. 

- Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове-мярка с нисък 

приоритет. 

- Дейности за защита на речните брегове от ерозия вкл. биол. укрепване-мярка със среден 

приоритет. 

- Поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни зони (естествени 

заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др. -мярка с висок приоритет. 

Приоритет № 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в населените места, 

включващ РЗПРН на населените места, на общините 

Предвидени мерки :  

- Подготовка на населението за действие при наводнения.Параметри-1 брой интернет 

страница; до 10 000 дипляни -мярка с висок приоритет. 

- Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за водните нива, оттока и 
опасността от струпвания на лед. Параметри-Достъп до информация на всички заинтересовани 

страни -мярка със среден приоритет. 

- Провеждане на консултации с обществеността при разработване на мерки за превенция от 

наводнения. Параметри- минимум 1 работна среща годишно с около до 20 участника-мярка с висок 

приоритет. 

- Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни 

наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви обхват. -мярка със 
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среден приоритет. 

- Популяризиране и подпомагане използването на застрахователни имуществени продукти в 

застрашените от наводнения райони- мярка с нисък приоритет. 

- Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с 

наводненията. Параметри-минимум 1 път годишно провеждане на обучително-информационни 

кампании -мярка със среден приоритет. 

- Организация и информиране на заинтересованите страни надолу по речното течение 

Параметри-Засилена комуникация в рамките на целия речен басейн. -мярка със среден приоритет. 

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения населените места, включващ 

РЗПРН населените места на общините 

Предвидени мерки :  

- Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни 

наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви обхват. -мярка със 

среден приоритет. 

- Създаване на механизъм за координация на действията при възникване на риск от наводнения. 

Параметри-Осигуряване на дву-, три- и многостранни дейности за координиране на мерките и 

дейностите по защита от наводнения, обмяната на информация и т.н. за достигане на общи 

съгласувани действия в рамките на национални и трансгранични водни басейни-мярка със среден 

приоритет. 

- Предоставяне на актуална информация на всички заинтересовани страни. Параметри-

Предоставяне на необходимата информация в реално време за количеството на водните ресурси на 

заинтересованите лица и обществеността в целия речен басейн. -мярка със среден приоритет. 

Приоритет № 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

 Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места, включващ РЗПРН 

главно населените места на общините 

Предвидени мерки :  

- Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за водните нива, оттока и 

опасността от струпвания на лед. Параметри-Достъп до информация на всички заинтересовани 

страни -мярка със среден приоритет. 

 Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в на общините 

Предвидени мерки :  

- Създаване на капацитет на компетентните органи (РИОСВ или БД) -мярка с  висок приоритет 

- Обмяна на знания и опит. Параметри-Осигурява трансфер на знания, опит и полезна 

информация от водеща организация към други реципиенти. 20 участника. -мярка със среден 

приоритет. 

 Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен басейн в това 

число включващи териториите на общините 

Предвидени мерки:  

- Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на потенциално 

опасните водни обекти. Параметри-30 ч. за експертни становища и организиране на 1 комисия на 

компетентни държавни органи.-мярка с висок приоритет. 

- Създаване и надграждане на информационна система за мониторинг на водите, в т.ч. 

специализирани бази данни.-мярка с нисък приоритет. 

- Организация и информиране на заинтересованите страни надолу по речното течение 
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Приоритети-Засилена комуникация в рамките на целия речен басейн. -мярка със среден приоритет. 

 Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в на 

общините и в частност на населените места 

Предвидени мерки :  

- Предоставяне на актуална информация на всички заинтересовани страни. Параметри-

Предоставяне на необходимата информация в реално време за количеството на водните ресурси на 

заинтересованите лица и обществеността в целия речен басейн. -мярка със среден приоритет. 

- Координация и сътрудничество между всички управленски нива (национално, басейново и 

местно) от единната спасителна система. мярка с висок приоритет. 

2.1.1.3. Зони за защита на водите в Община Камено съгласно ПУРБ 

В Р България е изградена система от защитени територии като част от регионалната и световната 

мрежа, в съответствие с международните договори по опазване на околната среда, по които Република 

България е страна. 

Всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел 

поддържане на необходимото количество и качество и здравословна околна среда, съхраняване на 

екосистемите, запазване на ландшафта, включително и чрез създаване на зони за защита на водите. За 

постигането на тези цели се обособяват следните видове зони за защита на водите: 

 зони за защита на питейните води - водни тела и санитарно-охранителни зони; 

 зони с води за къпане; 

 зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително: уязвими 

зони и чувствителни зони;  

 зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми; 

 защитени зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които 

поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване (Натура 

2000). 

2.1.1.3.1. Територии, обявени за извличане на вода, предназначена за човешка 

консумация, съгласно чл.7 на Рамковата директива по водите.  

Зони за защита на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване -повърхностни 

води.  

Със Заповед № РД-415/28.04.2004 г. на Министъра на околната среда и водите на основание 

Наредба №12/18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за 

питейно - битово водоснабдяване като територия за извличане на вода за човешка консумация от 

повърхностни води в Черноморския район за басейново управление са определени четирите язовира за 

питейно-битово водоснабдяване: “Камчия”, “Ясна поляна”, “Тича” и “Цонево”. Последният е определен 

като резервен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване, но не е въведен в експлоатация. 

Съществува водовземане от течащи повърхностни води – от река Луда Камчия при с. Ичера с учредена 

Заповед за санитарно– охранителна зона № 10/ 15.02.2008 г. 

Около горецитираните язовири за питейно-битово водоснабдяване с изключение на язовир 

“Цонево” не са учредени санитарно-охранителни зони (СОЗ) съгласно Наредба №3/16.10.2000 г. 

В региона на община Камено няма разположени повърхностни водни тела, които се използват 

за ПБВ. Водоснабдяването на част от селищата се извършва от яз. Камчия, който не се намира на 

територията на общината.   

  Зони за защита на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване -подземни води.  

Водите за питейно-битови цели от подземни води в Черноморския басейнов район се извличат 

от сондажни кладенци, дренажи и каптажи. В таблицата по-долу са показани ПВТ определени съгласно 
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Проект за ПУРБ 2016-2021 г. като зони за защита за питейни води , в чийто регион попада Община 

Камено. 

Таблица ІІ.2.1.1.3.1.-1: 

РЕГИСТЪР на подземни водни тела определени като зони за защита за питейни нужди 

(съгл. чл. 119а от Закона за водите) 

Код на зоната за 

защита за питейно 

водоснабдяване 

Код на водното 

тяло 
Име на водното тяло 

Водосборна 

площ, км2 

Тип 

актуализация 

BG2DGW000000Q008 BG2G000000Q008 Порови води в кватернера на р. Айтоска 69,8 Без промяна 

BG2DGW000000Q009 BG2G000000Q009 Порови води в кватернера на р. Средецка - Мандра 140,12 Без промяна 

BG2DGW00000К2034 BG2G00000К2034 
Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична 
северно и западно от Бургас 

2423,03 Без промяна 

BG2DGW00000К2035 BG2G00000К2035 
Пукнатинно-карстови води в ВК2tcn-st Бургаска 

вулканична южно от Бургас 
1296,78 Без промяна 

 

2.1.1.3.2. Водни обекти, в Община Камено съгласно ПУРБ, обявени за отдих, 

включително териториите, обозначени като води за къпане, съгласно чл. 119а, 

т. 2 (Директива 76/160/ЕЕС) 

Защитените територии, обявени като води за рекреация, включително определените като зони за 

къпане, се определят по смисъла на:  

- Наредба № 11 за качество на водите за къпане (действаща до 2013 г.); 

- Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане; 

- Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите; 

- Заповед №РД-272/03.05.2001г. на Министъра на околната среда и водите за категоризация на 

повърхностните води във водните обекти или в части от тях. 

Водите за къпане са специално обособени части от повърхностно водно тяло, използвани масово 

от хората за къпане - море, язовири, реки, езера за къпане. Зоните за къпане, са частта от повърхностното 

водно тяло, където се намират водите за къпане. 

 В региона на община Камено няма определени води за рекреация и зони за къпане. 

2.1.1.3.3. Територии, в Община Камено съгласно ПУРБ, чувствителни към 

биогенни елементи, включително територии, обявени за уязвими зони съгласно 

Директива 91/ 676/ ЕЕС и територии, обявени за чувствителни територии 

съгласно Директива 91/271/ ЕЕС. 

Чувствителните и уязвими зони са територии, обявени за защитени, тъй като водните тела в тези 

зони са чувствителни към влиянието на хранителни съставки-биогенни елементи (основно азот и 

фосфор) във водата. 

А) Нитратно уязвими зони 

Съгласно Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници 

(ДВ, бр.87/2000 г.), със Заповед № РД-146/25.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, са 

определени: 

 водите, които са замърсени, и водите, които са застрашени от замърсяване (съдържание 

на нитрати с концентрация, по-голяма от 50 милиграма на литър), отчитайки физико-химичните и 

природните характеристики на водите и почвите; 

 уязвими зони - тези райони в страната, в които чрез просмукване или оттичане, водите 

се замърсяват или могат да бъдат замърсени с нитрати от земеделски източници и които допринасят за 

замърсяването.  

В таблица ІІ.2.1.1.3.3.-1 са представени Регистър на нитратно уязвими зони на подземни и 

повърхностни водни тела определени като замърсени и такива, които са застрашени от замърсяване с 

нитрати. 
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Таблица ІІ.2.1.1.3.3.-1: Регистър на нитратно уязвими зони 

Регистър на подземните водни тела определени за нитратно уязвими зони 

Код на 

зоната 

Име на 

зоната 

 

Код на водното тяло Име на водното тяло 

Тип на 

актуализация 

 

BGVZ1 Южна  BG2G000000Q008 Порови води в кватернера на р. Айтоска Без промяна 

BGVZ1 Южна  BG2G000000Q009 Порови води в кватернера на р. Средецка-Мандра Без промяна 

BGVZ1 Южна  BG2G00000PG029 Порови води в палеоген-еоцен,олигоцен Без промяна 

Регистър на повърхностните водни тела определени за нитратно уязвими зони 
BGVZ1 Южна  BG2MA600R005 р. Русокастренска – с.Русокастро до устие Без промяна 

BGVZ1 Южна  BG2MA600R012 

І участък:р. Русокастренска – от яз. “Крушово” 
до с. Русокастро 

ІІучастък: р. Папазлъшка от яз. “Картелка ” до 

вливане в р.Русокастренска  

Без промяна 

BGVZ1 Южна  BG2MA107L002 яз. "Мандра" Без промяна 

 

Територията на Община Камено попада в нитратно уязвима зона 

В) Чувствителни зони 

Понятието “чувствителни зони” е термин, характеризиращ водоприемника, който се намира или 

има риск да достигне състояние на еутрофикация - обогатяване с биогенните елементи азот и фосфор. 

Определянето на чувствителни зони е регламентирано в изискванията на Наредба № 6 от 9 

ноември 2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в 

отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Министърът на ОСВ със Заповед определя списък на 

чувствителните зони в съответствие с критериите, посочени в Приложение 4 към чл. 12, ал. 1 от същата 

наредба. 

За предотвратяване на допълнителна еутрофикация и подобряване на състоянието на 

водоприемник, който е обявен за чувствителна зона, отпадъчните води от всички агломерации с над 10 

000 еквивалентни жители, които се заустват в него следва да бъдат предмет на допълнително 

пречистване с цел отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор до определените в 

разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения. По този начин водоприемникът се 

предпазва от допълнителна еутрофикация и се цели подобряване в неговото състояние, в съответствие 

с Наредба № 6/09.11.2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества 

в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. 

В Република България чувствителните зони са определени със Заповед е с № РД-970/28.07.2003 

г на Министъра на околната среда и водите, като за Черноморския район за басейново управление са 

както следва: 

 Черно море, от границата при с. Дуранкулак до границата при с. Резово; 

 Всички водни обекти във водосбора на Черно море. 

Критериите за определянето на чувствителните зони са посочени в приложение  4 на Наредба № 

6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в 

отпадъчните води, зауствани във водните обекти. 

При актуализация на Плана за управление на водите в ЧРБУ (2016 –2021г.), няма промяна при 

определяне на чувствителните зони и всички водни обекти във водосбора на Черно море на територията 

на Р. България, т. к. са определени като чувствителна зона. 

Цялата територия на Община Камено попада в чувствителна зона. 

2.1.1.3.4. Територии за опазване на стопанско значими водни биологични видове 

В първи ПУРБ (2010 –2015г.), съгласно изискванията на Наредба № 4/20.10.2000 г. на МОСВ, 

МЗГ и МЗ за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми, са 

определени водите във водните обекти или части от тях, осигуряващи условия за обитаване от рибни 

видове и възпроизводство на черупкови организми. Определянето е извършено съгласно Заповед 

№168/19.12.2007г., актуализирана със Заповед № 52/17.05.2011г. на Директора на Черноморски район 

за басейново управление, и е извършено за всички категории води, съгласно „Инструкция за 
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идентифициране на водите във водните обекти или части от тях за обитаване от риби и районите с 

крайбрежни води за развъждане на черупкови организми” и в съответствие с Наредба 4/20.10.2000 г.  

При определяне на зоните в крайбрежни морски води, осигуряващи или имащи възможност да 

осигурят условия за живот и възпроизводство на черупкови организми, са изключени зоните за къпане, 

зоните на заустване на непречистени отпадъчни води, местата на вливане на по-големите реки, районите 

с пристанищни съоръжения, защитените акватории, фарватерите и морските полигони. 

В рамките на втори ПУРБ за Черноморски район за басейново управление, зони за естествено 

обитаване от рибни видове и зони за развъждане на черупкови организми ще бъдат актуализирани след 

като бъде утвърден Списъка на Зоните за опазване на стопански ценни видове риба и други водни 

организми. 

В таблица ІІ.2.1.1.3.4.-1 е представен регистър на повърхностни течащи води - реки , а в таблица 

ІІ.2.1.1.3.4.-2, регистър на повърхностно стоящи води - язовири, осигуряващи обитаване  на речни 

видове разположени на територия на Община Камено.  

Таблица ІІ.2.1.1.3.4.-1: Регистър на повърхностни течащи води в Черноморски басейнов район 

(община Камено), осигуряващи условия за обитаване от рибни видове 

Река Река приток 
Участък(начало и край) 

 

Дължина 

на 

участъка, 

км 

Вид води 

Показатели, 

които не постигат 

изискванията за качество на 

водите 

Речен басейн Севернобургаски реки 

р.Айтоска 

р.Айтоска 

Извори до язовир“Поляново” 2 10,000 Шаранови NH3, NH4, NO2,P общ 

от гр. Камено до вливане в  
Бургаско езеро 

9,700 Шаранови 
БПК5, NH3, NH4, NO2, 
P общ 

р.Садиевска От извор до вливане  4,420 Шаранови без отклонения от нормите 

р.Славеева От извор до гр.Айтос  5,400 Шаранови без отклонения от нормите 

р.Чакърлийска 
 

р. Чакърлийска 
от извор до яз. “Трояново” 11,000 Шаранови без отклонения от нормите 

от яз. “Трояново” до устие 18,870 Шаранови без отклонения от нормите 

Санър дере 
от извор до вливане в р. 
Чакърлийка 

16,000 Шаранови без отклонения от нормите 

Речен басейн Мандренски реки 

р.Русокастренска 
 

р. Русокастренска от с. Драганци до устие 47,460 Шаранови без отклонения от нормите 

р. Детелина 
(Барганска) 

от извор до в р. 
Русокастренска 

11,000 Шаранови 
без отклонения от нормите 
 

р. Черковска 

(Папазлъшка) 

от извор до устие в р.  

Русокастренска 
20,580 Шаранови 

без отклонения от нормите 

р. Хаджиларска 
от извор до вливане в р.  
Русокастренска 

19,00 Шаранови 
без отклонения от нормите 

 
Таблица ІІ.2.1.1.3.4.-2: Регистър на повърхностни стоящи води – язовири в Черноморски басейнов 

район(община Камено), осигуряващи условия за обитаване от рибни видове. 

Язовир 
Воден обект 

(река) 
Населено място ЕКАТТЕ Община 

Огледална 

площ 
Води - вид 

Георгиево кладенче Русокастренска Русокастро 63478 Камено 0,015 шаранови 

Горен пожар Чакарлийска Винарско 11096 Камено 0,006884 шаранови 

Дачковица Русокастренска Желязово 29249 Камено 0,137 шаранови 

До селото 1 Чакарлийска Винарско  11096 Камено 0,01 шаранови 

Кавак дере (старите лози) Русокастренска Ливада  43623 Камено 0,037 шаранови 

Камено (Сънър дере) Айтоска Кръстина 40381 Камено 0,31 шаранови 

Кокичина могила 1 Чакарлийска Винарско  11096 Камено 0,014312 шаранови 

Кокичина могила 2 Чакарлийска Винарско  11096 Камено 0,014624 шаранови 

Кудрево (Малък Кудрев) Чакарлийска Кръстина 40381 Камено 0,015 шаранови 

Лъджата  Русокастренска Трояново  73211 Камено 0,133 шаранови 

Овощна градина  Чакарлийска Винарско 11096 Камено 0,012 шаранови 

Пенчов мост (Жельова могила) Чакарлийска Винарско 11096 Камено 0,076 шаранови 

Сарп дере 1 Чакарлийска Винарско 11096 Камено 0,011698 шаранови 

Сарп дере 2 Чакарлийска Винарско 11096 Камено 0,011252 шаранови 

Сарп дере 3 Чакарлийска Винарско 11096 Камено 0,040612 шаранови 

Стопански двор  Чакарлийска Винарско 11096 Камено 0,011342 шаранови 

Стопански двор1 Русокастренска Черни връх 80916 Камено 0,013 шаранови 

Стопански двор2 Русокастренска Черни връх 80916 Камено 0,015 шаранови 

Сухо дере (Черкова кория) Русокастренска Полски извор 57377 Камено 0,027 шаранови 

Трояново  Чакарлийска Трояново  73211 Камено 1,102 шаранови 

Хаджи Бунар 3 Чакарлийска Винарско  11096 Камено 0,007 шаранови 
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Чанаджика 3 Русокастренска Вратица 12245 Камено 0,006 шаранови 

Чанаджика 4 Русокастренска Вратица 12245 Камено 0,019 шаранови 

Чанаджика 1 Русокастренска Трояново  73211 Камено 0,014 шаранови 

Чанаджика 2 Русокастренска Трояново  73211 Камено 0,093 шаранови 

 
2.1.1.3.5. Територии, в Община Камено съгласно ПУРБ обявени за опазване на 

местообитания или биологични видове, в които поддържането или 

подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното 

опазване, включително съответните обекти на NATURA 2000, обявени 

съгласно Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията и Директива 79/409/ЕЕС 

за опазване на дивите птици. 

Защитените територии, определени с цел опазване на местообитания и видове, при които 

поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за опазването им, са обявени 

със заповеди на Министъра на околната среда и водите съгласно възможностите, предвидени в Закона 

за защитените територии (ЗЗТ) (ДВ, бр. 133 /1998 г.) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (ДВ, 

бр. 77/2002 г.). ЗЗТ и ЗБР транспонират изискванията на Директива 92/43/ЕЕС от 21.05.1992 г. за 

опазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 79/409/ЕЕС от 

02.04.1979 г. за опазване на дивите птици. 

НАТУРА 2000 е единна европейска екологична мрежа от територии със специален режим на 

защита (Special Areas of Conservation SAC). Тази мрежа се състои от райони, обхващащи природните 

местообитания на биологичните видове от интерес за Европейската общност. Целта на мрежата е да 

гарантира по-нататъшното съществуване или евентуалното възстановяване до благоприятен 

консервационен статус на тези типове природни местообитания на видовете в техния естествен район 

на разпространение, като държавите-членки ще се стараят, там където считат за необходимо, да 

подобряват екологичните връзки на НАТУРА 2000 чрез запазване и евентуално създаване на елементи 

на ландшафта, които със своята линейна непрекъсната структура или свързваща функция са от 

решаващо значение за дивата флора и фауна. 

Мрежата НАТУРА 2000 включва два типа защитени територии. 

А) Зони обявени за опазване на местообитания 

 Код: ВG0000271, Име: Комплекс Мандра-Пода, Община: Бургас, Камено, Созопол, 

Средец,  Обща площ: 6135,87 ха  , Наличие на водни обекти: ез. Мандра (Узунгерен), яз. Мандра, морска 

акватория; Законов статут: Приета от Министерски съвет с Решение  № 802/ 04.12. 2007 г.   

В) Зони обявени за опазване на птици: 

 Код: ВG0000271, Име: Комплекс Мандра-Пода, Община: Бургас, Камено, Созопол, 

Средец, Обща площ: 6144,3 ха  , Наличие на водни обекти: ез. Мандра (Узунгерен), яз. Мандра, морска 

акватория; Законов статут: Приета от Министерски съвет с Решение  № 802/ 04.12. 2007 г.   

2.1.1.4. Имисионно  състояние на водните обекти преминаващи през територията 

на Община Камено 

Качеството на водите е най-значителния индикатор за въздействието на човешката дейност 

върху естествената водна среда. Основните източници на замърсявания на водите, от които идват и 

съответните проблеми са земеделието, промишлеността, транспорта и населените места, като голяма 

част от тези замърсявания постоянно се изпускат в повърхностните и подземни води.    

Състоянието на водните тела е в зависимост от следните категории значими натоварвания:  

 Значими точкови източници на замърсяване на повърхностните води;  

 Значими дифузни източници на замърсяване на повърхностните води;  

 Значими водовземания от повърхностните води;  

 Други въздействия върху повърхностните води - морфологични изменения и регулиране 

на оттока. 
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Проблеми от точкови източници на замърсяване 

Точкови източници на замърсяване на водите са заустването на градски пречиствателни станции 

за отпадъчни води, градски канализации, индустриални източници на отпадъчни води, животновъдни 

ферми, обекти за отглеждане на аквакултури, реки внасящи значителен товар в крайбрежните морски 

води. 

Проблеми от дифузни източници на замърсяване 

Дифузни източници на замърсяване са от земеделски практики, населени места без изградена 

канализационна система, горско-стопански дейности, депа за отпадъци без изолираща подложна 

повърхност и дренажна система, замърсяване от подземни води в зони на смесване с повърхностните 

води, замърсени индустриални терени от минали екологични щети, почвена ерозия и абразия на 

бреговете,обекти за отглеждане на аквакултури.  

При дифузно внесените вещества от значение са биогенните вещества, пестицидите (препарати 

за растителна защита) и тежките метали. 

Проблемите произтичащи от дифузното натоварване на повърхностните води с азот се влияе 

основно от притока на подземни води (разтворените вещества), а с фосфор се предизвиква основно от 

ерозията ( внесените количества твърди частици). 

Проблеми в следствие на хидроморфологични изменения 

Като такива се обобщават:   

 проблеми възникнали в резултат на водочерпения за питейно-битови, промишлени, 

селскостопански, хидроенергийни и др. цели; 

 проблеми от регулиране на оттока (завиряване-язовири, хидротехнически съоръжения-

ВЕЦ); 

 проблеми от морфологични изменения (корекции на реки, миграционни бариери, прагове 

и бентове, дейности по укрепване на бреговете, добив на инертни материали, удълбочаване на 

плавателни пътища, драгиране) . 

Прекъсването на естествената дължина на реките, физически изменения на коритото, развитие 

на инфраструктурата (пътища, мостове), инженерни дейности, земекопни работи са важни и съществени 

въздействия, които влияят върху натоварването с вредни и биогенни вещества. Често те отнемат на 

водните организми тяхната жизнена   среда и достъпа до хранителни вещества, а с това и възможността 

им за оцеляване. 

Хидроморфологичните изменения водят до изменения на местообитанията (хабитатите) на 

видовете, замърсяване на водите с приоритетни вещества, увеличаване съдържанието на биогенни и 

органични вещества във водите и други. Всички биологични качествени елементи варират, в 

съответствие с изискванията на местообитанието им и процесите свързани с хидроморфологичните 

качествени елементи и динамиката на потока и оказват силно влияние при определянето на основния 

състав на съобществата на флората и фауната. От особено значение са въздействията на тези елементи 

върху субстрата, разлагането на органичните вещества и степента на взаимодействие с крайречната 

зона. Много водохващания са свързани с подприщителни съоръжения и с проблема на регулиране на 

оттока. Регулирането на оттока визира основно проблема на пропускливостта на речното легло. Липсата 

на пропускливост влияе върху водното тяло нагоре и надолу по течението. Признак за морфологични 

изменения – изправяне на речното корито, корекцията на речните легла, баражи, ВЕЦ, язовири и добив 

на инертни материали, ерозия, крайречна растителност, ползване на земи и др. 

Други фактори на натиск 

 развитие на инвазивни видове, пристанищна инфраструктура; 

 Натиск от климатични изменения/нивото. 

Видовете натиск са: 

- засушаване, водещо до намаляване на оттока;  
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- поройни валежи причиняващи наводнения; 

- повишаване на средната температура в резултат на което се променя температурния 

режим. 

Натоварванията в резултат на антропогенната дейност, които могат да доведат водните тела в 

риск по отношение постигането и спазването на екологичните цели за добро състояние, определени в 

чл.4 на РДВ се определят като значими натоварвания. 

Въз основа на оценката на риска водните тела се класифицират в следните категории:  

 Водни тела в риск - за които е ясно без необходимост от по - нататъшно 

охарактеризиране или допълнителни мониторингови данни, че няма да постигнат екологичните цели в 

РДВ;  

 Водни тела, които е възможно да са в риск - за които има вероятност да не постигнат 

екологичните цели в РДВ, но поради недостатъчно данни не може да се направи с достатъчна сигурност 

окончателна оценка. За тях са необходими допълнителни мониторингови данни за окончателната 

оценка;  

 Водни тела, които не са в риск - за които е ясно без необходимост от по-нататъшно 

охарактеризиране или допълнителни мониторингови данни, че ще постигнат екологичните цели в РДВ.    

Източниците на антропогенно въздействие и рискът за екологичното състояние на 

повърхностните водни тела в региона на Община Камено, съгласно ПУРБ, са  представени  в таблица 

ІІ.2.1.1.4.-1, таблица ІІ.2.1.1.4.2, таблица ІІ.2.1.1.4.-3.  
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Таблица ІІ.2.1.1.4.-1: Източници на антропогенно въздействие върху повърхностни води, категория – Реки 

Водно 

тяло 
КОД Речен участък 

ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ  

ОЦЕНКА НА 

РИСКА 
ТОЧКОВИ 

ИЗТОЧНИЦИ 

ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 

ЗАМЪРСЯВАНЕ 

МОРФОЛОГИЧНИ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

/КОРЕКЦИИ 

МОРФОЛОГИЧНИ 

ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ 

ЯЗОВИРИ/ 

Северно 

бургаски 

реки 

BG2SE900R030 

I Участък:р. Айтоска от 

извора до вливане на 

р.Славеева 

1. "КДС- Айтос"  

ЕООД гр. Айтос; 

2. "СИМПТО" АД  

гр. Айтос 

Гори, неполивни ниви, 

пасища,овощни градини, лозя 

С битов характер-от населени 

местапод 2 000 е.ж.  без 

канализационна мрежа и 

ПСОВ  

Коригиран участък-  

(L ≈16,7км) 

 

Хаджи бунар1,2, Чаир 

дере,Широка река,  

Малка поляна, 

Под селото10, 

Кайнарджика,Кавака1,  

Белия бряг(Главата),  

Дермен дере,Парка,  

Тупалака, Поляново1,2,  

Марковска река, Меселин 

дере1,2, Раклиново,  

Езерото,Ташлъка, 

Мръсния, Джелеб 

кайрак3,  

Чатал дере/Айтос, 

Поляново-1 

 В риск  

-азот  

 

ІI Участък: р. Айтоска от 

вливане на р.Славеева до 

Вливане на р.Съдиевска  

1.Канализационна 

мрежа на гр.Айтос 

(заустване 1 и 2 ) 

2. "Франко"ЕООД гр. 

Айтос 

Неполивни ниви , преходни 

гори  Коригиран участък-  

(L ≈22,3км) 

 

IІІ Участък: р.Славеева- 

от изворадо вливане в 

р.Айтоска 

няма 

Неполивни ниви,лозя,овощни 

градини,урбанизирана 

територия 

С битов характер-от населени 

местапод 2 000 е.ж.  без 

канализационна мрежа и 

ПСОВ 

- 

 

BG2SE900R031 

р.Чукарска от извора до 

яз.Трояново 
няма 

Неполивни ниви,пасища, 

преходни гори 

-с битов характер-от населени 

места под 2 000 е.ж. без 

канализационна мрежа   и  

ПСОВ. 

- 

Под селото, Сувата1, 

Кумпунар, Над селото, 

Аладъна 

 

Вероятно в риск 

-азот 

-фосфор 

BG2SE900R033 р.Чукарска от 

яз.Трояново до с.Равнец  
няма 

Неполивни ниви, преходни гори 

-с битов характер-от населено 

място под 2 000 е.ж. без 

канализационна мрежа   и  

ПСОВ. 

- 
Трояново /преди ВТ/ 

 

Вероятно в риск 

-азот 

BG2SE900R034 
р.Чукарска от 

 с.Равнец до вливане в 

Бургаско езеро 

няма 

Неполивни ниви, др.земеделски 

земи 

-с битов характер-от населено 

място под 2 000 е.ж. без 

канализационна мрежа   и  

ПСОВ. 

Коригиран участък-  

(L ≈2,6км в края на 

участъка) 

 

Кудрево1, Кокичина 

могила1,2, Горен пожар, 

Сарп дере1,2,3, 

Стопански 

двор,  

Хаджи бунар3,  

Равнец 

Вероятно в риск 

-азот 

-фосфор 

 

BG2SE900R035 р.Сънър дере от извора до 

вливане в р.Чукарска   

Канализационна 

системана с.Кръстина, 

общ. Камено - ПСОВ 

 

Неполивни ниви, урбанизирани 

тертории, пасища 

-с битов характер-от населени 

места под 2 000 е.ж. без 

 

Кудрево1, Овощна 

градина, Жельова могила,  

Санър дере (Камено),  

Кудрево-2 

Вероятно в риск 

-азот 

-фосфор 
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канализационна мрежа   и  

ПСОВ. 

BG2MA600R005  
р. Русокастренска от с. 

Русокастро до устие 

1. ЕТ“Росица– Иван 

Стаматов”  

(пункт за дестилация 

на етилов алкохол) 

с.Русокастро 

Неполивни ниви, други 

земеделски земи, 

пасища,урбанизирани 

територии, гори 

-с битов характер-от населени 

места под 2 000 е.ж. без 

канализационна мрежа   и  

ПСОВ 

Коригиран участък-  

(L ≈8,8км- в края на 

участъка) 

Кавак дере (Старите  

лозя),Георгиево 

 кладенче 

Вероятно в риск 

-азот 

-фосфор 

BG2MA600R012 

I Участък: 

р. Русокастренска от 

яз.Крушево до с.Русокастро 

няма 

Неполивни ниви, други 

земеделски земи, 

пасища,урбанизирани 

територии 

-с битов характер-от населени 

места под 2 000 е.ж. без 

канализационна мрежа   и  

ПСОВ 

- 

Джумалийско дере, 

Аспарухово1,2, Крушево 

1,2, До гробището 

 

Вероятно в риск 

-азот 

-фосфор 

 

ІI Участък: р. Папазлъшка 

от яз.Картелка до вливане 

в р.Русокастренска  

няма 

Неполивни ниви, пасища, 

урбанизирани територии 

-с битов характер-от населени 

места под 2 000 е.ж. без 

канализационна мрежа   и  

ПСОВ 

- 

BG2MA600R013 Р.Хаджиларска от извор до 

вливане в р.Русокастренска 
няма 

Неполивни ниви, пасища, други 

земеделски земи,гори, 

урбанизирани територии 

-с битов характер-от населено 

място под 2 000 е.ж. без 

канализационна мрежа   и  

ПСОВ 

- 

Лъджата, Чонаджика 

1,2,3,4,Каваците,  

Сакар тепе,Баштепе, 

Алаборун 

 

Вероятно в риск 

-азот 

-фосфор 
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Таблица ІІ.2.1.1.4.-2: Източници на антропогенно въздействие върху повърхностни води, категория СМВТ реки 

Водно тяло КОД Речен участък 

ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ ОЦЕНКА НА 

РИСКА ТОЧКОВИ 

ИЗТОЧНИЦИ 

ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ 

НА 

ЗАМЪРСЯВАНЕ 

МОРФОЛОГИЧНИ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

/КОРЕКЦИИ 

МОРФОЛОГИЧНИ 

ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ 

ЯЗОВИРИ/ 

Северно 

бургаски 

реки 

BG2SE900R036 

I Участък:р.Айтоска от 

вливането на р.Съдиевска до след 

гр.Камено 

няма 

 

-неполивни ниви,  

урбанизирани територии,  

други земеделскиземи 

-с битов характер- от 

населени места м/у 2000  

до 10 000 е.ж. без 

канализационнамрежа и 

ПСОВ 

- депо за смесени отпадъци 

Коригиран целия 

участък с L≈12км 

 

Сънър дере (Камено),  

Баневско дере,  

Канджик дере 1,2,  

Българово К00818,  

Българово К00819, 

Канджик дере1,2,  

Мармара 

 

В  риск 

-азот 

-фосфор 

ІI Участък: р.Айтоска от след 

гр.Камено до вливане в Бургаско 

езеро 

1. Канализационна 

мрежа на гр. Камено; 

2. “Бългериан шугърт 

Къмпани” ЕООД 

Урбанизирани територии, 

неполивни ниви, пасища, 

други земеделски земи 

Коригиран участък с 

L≈1,3км 

 

 

Таблица ІІ.2.1.1.4.-3: Източници на антропогенно въздействие върху повърхностни води , категория СМВТ- езера и реки, типологизирани като езера 

Водно тяло КОД 
Речен 

участък 

ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ 

ОЦЕНКА НА 

РИСКА 
ТОЧКОВИ 

ИЗТОЧНИЦИ 

ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 

ЗАМЪРСЯВАНЕ 

МОРФОЛОГИЧНИ 

ИЗМЕНЕНИЯ /КОРЕКЦИИ 

МОРФОЛОГИЧНИ 

ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ 

ЯЗОВИРИ/ 

Северно 

 бургаски  

реки 

BG2SE900L032  
яз. 

“Трояново”. 

няма 

 

-неполивни ниви, пасища, други 

земеделски земи 

 

Трансформация от линеен в 

площен обект с регулация 

на оттока 

- Не в риск 

Мандренски 

реки 
BG2MA107L002 яз.Мандра 

1. "Андела" АД-  

баластриера" 

Новоселци3" с. 

Константиново;  

2."Строителни 

материали"АД-  

флотационна  

ф-ка "Върли бряг"; 

-неполивни ниви , пасища, 

урбанизирани територии,гори-  

с битов характер- от населени 

места под 2000 е.ж. без 

канализационна мрежа и 

ПСОВ 

Изградени язовирни стени 

на 

част от съществуващото 

езероМандра 

Твърдица , Узунгерен, 2,Крива 

круша2, Стопански двор1,2, Сухо 

дере (Черкова курия), Сухо дере1,  

Долно езерово1 

Вероятно в 

риск  

фосфор 
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2.1.1.4.1. Степен на въздействие от точкови източници върху водните тела 

протичащи през Община Камено, съгласно Регионален доклад за състоянието 

на околната среда през 2014 година на РИОСВ Бургас 

А. Речен басейн Севернобургаски реки 

Река Айтоска и притоци 

Водно тяло р. Айтоска от извор до преди вливане на Садиевска река - представено с пунктове 

р. Айтоска при с. Тополица и р. Айтоска при с. Поляново “.  

“Бългериан шугърт Къмпани” ЕООД - предприятие за производство на бяла кристална захар от 

сурова тръстикова захар Обектът е с издадено комплексно разрешително. Отпадъчните води се 

пречистват в локална пречиствателна станция, намираща се на територията на “Лукойл Нефтохим 

Бургас” АД и се заустват в р. Айтоска. Обектът работи кампанийно. През 2013 г. са констатирани 

превишения на ИЕО, определени в комплексното разрешително, по показатели: БПК5 и ХПК. При 

извършените две проверки през 2014 г. не констатирано заустване на пречистени отпадъчни води на 

изход от ПСОВ, поради което пробовземане не е извършено. 

С писмо вх. № 1424/24.02.2015 г. дружеството уведомява РИОСВ –Бургас, че през 2015 г. няма 

да извършва производствена дейност, поради липса на квоти за преработка на сурова захар. 

Канализационна система на гр. Камено.  Отпадъчните води от гр. Камено с брой жители около 

5393, към настоящият момент се заустват непречистени в старото корито на р. Айтоска. Няма изградена 

ПСОВ за населеното място. 

Канализационна система на гр. Айтос. Отпадъчните води на гр. Айтос с брой жители около 22 

869, към настоящият момент се заустват непречистени посредством два колектора, във водните обекти: 

дере, приток на река Айтоска и в река Славеева. Проектирана е ПСОВ за пълно биологично пречистване. 

Изграждането на обекта не е започнало. При извършената проверка през 2015 г. има превишения за 

Главен канализационен колектор I и Главен канализационен колектор III по показатели: неразтворени 

вещества, общ фосфор, БПК5 и общ азот. 

 „Симпто” АД гр. Айтос - механо-монтажен завод Титуляр е на разрешително за заустване на 

отпадъчни води включващи и водите, формирани от шивашка фирма “Гюлтекс България” ООД, 

предприятие за топено сирене “Хелиос Милк” ЕООД, офис къща “Ринг Строй” ООД. Има изградена 

площадкова канализация и ЛПСОВ за формираните от дейността на всички фирми отпадъчни води. 

Смесеният поток битово-фекални и производствени води се заустват брегово в Аланско дере. През 2014 

г. няма превишение на ИЕО, определени в разрешителното за заустване; При извършената първа 

проверка през 2015 г. има превишения на ИЕО по показател: БПК5,при втората проверка -по показатели: 

неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот, общ фосфор, ПАВ, хлориди.  

“Франко” ЕООД гр. Айтос - “Франко” ЕООД гр. Айтос –цех за преработка и консервиране на 

плодове -пречистените отпадъчни води след ЛПС се заустват в “Хамам дере”, вливащо се р. Айтоска. 

Обектът работи сезонно. През 2015 г. са извършени две проверки. При първата проверка няма 

превишения на ИЕО, при втората има превишения на ИЕО по показатели: общ азот, ХПК и БПК5. 

 Река Чукарска (Чакърлийска) и притоци  

Канализационна система на с. Кръстина, общ. Камено 

За пречистване на отпадъчните води от канализационната система има изградена ПСОВ със 

съоръжения за механично и биологично пречистване. И при двете извършени проверки през 2015 г. е 

констатирано, че пречиствателните съоръжения за биологично пречистване не функционират и 

отпадъчните води от канализационната мрежа на с. Кръстина непречистени се заустват във водния 

обект: дере. Предприети са съответните административно наказателни мерки. 

Б. Речен басейн Мандренски реки 

Река Русокастренска и притоци 

ЕТ “Росица - Иван Стаматов” - пункт за производство на алкохол в с. Русокастро, общ. Камено, 

обл. Бургас. Обектът работи периодично, при наличие на суровина. Пречистените отпадъчни води се 
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заустват в р. Русокастренска. През 2013 г. е констатирано превишения на  ИЕО, определени в 

разрешителното за заустване по показатели: БПК5 и ХПК. При проверката през 2014 и 2015 години няма 

заустване на отпадъчни води и не е извършено контролно пробоотбиране от обекта. 

Водно тяло язовир Мандра 

“Строителни материали” АД - Флотационна фабрика “Върли бряг”. Пречистените води след 

ЛПС (хвостохранилище) се заустват в язовир “Мандра”. През 2013 г. има превишения на ИЕО по 

показател: неразтворени вещества. През 2014 и 2015 години са извършени по две проверки на обекта, в 

резултат от които не са констатирани превишения на ИЕО. 

“Андела” АД - Баластиера “Новоселци 3”, с. Константиново. Предмет на дейност производство 

на инертни материали - трошени каменни фракции и пясъци. В края на 2008 г. се реализира проект за 

оборотно водоснабдяване и заустването на отпадъчните води в язовира е прекратено. 

2.1.2. Качествена характеристика на повърхностните води 

Рамковата директива за водите изисква Държавите-членки да определят състоянието –

екологично и химично, на всяко водно тяло. По-ниската от двете оценки определя оценката на общото 

състояние на водното тяло. 

В съответствие с изискванията на Рамковата Директива за водите , екологичното състояние на 

повърхностните водни тела в Черноморски район за басейново управление се оценява съобразно 

разработените при изготвянето на ПУРБ типово специфични референтни условия и класификационна 

система за биологичните елементи за качество, и поддържащите ги основни физико-химични елементи 

за качество за всяка от категориите повърхностни води – реки, езера, преходни води и крайбрежни 

морски води. 

За силномодифицираните и изкуствените водни тела състоянието се определя като екологичен 

потенциал.  

Екологичното състояние на повърхностните водни тела през 2014г.е оценено съобразно 

утвърдените класификационна система и стандарти за качество (СКОС) за специфични замърсители, 

включени в Наредба № Н-4/14.09.2012 г. (изм. ДВ, бр. 79/23.09.2014 г.) за характеризиране на 

повърхностните води. 

Това обуславя някои различия в сравнение с оценките до 2012 г. включително, свързани с: 

 Въвеждане на 3-степенна скала за оценка за поддържащите основни физико-химични 

елементи за качество –от отлично до умерено състояние. 

 Въвеждане на СКОС за специфичните замърсители и отпадането на нормите, 

регламентирани с Наредба № 7/1986 г. за показатели и норми за определяне на качеството на течащите 

повърхностни води. 

При оценката на екологичното състояние е приложен подхода, съгласно Раздел 2 на Ръководство 

№ 13 „Общ подход към класификацията на екологичния статус и екологичния потенциал“ към РДВ. 

В резултат на горепосочените изменения общата оценка на състоянието за някои повърхностни 

водни тела е различна в сравнение с предходните години, без това да е свързано с реални промени в 

концентрациите на наблюдаваните физико-химични показатели. 

Екологично състояние 

Състоянието на вътрешните повърхностни води –реки и езера през 2014г. е оценено на база на 

проведения мониторинг по биологични и физико-химични елементи за качество, както следва: 

 Екологично състояние 
Химично 

състояние 

Реки 

Макробезгръбначни 

Макрофити 

Фитобентос,Риби 

 

Основни 

физико- 

химични 

показатели 

Специфични 

замърсители 

 

Хидроморфологични 

елементи за качество 

Приоритенти 

вещества 

Езера и Макробезгръбначни Основни Специфични Хидроморфологични Приоритенти 
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язовири 

 

Фитопланктон 

Макрофити,Риби 

 

физико- 

химични 

показатели 

замърсители елементи за качество вещества 

 

През 2014 г. не е извършван мониторинг на биологичните елементи за качество във водните тела 

от категория „езера“. Единствено за язовирите, използвани за питейно-битово водоснабдяване в 

Черноморския район за басейново управление е извършван анализ на хлорофил „а“. Ето защо 

класификацията на водните тела от тази категория по отношение на биологичните елементи за качество 

е извършена на база на данните към 2012 г.  

Класифицирането на екологичното състояние на водните тела през 2014 г. е извършено съгласно 

по-лошата от стойностите на резултатите по наблюдаваните биологични и физико-химични елементи за 

качество, в съответствие с Приложение V, 1.4.2. на РДВ и чл. 18, ал. 1 на Наредба № 1/2011 г. за 

мониторинг на водите. 

Химично състояние 

Оценката на химичното състояние за повърхностни води се извършва съгласно СГС-СКОС на 

приоритетните вещества, установени с Директива 2008/105/ЕС, въведена в българското законодателство 

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

замърсители (ДВ, бр.88/2010 г.). 

Химичното състояние на повърхностните води се оценява в два класа –добро и лошо.  

„Добро химично състояние” е състоянието, при което средногодишната стойност (СГС) на 

замърсителите не превишава стандартите за качество на околната среда (СКОС). т.e. водни тела, в които 

резултатите за всички приоритетни вещества отговарят на химичните стандарти за качество са в добро 

състояние, а водните тела в които има резултати над съответните определени стойности са в лошо 

състояние. 

При анализа на получените резултати за 2014г. е взето под внимание и изискването на Директива 

2009/90/ЕС, специфицираща минималните критерии за качеството на данните, транспонирана в Наредба 

No1/2011 г. за мониторинг на водите. 

И през 2014г.не са разработени методи за анализ на 6-те бр. приоритетни вещества -Brominated 

diphenylethers, C10-13 chloralkanes, DEHP, Diuron, Isoproturon, Tributhylin compounds. В системата на 

МОСВ все още съществуват проблеми с усвояването на методики и работа по сваляне на границата на 

определяне на метода за определени вещества т.е. с изпълнение на минималните критерии при избор на 

методите за анализ, съгласно чл. 84 от Наредба No1/2011 г.  

Методите за анализ на други 11 бр. вещества - антрацен, кадмий, ендосулфан, хлорпирифос, 

НСВ, флуорантен, живак, пентахорбензен, РАН, трихлорбензен и трихлорметан не позволяват да се 

постигне необходимата границата на определяне на приоритетните вещества. 

Предвид горепосоченото, в настоящия доклад, химичното състояние е оценено на база 

наличните за 2014 г. данни, като не са взети в предвид резултатите за веществата (кадмий, живак, 

пентахорбензен, РАH, трихлорбензен и трихлорметан, чиито граници на определяне (ГО) са над СКОС 

(чл. 3б на Директива 2013/39/ЕС). 

2.1.2.1. Състояние на р. Айтоска - устие в Речен басейн “Севернобургаски реки ” 

Екологично състояние Северно бургаски реки: 

През 2012 г. не се наблюдава характерно влошаване на състоянието на водните тела в речния 

басейн. 

 Високи стойности за манган (разтворен) са получени за   BG2SE900R036 (р. Айтоска - 

устие) и BG2SE900R033 (р. Чакърлийска - с. Равнец) .  

 За 4 водни тела: BG2SE900R030 (с пунктове на р. Айтоска - при с. Тополица и с. Поляново), 

BG2SE900R036 (р. Айтоска - след гр. Камено и устие), BG2SE900R035 (р. Сънърдере - устие), 
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BG2SE900R034 (р. Чакърлийска - с. Братово), данните за цинк, анализирани от РЛ - Бургас и получени 

за м. май, не са включени в годишния анализ, т.к.: 

а) съгласно експерта, извършил анализа, пробите са били мътни,  

б) при сравнение на данните с тези от предходните години се установява, че резултатите за цинк, 

в горецитираните пунктове, са значително под измерените и получени концентрациите за цинк 

през м. май и  

в) в последващите месеци не са установени други отклонения от характерните стойности и 

получените данни отново са в естествените/нормални граници за водните тела. 

През 2013 г. е регистрирано превишаване на : 

 средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворен манган за водно тяло 

BG2SE900L032 (яз. Трояново). 

 средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворено желязо за водно тяло 

BG2SE900R030 (Айтоска - с. Поляново и р.Славеева - устие). 

 средногодишната стойност на стандарта за качество за алуминий за водно тяло 

BG2SE900R036 (р.Сънър дере от извора до вливане в р.Чукарска )  

През 2014 г. е регистрирано:  

 Подобрявяне на състоянието във водно тяло BG2SE900R035 (р.Сънър дере от извора до 

вливане в р.Чукарска  ) – подобряване по данни за добро състояние на БЕК макрозообентос и 

фитобентос за 2014 г. 

 Влошаване в 2 водни тела: BG2SE900R031 (р.Чукарска от извора до яз.Трояново) –

влошаване по данни за умерено състояние на БЕК макрозообентос за 2014 г. 

BG2SE900R036 (р. Айтоска -устие)  –данни за лошо състояние на БЕК макрозообентос и 

фитобентос. 

Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворено желязо са 

получени за водно тяло BG2SE900R030(Айтоска -с. Тополица). 

Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за алуминий са получени 

за водно тяло BG2SE900R036 (р. Айтоска -устие). 

Химично състояние:   

Не е констатирано превишение на стандартите за качество на околната среда и съответно не се 

регистрира промяна на химичното състояние на база получените данни през 2012 г. 2013 и 2014 г. 

оценено спрямо ПУРБ. 

2.1.2.2. Състояние на повърхностните води в Речен басейн “Мандренски  реки”  

Екологично състояние: 

Промени в речния басейн през 2013 г. се наблюдават, както следва: 

 Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворен манган 

са получени за следните  водни тела: BG2MA600R014 (р. Барганска - устие), BG2MA600R015 (р. 

Русокастренска - преди яз. “Крушово”), BG2MA600R018 (р. Папазлъшка /Черковска - преди яз. 

“Картелка”), BG2MA600L016 (яз. “Крушово”) и BG2MA600L017 (яз.“Картелка” / р. Папазлъшка) 

 Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворено 

желязо са получени за водни тела: BG2MA600R014 (р. Барганска - устие) и BG2MA600R018 (р. 

Папазлъшка /Черковска - преди яз. “Картелка”), BG2MA600L016 (яз. “Крушево”) и BG2MA600L017 (яз. 

“Картелка” /р. Папазлъшка). 

Промените в речния басейн през 2014 г. са както следва: 
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Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворен манган са 

получени за 2 бр. водни тела:  

BG2MA600R013 (р. Хаджиларска –от извор до вливане в р. Русокастренска) и 

BG2MA100L001(ез. Мандра). 

Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворено желязо са 

получени за 2 бр. водни тела:  

 BG2MA600R013 (р. Хаджиларска – от извор до вливане в р. Русокастренска) и BG2MA100L001 

(ез. Мандра). 

Химично състояние: 

От анализираните приоритетни вещества през 2014 г., съгласно действащата програма за 

мониторинг, няма установени превишения на СГС-СКОС в пунктовете в басейна на Мандренски реки. 

Химично състояние: 

След анализ на данните, получени за приоритетните вещества през 2013 г. не се констатира 

превишаване на СКОС. 

2.1.2.3. Общо състояние на водните тела  

Общото състояние на водните тела се определя от екологичното и химичното състояние, като се 

взема по-лошото от двете състояние. 

Обобщените резултати от анализа на състоянието през 2014 г.,на повърхностните водни тела 

попадащи в територията на Община Камено спрямо ПУРБ 2010-2015 г. са представени в Таблица 

2.1.2.3.-1, Таблица 2.1.2.3.-2 и Таблица 2.1.2.3.-3.  
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Таблица 2.1.2.3.-1.Повърхностни водни тела-реки-състояние 2014 г.(обобщени данни) БДЧР Черноморски басейнов район 

Речен басейн Код на ВТ Водно тяло ТИП 
Б 

ПУРБ 

ФХ 

ПУРБ 

ХМ 

ПУРБ 

Еколо 

гично 

ПУРБ 

Химично 

ПУРБ 
 

Б    

2014 

ФХ 

2014 

Еколо 

гично 

2014 

Химично 

(ХС) 

2014 

Забележка 

Северно бургаски 

реки 

 

  

  

  

  

 

BG2SE900R030 

I Участък: 

р. Айтоска от извора до 

вливане на р.Славеева 

 R11 

 NO2-N     МЗБ 
NO3-N, 

Ntot 

 

 
По отношение на ФХ: високи стойности за  

Fe над СГС-СКОС  

ІI Участък: 

р. Айтоска от вливане  

на р.Славеева до 

вливане на р.Съдиевска  

   

 

  
МЗБ 

МФ 
   

IІІ Участък: р.Славеева- 

от извора до вливане  

в р.Айтоска 

     

ФБ 

БПК5, 

NН4-N, 

NO2-N, 

N tot, 

PO4-P, 

P tot 

 

 

 

BG2SE900R031 

р.Чукарска от извора  

до яз.Трояново 
R11 

       
МЗБ 

 
* 

  

BG2SE900R033 
р.Чукарска от 

яз.Трояново до с.Равнец  
R11 

 
NO2-N 

    МЗБ 

МФ 
PO4-P  

  
 

BG2SE900R034 

 

р.Чукарска от 

с.Равнец до вливане в 

Бургаско езеро 

R11  

NO2-N, 

PO4-P; 

P tot 

    МЗБ 

N tot, 

Ntot,PO4-

P,Ptot, 

   

BG2SE900R035 

 

р.Сънър дере 

от извора до вливане в. 

р.Чукарска 

R11 

 NO2-N, 

PO4-P;                             

Ptot                         

 

    

МЗБ 

ФБ 

Ел.прово

димост,  

NO3-N, 

N tot, 

PO4-P  

  

  

 

BG2MA600R005  
р. Русокастренска от  

с. Русокастро до устие 
R11 

 
NO2-N, 

ortho-P 

 PO4-P;                             

Ptot 

 

    

  МФ   

Ел.прово 

димост,  

NO2-N,NO3 

-N,N tot, 

PO4-P, 

P tot 

  

 

Мандренски 

реки 

 

BG2MA600R012 

І участък: 

р.Русокастренска – от 

яз. “Крушово” до с. 

Русокастро 

R11 

 

 

NO2-N, 

ortho-P 

PO4-P; 

Ptot 

  

Състояние 

то е 

определeнo 

само по 

Cu и Zn 

 МФ 

Ел.проводи

мост, N-

NO3, N-

total, P-

PO4, P-total 

 

 

Няма 

данни за 

ХС 

 

 

ІІучастък: р. 

Папазлъшка от яз. 

“Картелка ” до до 

вливане в 

р.Русокастренска 

      МЗБ     
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BG2MA600R013 

р. Хаджиларска – от 

извор до вливане в 

р. Русокастренска 

R11       
МЗБ 

МФ 

Електропр

оводимо 

ст, N-NO2, 

N-NO3, 

N-total, P-

PO4, P- 

total 

 

Няма 

данни за 

ХС 

По отношение на ФХ: високи стойности за 

Mn и Fe над СГС-СКОС 

 

* Данни от ХБМ - от 2009 г. 

 

Таблица 2.1.2.3.-2: Силно модифицирани водни тела–реки– състояние 2014г. (обобщени данни ) БДЧР Черноморски басейнов район 

Речен басейн Код на ВТ Водно тяло ТИП 
Б 

ПУРБ 

ФХ 

ПУРБ 

ХМ 

ПУРБ 

Еколо 

гично 

ПУРБ 

Химично 

ПУРБ 
 

Б    

2014 

ФХ 

2014 

Еколо 

гично 

2014 

Химично 

(ХС) 

2014 

Забележка 

Северно 

бургаски реки 
BG2SE900R036 

I Участък:р.Айтоска от 

вливането на р.Съдиевска 

до след гр.Камено 
R11 

 

NO2-N, 

ortho-P 

 PO4-P;                             

Ptot 

 
 

 
  МЗБ 

NO2-N, 

NO3-N, 

N tot, 

PO4-P, 

Ptot 

  
Стойност превишаваща СКОС е регистрирана 

през 2014 г. за Аl. 
ІI Участък: р.Айтоска 

от след гр.Камено до 

вливане в Бургаско езеро 

      

МЗБ 

МФ 

ФБ 

 
Таблица 2.1.2.3.-3.Силно модифицирани водни тела–езера– състояние 2014 г. (обобщени данни ) БДЧР Черноморски басейнов район   

Речен басейн Код на ВТ Водно тяло ТИП 
  Б 

ПУРБ 

ФХ 

ПУРБ 

ХМ 

ПУРБ 

Еколо 

гично 

ПУРБ 

  Химично 

ПУРБ 
 

Б    

2014 

ФХ 

2014 

Еколо 

гично 

2014 

Химич 

но 

(ХС) 

2014 

 

Забележка 

Северно 

бургаски 

реки 

BG2SE900L032 яз. Трояново 
L16 

 
           

NН4-N, 

NО2-N, 

PO4-P,  

P tot 

 

 

   

Мандренски реки BG2MA107L002 яз.Мандра 
L7 

 
      ФП 

NН4-N,  

N tot,  

PO4-P,  

P tot 

 

 По отношение на ФХ: високи стойности за Mn и Fe 

над СГС-СКОС./ Стойности, превишаващи  

средногодишната стойност на стандарта за 

качество за разтворен манган и разтворено желязо 

са получени в пункта. 

Легенда: 

Цветови обозначения: 

1. Екологично състояние                2. Химично състояние                            
 много добро  добро 

 добро  лошо 

 умерено   

 лошо   

 много лошо   
 

ЕП СМВТ 

 няма данни   



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  135 

В Таблица 2.1.2.3.-4 са представени резултатите от средните стойности по някои 

показатели в пунктовете за мониторинг през 2014 г. 

Таблица 2.1.2.3.-4. Пунктове за мониторинг на повърхностни води - реки и езера Черноморски 

басейнов район. Основни физико-химични показатели - ср. год. стойност, 2014 г. 

Код на ВТ Пункт Код на пункт 
Показател (mg/dm3) 

O2 БПК5 NH4-N NO2-N NO3-N N общ P-PO4 P-P общ 

Речен басейн Севернобургаски реки 
BG2SE900R030 р. Айтоска - с. Тополица BG2SE96991MS019 7.3 1.5 0.14 0.05 3.7 6.5 0.11 0.15 

BG2SE900R030 р. Айтоска - с. Поляново BG2SE96959MS027 7.7 1.5 0.14 0.013 1.4 2.5 0.036 0.46 

BG2SE900R036 р. Айтоска - гр. Камено  BG2SE09613MS015  6.5 2.4 0.34 0.31 3.86 8.4 0.46 0.5 

BG2SE900R036 р. Айтоска - устие   BG2SE09616MS013 5.77 1.5 0.41 0.16 3.02 7.9 0.29 0.47 

BG2SE900R033 р. Чакърлийска - с. Равнец   BG2SE98931MS026 8.8 1.5 0.22 0.05 1.7 2.23 0.2 0.27 

BG2SE900R034 р. Чакърлийска - с. Братово  BG2SE98911MS014  7.86 1.88 0.22 0.029 2.4 3.97 0.41 0.63 

BG2SE900R035 р. Санърдере – устие  BG2SE09821MS025  8.46 1.5 0.25 0.043 2.87 5.97 0.26 0.29 

BG2SE900L032 яз.Трояново BG2SE98935MS263 8.1 3.5 0.5 0.07 0.8 2.32 0.13 0.28 

Речен басейн Мандренски реки 
BG2MA600R012 р. Русокастренска-с.Желязово BG2MA00713MS010 8.1 1.5 0.23 0.051 4.4 5.7 0.39 0.51 

BG2MA600R005 р. Русокастренска - устие BG2MA00611MS003  7.8 2 0.19 0.059 2.9 3.7 0.43 0.53 

BG2MA107L002 яз. “Мандра”с.Новоселци BG2MA10000MS006 7.2 3.2 0.44 0.022 0.41 1.5 0.21 0.41 

BG2MA600R018 
р. Папазлъшка – преди  

яз.“Картелка” 
G2MA06957MS242 7.5 1.5 0.43 0.039 3.62 6.22 0.16 0.23 

BG2MA600R013 
р. Хаджиларска - преди вливане в 

р.Русокастренска 
BG2MA06211MS243 7.3 3 0.34 0.08 2.58 5.72 0.5 0.53 

Легенда: 

Цветови обозначения: 

Състояние                                            

 много добро  

 добро  

 умерено   

 няма данни   

 

След извършената оценка на състоянието на водните тела през 2014 г., като цяло не се 

констатира съществено изменение в състоянието по наблюдаваните елементи за качество в 

сравнение с ПУРБ, въпреки че част от мерките вече са в процес на изпълнение, или завършени.  

За част от водните тела общата оценка на екологичното състояние е различна в сравнение 

с предходните години от прилагането на ПУРБ, което не е свързано с реална промяна в 

състоянието на наблюдаваните елементи за качество, а се дължи на: 

-включване на данни по повече обследвани БЕК – макрофити, фитобентос и по-рядко 

риби; 

-промени в границите на класовете за качество по отношение съдържанието на фосфор, 

в сравнение с приложената класификационна система при разработването на ПУРБ за 

Черноморския басейнов район; промените са съгласно приложение № 6 на Наредба № Н-4 / 14. 

09. 2012 г. (изм. ДВ, бр. 79. / 23. 09. 2014 г.) за характеризиране на повърхностните води; 

-извършена актуализация на класификационната система за оценка по БЕК 

фитопланктон, на база на проведеното 3-годишно обследване за валидиране на референтните 

условия на вътрешните повърхностни води в Черноморския басейнов район. 

На база на получените резултати може да се обобщи следното: 

1. Без промяна остава установеното много лошо състояние на водните тела, повлияни от 

заустване на недобре пречистени или непречистени отпадъчни води от по-големите селищни 

агломерации, например в басейна на р. Айтоска , където все още на са стартирали, или са в процес 

на реализация мерки, свързани с изграждане на ПСОВ. 

2. Влошаването на състоянието по анализираните елементи за качество на водите е 

обусловено от следните фактори: 

-непостоянен речен отток на реките, пресъхващи мониторингови пунктове вследствие на 

изградени поредица от язовири в поречията на реките; 
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-замърсяване от населени места и индустриални източници; 

Общо състояние на повърхностните водни тела съгласно Проект за ПУРБ 2016-2021 

г. 

Оценката на екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела  на 

територията на  Черноморски район за басейново управление на територията на Община Камено, 

съгласно Проект за ПУРБ 2016-2021 г. е представена в таблица ІІ.2.1.2.3.-5. 
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Таблица ІІ.2.1.2.3.-5: Оценка на екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела - реки и езера на територията 

 на  Черноморски район за басейново управление на територията на Община Камено, съгласно Проект за ПУРБ 2016-2021 г. 

Поречие 

Код на 

Повърхностното 

ВТ 

Име на ПВТ 

Категория по 

хидроморфолог

ични 

характерис 

тики 

Тип 
Код на 

типа 

Код на 

подтипа 

 

Категория на 

повърхностно

то водно тяло 

 

Обща оценка 

на 

екологичното 

състояние / 

потенциал 

 

Химична оценка 

на 

състоянието - 

приоритетни 

вещества 

 

Показатели, влошаващи 

състоянието 

 

Севернобургаски 

реки 
BG2SE900R036 

І участък: р.Айтоска - от вливането на 

р.Съдиевска до след гр.Камено 

ІІ участък: р.Айтоска - от след гр.Камено 

до вливане в Бургаско езеро 

СМВТ 

Малки и 

средни ЧМ 

реки 

R11 - река лошо няма данни 
МФ, Електропроводимост, N- 

NO2, N-NO3, N-total, P-PO4, P-total 

Севернобургаски 

реки 
BG2SE900R031 р.Чукарска-от извор до яз.Трояново естествено 

Малки и 

средни ЧМ 

реки 

R11 - река умерено няма данни МЗБ 

Севернобургаски 

реки 
BG2SE900L032 яз.Трояново СМВТ 

Малки и 

средни 

равнинни 

язовири 

L16  река умерено няма данни N-NH4, N-NO2, P-PO4, P-total 

Севернобургаски 

реки 
BG2SE900R033 р.Чукарска-от яз.Трояново до с.Равнец естествено 

Малки и 

средни ЧМ 

реки 

R11 - река умерено няма данни P-PO4 

Севернобургаски 

реки 
BG2SE900R034 

р.Чукарска-от с.Равнец до вливане в 

Бургаско езеро 
СМВТ 

Малки и 

средни ЧМ 

реки 

R11 - река умерено няма данни МЗБ, N-total, P-PO4, P-total 

Севернобургаски 

реки 
BG2SE900R035 

р.Сънър дере - от извора до вливане в р. 

Чукарска 
естествено 

Малки и 

средни ЧМ 

реки 

R11 - река умерено няма данни 
Електропроводимост, N-NO3, 

N-total, P-PO4 

Мандренски реки BG2MA600R012 

І участък: р. Русокастренска – от яз. 

“Крушово” до с. Русокастро 

ІІучастък: р. Папазлъшка от яз. “Картелка 

” до вливане в р.Русокастренска 

естествено 

Малки и 

средни ЧМ 

реки 

R11 - река умерено няма данни 
МФ, Електропроводимост, 

N-NO3, N-total, P-PO4, P-total 

Мандренски реки BG2MA600R005 р. Русокастренска – с.Русокастро до устие естествено 

Малки и 

средни ЧМ 

реки 

R11 - река умерено няма данни 
МФ, Електропроводимост, 

N-NO3, N-total, P-PO4, P-total 

Мандренски реки BG2MA600L017 яз. “Картелка”(р. Папазлъшка) СМВТ 

Малки и 

средни ЧМ 

реки 

R11 - река умерено няма данни 
Електропроводимост, N-NH4, 

N-NO2, N-total, P-PO4,P-total 

Мандренски реки BG2MA107L002 яз.Мандра СМВТ 

Малки и 

средни ЧМ 

реки 

R11 - езеро мн. лошо няма данни 
МЗБ, ФП, N-NH4, N-total, P- 

PO4, , P-total 
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2.1.3. Състояние, Цели и Програма за постигането на целите в Община Камено,  съгласно 

Проект за ПУРБ  2016-2021 г. 

Екологичните цели за водните тела са определени в член 4 от Рамковата директива за водите 

(РДВ), транспонирани в Глава X, Раздел III, чл. 156а до 156ж от Закона за водите. 

Основната цел е дългосрочно устойчиво управление на водите, основано на висока степен на 

защита на водната среда. 

Определената обща цел, която следва да бъде постигната за всички водни тела е постигане на 

добро състояние/ потенциал до 2015 г., като се въвежда принципът за предотвратяване на допълнително 

влошаване на състоянието. 

Основните екологични цели в РДВ са разнообразни и включват следните елементи, съгласно 

чл.4(1) от същата: 

 Недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземни води и защита, 

подобряване и възстановяване на всички водни тела. 

 Постигане на добро състояние до 2015 г., т.е. добро екологично състояние/потенциал, 

както и добро химическо състояние на повърхностните води и добро химическо и количествено 

състояние на подземните води. 

 Постепенно намаляване на замърсяването от определени вещества и поетапно спиране 

на изпускането на приоритетни опасни вещества в повърхностните води, както и превенция и 

ограничаване на въвеждането на замърсители в подземните води. 

 Преустановяване на всякакви значителни възходящи тенденции в замърсяването на 

подземните води. 

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

законодателството. 

В чл. 156в -156е от Закона за водите са регламентирани случаите, в които се допускат 

изключения от така определените цели и от сроковете за тяхното постигане, 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 на повърхностните водни тела,  

съгласно Проект за ПУРБ  2016-2021 г. 

Определянето на целите за опазване на околната среда е описано в Глава X, Радел III от Закона 

за водите. 

Съгласно чл. 156а, ал. 1, т. 1 от ЗВ целите за опазване на околната среда при повърхностните 

води се определят за: 

 предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни водни тела; 

 опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела за 

постигане 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 добър химически статус; 
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 предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или на етапи на 

замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и приоритетно опасни вещества; 

Постигането на целта „добро екологично състояние” е свързано с: 

 намаляване на натоварване с биогенни вещества, главно от отпадъчни води от населени 

места; 

 подобряване на общото физико-химично състояние от дифузно замърсяване; 

 намаляване замърсяване със специфични вещества; 

 подобряване на хидроморфоложките условия. 

Непостигането на целите за добро химично състояние до 2015г. са свързани и със стари 

замърсявания; 

Целите, които са свързани с подобряване на екологичното и химично състояние на водните тела 

са заложени като „постигане на добро състоянието по биологични и физикохимични елементи”, за които 

не е постигнато добро състояние съгласно Наредба Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните 

води и Наредба от 2010 г. за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои 

други замърсители. 

Актуализацията на целите за опазване на околната среда на повърхностните води е извършена 

на база: 

1.оценки на екологично и химично състояние на актуализираните водните тела, вкл. определяне 

на показатели с отклонения от СКОС 

2.отчитане изпълнението на планираните в първия ПУРБ цели и изключения от постигането им; 

3.отчитане на извършените промени при актуализация на границите на повърхностните водни 

тела. 

За повърхностните водни тела в добро екологично състояние/добър екологичен потенциал и 

добро химично състояние са планирани следните цели за опазване на околната среда: 

 към 2015г.: „Поддържане на добро екологично състояние/добър екологичен потенциал“ 

и „Поддържане на добро химично състояние“; 

 към 2021г. и 2027г.: „Запазване на добро екологично състояние/добър екологичен 

потенциал“, „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние/ потенциал“, „Поддържане на 

добро химично състояние“ и „Предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване на веднъж 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/по-нисък от добър 

екологичен потенциал са планирани следните цели за опазване на околната среда:  

 към 2015 г.: „Постигане на добро екологично състояние/потенциал“. 

 към 2021 г.: „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние/ потенциал“, 

„Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично 

състояние“, Постигане на добро състояние по биологични елементи, „Постигане на добро състояние по 

физикохимични елементи“ и Предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване на веднъж или 

на етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и приоритетно опасни 

вещества“. 

 към 2027 г: „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние“, „Опазване, 

подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние“, „ 

Запазване на добро състояние по биологични елементи“, „Запазване на добро състояние физикохимични 

елементи“ и „Предотвратяване , прогресивно намаляване и прекратяване на веднъж или на етапи на 

замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и приоритетно опасни вещества“; 
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За повърхностните водни тела в по-ниско от добро химично състояние са планирани следните 

цели:  

 към 2015г.: „Постигане на добро химично състояние/добър химичен потенциал“; 

 към 2021г и към 2027г.: „Постигане на добро химично състояние“, „Запазване на добро 

химично състояние; Предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или на етапи 

на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и приоритетно опасни вещества“; 

Изключение от постигане на целите за опазване на околната среда на повърхностни водни тела 

Приложени са следните изключения, свързани с удължаване на срока за постигане на целите: 

1.водни тела, за които постигането на целите ще стане поетапно след 2015 г. по технически 

причини, но не по-късно от 2027 г. (чл. 4, т. 4а-i от РДВ) 

2.постигането на доброто състояние в рамките на времевия график е прекомерно скъпо (чл. 4, т. 

4а-ii от РДВ); 

3.естествените условия не позволяват достигане на доброто състояние до 2015 г. При 

невъзможност за постигане на целите поради природни условия, периодът може да продължи и след 

2027 г. (чл.4, т.4в от РДВ). 

Критерии и причини за отлагане: 

1.Природните условия не позволяват подобряване на състоянието в периода на Плана. Поради 

натрупването на големи количества биогени и специфични химични елементи в седиментите и тяхната 

динамика, масовото им освобождаване предизвиква еутрофикация и влияе директно на дънните 

организми.  

2.Подобряването на състоянието ще се постигне извън периода на Плана поради технически 

причини - достигането на целите е невъзможно за телата, силно повлияни от човешката дейност. 

3.Несъразмерни разходи, обусловени от прекомерно високата цена за прилагане на мерките 

(канализация и ПСОВ за много на брой населени места под 2000 е.ж. 

4.Ограничаването на дейностите, влияещи пряко върху факторите на средата би било 

неприемливо от гледна точка на социален ефект и значимостта на тези дейности (морски транспорт, 

удълбочаване, хидротехническо строителство и др.). 

Състоянието и целите за опазване на околната среда за повърхностните водни тела, намиращи 

се на територията на Община Камено, съгласно Проект за ПУРБ 2016-2021г. са представени в таблица 

ІІ.2.1.3.-1, а Програма от мерки за постигане на целите на Плана за управление на водите в Черноморски 

басейнов район в таблица ІІ.2.1.3.-2. 
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Таблица ІІ.2.1.3.-1: Обобщено състояние на повърхностните водни тела на територията на Община Камено. Цели за повърхностни водни тела в 

Черноморски басейнов район съгласно Проект за ПУРБ 2016-2021 г. 

Код на водното 

тяло 2009-2015 

Код на водното 

тяло 2016-2021 

Име на 

водното 

тяло 

Тип 
Код на 

типа 

СМВТ

/ 

ИВТ 

ПВТ 

Общо 

Екологич. 

състояние 

Общо 

химично 

състояние 

Риск за 

непостигане 

на целите 

на РДВ 

Цел Основание за 

прилагане на 

изключения от 

постигане на 

добро състояние 

Забележка 

Обосновка за 

Изключения 

ПУРБ 2009-

2015 

2015 2021 2027 

РЕЧЕН БАСЕЙН МАНДРЕНСКИ РЕКИ 

BG2MA107L002 

 

BG2MA107L002 

 

яз. Мандра 

 
езеро L7 СМВТ не мн.лошо 

няма 

данни 
в риск 

1. Недопускане  

по-нататъшно 

влошаване на 

екологичния 

потенциал. 

2. Постигане на 

добро химично 

състояние/статус. 

 

1. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичния потенциал; 

2. Опазване, подобряване 

и възстановяване на 

водното тяло за 

постигане на добър 

екологичен потенциал; 

3. Постигане на добър 

екологичен потенциал по 

биологични елементи - 

МЗБ и ФП; 

4. Постигане на добър 

екологичен потенциал по 

физикохимични елементи 

- N-NH4, N-total, P-PO4, 

P-total; 

5. Постигане на добро 

химично състояние; 

6. Предотвратяване, 

прогресивно намаляване 

и прекратяване на 

веднъж или на етапи на 

замърсяването от 

емисии, зауствания и 

изпускания на 

приоритетни и 

приоритетно опасни 

вещества 

1. Запазване на добрия 

екологичен потенциал; 

2. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичния потенциал; 

3. Запазване на добър 

екологичен потенциал по 

биологични елементи - МЗБ 

и ФП; 

4. Запазване на добър 

екологичен потенциал по 

физикохимични елементи - 

N-NH4, N-total, P-PO4, P-

total; 

5. Запазване на добро 

химично състояние; 

6. Предотвратяване , 

прогресивно намаляване и 

прекратяване на веднъж 

или на етапи на 

замърсяването от емисии, 

зауствания и изпускания на 

приоритетни и 

приоритетно опасни 

вещества; 

 

неприложимо 

 

BG2MA600L017 BG2MA600L017 

яз.“Картелка” 

(р.Папазлъшка) 

 

езеро L16 СМВТ не умерено 
няма 

данни 
в риск 

1. Постигане на 

добър екологичен  

потенциал. 

2. Постигане на 

добро химично  

състояние/статус. 

 

1. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичния 

потенциал; 

2. Опазване, подобряване 

и възстановяване на 

водното тяло за 

постигане на добър 

екологичен потенциал; 

3. Постигане на добър 

екологичен потенциал по 

физикохимични елементи 

- Електропроводимост, 

N-NH4,N-NO2, N-total, P-

PO4, P-total; 

1. Запазване на добрия 

екологичен потенциал; 

2. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичния потенциал; 

3. Запазване на добър 

екологичен потенциал по  

физикохимични елементи - 

Електропроводимост,  

N-NH4, N-NO2, N-total, P-

PO4, P-total; 

4. Запазване на добро 

химично състояние; 

5. Предотвратяване , 

прогресивно намаляване и  

неприложимо 
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4. Постигане на добро 

химично състояние; 

5.Предотвратяване, 

прогресивно намаляване 

и прекратяване на 

веднъж или на етапи на 

замърсяването 

от емисии, зауствания и 

изпускания на 

приоритетни и 

приоритетно опасни 

вещества; 

прекратяване на веднъж 

или на етапи на 

замърсяването от емисии, 

зауствания и  

изпускания на 

приоритетни и 

приоритетно  

опасни вещества; 

 

BG2MA600R005 BG2MA600R005 

р. Русокастрен- 

ска –от 

с.Русокастро 

 до устие 

река R11 не не умерено 
няма 

данни 
в риск 

1. Постигане на 

добро екологично 

състояние. 

2. Постигане на 

добро химично 

състояние. 

 

1. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичното 

състояние; 

2. Опазване, подобряване 

и възстановяване на 

водното тяло за 

постигане на добро 

екологично състояние; 

3. Постигане на добро 

екологично състояние по 

биологични елементи - 

МФ; 

4. Постигане на добро 

екологично състояние по 

физикохимични елементи 

- Електропроводимост, 

N-NO3, N-total, P-PO4, P-

total; 

5. Постигане на добро 

химично състояние; 

6.Предотвратяване, 

прогресивно намаляване 

и прекратяване на 

веднъж или на етапи на 

замърсяването 

от емисии, зауствания и 

изпускания на 

приоритетни и 

приоритетно опасни 

вещества; 

1. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние; 

2. Опазване, подобряване и 

възстановяване на водното 

тяло за постигане на добро 

екологично състояние; 

3. Запазване на добро 

състояние по биологични 

елементи - МФ; 

4. Запазване на добро 

състояние по 

физикохимични елементи - 

Електропроводимост, N-

NO3, N-total, P-PO4, P-total; 

5. Запазване на добро 

химично състояние; 

6. Предотвратяване , 

прогресивно намаляване и 

прекратяване на веднъж 

или на етапи на 

замърсяването от емисии, 

зауствания и 

изпускания на 

приоритетни и 

приоритетно опасни 

вещества 

 

неприложимо 

 

BG2MA600R012 BG2MA600R012 

І участък: р. 

Русокастрен- 

ска –от яз. 

“Крушово” до 

с.Русокастро ; 

ІІучастък: р. 

Папазлъшка от 

яз.“Картелка ” 

до вливане в 

р.Русокастрен- 

ска 

 

река R11 не не умерено 
Няма 

данни 
в риск 

1. Постигане на 

добро екологично 

състояние. 

2. Постигане на 

добро химично 

състояние. 

 

1. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичното 

състояние; 

2. Опазване, подобряване 

и възстановяване на 

водното тяло за 

постигане на добро 

екологично състояние; 

3. Постигане на добро 

екологично състояние по 

1. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичното 

състояние; 

2. Опазване, подобряване и 

възстановяване на 

водното тяло за постигане 

на добро екологично 

състояние; 

3. Запазване на добро 

състояние по биологични 

елементи - МФ; 

неприложимо  
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биологични елементи - 

МФ; 

4. Постигане на добро 

екологично състояние по 

физикохимични елементи 

- Електропроводимост, 

N-NO3, N-total, P-PO4, P-

total; 

5. Постигане на добро 

химично състояние; 

6.Предотвратяване, 

прогресивно намаляване 

и прекратяване на 

веднъж или на етапи на 

замърсяването от 

емисии, зауствания и 

изпускания на 

приоритетни и 

приоритетно опасни 

вещества; 

4. Запазване на добро 

състояние по 

физикохимични елементи -

Електропроводимост, N-

NO3, N-total, P-PO4, P-total; 

5. Запазване на добро 

химично състояние; 

6. Предотвратяване , 

прогресивно намаляване и 

прекратяване на веднъж 

или на етапи на 

замърсяването от емисии, 

зауствания и изпускания на 

приоритетни и 

приоритетно 

опасни вещества 

 
BG2MA600R01

3 

р.Хаджилар- 

ска от извор до 

вливане в 

р.Русокаст-

ренска 

река R11 не не добро 
няма 

данни 
в риск 

1. Поддържане на 

добро екологично 

състояние. 

2. Постигане на 

добро химично 

състояние. 

 

1. Запазване на добро 

екологично състояние; 

2. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичното  

състояние; 

3. Постигане на добро 

химично състояние; 

4. Предотвратяване, 

прогресивно намаляване 

и прекратяване на 

веднъж или на етапи на 

замърсяването  

от емисии, зауствания и 

изпускания на 

приоритетни и  

приоритетно опасни 

вещества; 

1. Запазване на добро 

екологично състояние; 

2. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние; 

3. Запазване на добро 

химично състояние; 

4. Предотвратяване , 

прогресивно намаляване и 

прекратяване на веднъж 

или на етапи на  

замърсяването от емисии, 

зауствания и изпускания  

на приоритетни и 

приоритетно  

опасни вещества 

неприложимо  

РЕЧЕН БАСЕЙН СЕВЕРНО БУРГАСКИ РЕКИ   

BG2SE900L032 BG2SE900L032 яз.Трояново езеро L16 СМВТ не умерено 
няма 

данни 
в риск 

1. Постигане на 

добър екологичен 

потенциал. 

2. Постигане на 

добро химично 

състояние/ 

статус. 

 

1. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичния  

потенциал; 

2. Опазване, подобряване 

и възстановяване на 

водното тяло за 

постигане на добър 

екологичен потенциал; 

3. Постигане на добър 

екологичен потенциал по 

физикохимични елементи 

- N-NH4, N-NO2, P-PO4, 

P-total; 

5. Постигане на добро 

химично състояние; 

1. Запазване на добрия 

екологичен потенциал; 

2. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичния потенциал; 

3. Запазване на добър 

екологичен потенциал по 

физикохимични елементи -

N-NH4, N-NO2, P-PO4,P-

total; 

5. Запазване на добро 

химично състояние; 

6.Предотвратяване , 

прогресивно намаляване и 

прекратяване на веднъж 

или на етапи на 

неприложимо  
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6.Предотвратяване, 

прогресивно намаляване 

и прекратяване на 

веднъж или на етапи на 

замърсяването от 

емисии, зауствания и 

изпускания на 

приоритетни и 

приоритетно опасни 

вещества; 

замърсяването от емисии, 

зауствания и изпускания на 

приоритетни и 

приоритетно опасни 

вещества; 

 

BG2SE900R033 BG2SE900R033 
р.Чукарска - от 

яз."Трояново" 

до с.Равнец 

река R11 не не умерено 
няма 

данни 
в риск 

1. Постигане на 

добро екологично 

състояние. 

2. Постигане на 

добро химично 

състояние. 

 

1.Предотвратяване 

влошаването на 

екологичното 

състояние; 

2. Опазване, подобряване 

и възстановяване на 

водното тяло за 

постигане на добро 

екологично състояние; 

3. Постигане на добро 

състояние по 

физикохимични  

елементи -P-PO4; 

4. Постигане на добро 

химично състояние; 

5. Предотвратяване, 

прогресивно намаляване 

и прекратяване на 

веднъж или на етапи на 

замърсяването  

от емисии, зауствания и 

изпускания на 

приоритетни и 

приоритетно опасни 

вещества; 

1. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичното  

състояние; 

2. Опазване, подобряване и 

възстановяване на  

водното тяло за постигане 

на добро екологично 

състояние; 

3. Запазване на добро 

състояние по 

физикохимични елементи-

P-PO4; 

4. Запазване на добро 

химично състояние; 

5. Предотвратяване , 

прогресивно намаляване и  

прекратяване на веднъж 

или на етапи на 

замърсяването от емисии, 

зауствания и  

изпускания на 

приоритетни и 

приоритетно опасни 

вещества; 

неприложимо 

 

BG2SE900R034 BG2SE900R034 
р.Чукарска - от 

с.Равнец до 

вливане в 

Бургаско езеро 

река R11 СМВТ не умерено 
няма 

данни 
в риск 

1. Постигане на 

добър екологичен 

потенциал. 

2. Постигане на 

добро химично 

състояние/ 

статус. 

. 

 

1.Предотвратяване 

влошаването на 

екологичния потенциал; 

2. Опазване, подобряване 

и възстановяване на 

водното тяло за 

постигане на добър 

екологичен потенциал; 

3. Постигане на добър 

екологичен потенциал по 

биологични елементи - 

МЗБ; 

4. Постигане на добър 

екологичен потенциал по 

физикохимични елементи 

- N-total, P-PO4, P-total; 

5. Постигане на добро 

химично състояние; 

6.Предотвратяване, 

прогресивно намаляване 

1. Запазване на добрия 

екологичен потенциал; 

2. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичния потенциал; 

3. Запазване на добър 

екологичен потенциал по  

биологични елементи - 

МЗБ; 

4. Запазване на добър 

екологичен потенциал по  

физикохимични елементи -

N-total, P-PO4, P-total; 

5. Запазване на добро 

химично състояние; 

6.Предотвратяване , 

прогресивно намаляване и  

прекратяване на веднъж 

или на етапи на 

замърсяването от емисии, 

неприложимо 
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и прекратяване на 

веднъж или на етапи на 

замърсяването  

от емисии, зауствания и 

изпускания на 

приоритетни и  

приоритетно опасни 

вещества; 

зауствания и изпускания на 

приоритетни и 

приоритетно опасни 

вещества; 

 

BG2SE900R035 BG2SE900R035 

р.Сънър дере – 

от извора до 

вливане в 

р.Чукарска 

 

река R11 не не умерено 
няма 

данни 
в риск 

1. Постигане на 

добро екологично 

състояние. 

2. Постигане на 

добро химично 

състояние. 

 

1.Предотвратяване 

влошаването на 

екологичното  

състояние; 

2. Опазване, подобряване 

и възстановяване на 

водното тяло за 

постигане на добро 

екологично състояние; 

3. Постигане на добро 

състояние по 

физикохимични  

елементи – 

Електропроводимост , 

N-NO3, N-total, P-PO4; 

4. Постигане на добро 

химично състояние; 

5. Предотвратяване, 

прогресивно намаляване 

и прекратяване на 

веднъж или на етапи на 

замърсяването от 

емисии, зауствания и 

изпускания на 

приоритетни и  

приоритетно опасни 

вещества; 

1. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние; 

2. Опазване, подобряване и 

възстановяване на водното 

тяло за постигане на добро 

екологично  

състояние; 

3. Запазване на добро 

състояние по 

физикохимични елементи - 

Електропроводимост, N-

NO3,  N-total, P-PO4; 

4. Запазване на добро 

химично състояние; 

5. Предотвратяване , 

прогресивно намаляване и 

прекратяване на веднъж 

или на етапи на 

замърсяването от емисии, 

зауствания и изпускания на 

приоритетни и 

приоритетно  

опасни вещества; 

неприложимо  

BG2SE900R036 BG2SE900R036 

І участък: 

р.Айтоска - от 

вливането на 

р.Съдиевска до 

след гр.Камено; 

ІІ участък: 

р.Айтоска - от 

след гр.Камено 

до вливане в 

Бургаско езеро 

река R11 СМВТ не лошо 
няма 

данни 
в риск 

1. Постигане на 

добър екологичен 

потенциал. 

2. Постигане на 

добро химично 

състояние/ 

статус. 

. 

 

1. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичния  

потенциал; 

2. Опазване, подобряване 

и възстановяване на 

водното тяло за 

постигане на добър 

екологичен потенциал; 

3. Постигане на добър 

екологичен потенциал по 

биологични елементи - 

МФ; 

4. Постигане на добър 

екологичен потенциал по 

физикохимични елементи 

- Електропроводимост, 

N-NO2, N-NO3, N-total, P-

PO4, P-total; 

1. Запазване на добрия 

екологичен потенциал; 

2. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичния потенциал; 

3. Запазване на добър 

екологичен потенциал по 

биологични елементи - МФ; 

4. Запазване на добър 

екологичен потенциал по 

физикохимични елементи -

Електропроводимост, N-

NO2, N-NO3, N-total, P-PO4, 

P-total; 

5. Запазване на добро 

химично състояние; 

6.Предотвратяване , 

прогресивно намаляване и 

прекратяване на веднъж 

или на етапи на 

4.4. от РДВ 

1. В 

разглежданото 

водно тяло 

констатиранот

о замърсяване е 

от 

населени места 

над 2000 е.ж. без 

ПСОВ, чието 

изграждане до 

2014 г.няма да 

доведе до 

подобряване на 

състоянието на 

водите в 

рамките на 

първия планов 

период. 
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5. Постигане на добро 

химично състояние; 

6.Предотвратяване, 

прогресивно намаляване 

и прекратяване на 

веднъж или на етапи на 

замърсяването  

от емисии, зауствания и 

изпускания на 

приоритетни и  

приоритетно опасни 

вещества; 

 

замърсяването от емисии, 

зауствания и изпускания на 

приоритетни и 

приоритетно опасни 

вещества; 

 

2. В 

прилежащото 

водно тяло е 

констатирано 

значително 

замърсяване с 

органични 

вещества, 

N и Р от малки 

населени места 

под 2000 е.ж. без 

ПСОВ, за които 

е ясно,че няма да 

бъдат изградени 

до 2015г., както 

и от населено 

място над 10000 

е.ж. без ПСОВ. 

3. Значителното 

натоварване, 

съчетано с над 

80 % корекция на 

реката 

определят 

слабата 

самопречистващ

а способност и 

невъзможностт

а от постигане 

на 

добър екологичен 

потенциал преди 

2021г. 
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Таблица ІІ.2.1.3.-2: 

П Р О Г Р А М А  О Т  М Е Р К И 

за постигане на целите на повърхностните води в Черноморски басейнов район (регион Община Камено) съгласно Проект за ПУРБ 2016-2021 г 

 

Водно тяло/ Код екологична цел 

Срок за постигане Мярка от ПУРБ 

(2009-2015) или нова 

(мярка ПУРБ I , 

модифицирана, 

нова) 

Мярка 

Законово основание 
Срок за 

изпълнение година Обосновка Мярка национален каталог Мярка за водното тяло 

РЕЧЕН БАСЕЙН СЕВЕРНО БУРГАСКИ РЕКИ 

яз.Трояново 

BG2SE900L032 

1. Постигане на добър 

екологичен потенциал. 

2. Постигане на добро 

химично състояние 

/статус 

 

2015  ПУРБ I 

Проучване разпространението на 

инвазивни биологични видове и 

тяхното въздействие върху 

екологичното състояние (потенциал) 

на водните тела и природозащитния 

статус на защитените зони по Натура 

2000 

Проучване на разпространението и 

осъществяване на мерки за борба срещу 

инвазивни видове 

Конвенция за опазване на 

биоразнообразието (CBD), 

Закон за водите, Закон за 

биологичното разнообразие 

2021 

І участък: 

р.Айтоска- от 

извора до вливане 

на р.Славеева; 

ІІ участък: 

р.Айтоска- от 

вливане на 

р.Славеева до 

вливане на 

р.Съдиевска; 

ІІІ участък: 

р.Славеева- от 

извора до вливане 

в р.Айтоска 

BG2SE900R030 

1.Недопускане по-

нататъшно влошаване 

на състоянието. 

2. Постигане на добро 

химично състояние. 

2021 

Голямото натоварване с  

непречистени отпадъчни 

води от гр. Айтос и  

съществуващата  

корекция 

възпрепятстват  

самопречистването  

на водите. Малко  

вероятно е постигане на 

добро състояние на 

водите до 2015 г. дори и в 

случай, че ПСОВ Айтос 

бъде изграден в срок. 

ПУРБ I 
Изграждане, реконструкция или  

модернизация на ГПСОВ  
Изграждане на ПСОВ Айтос 

Директива 91/271/ЕЕС за 

пречистване на отпадъчни 

води от населени места 

2021 

ПУРБ I 

Осигуряване на подходящо 

пречистване на отпадъчни води от 

населени места с под 2000 е.ж. 

(изграждане на подходяща ПСОВ, 

включване към по-голяма ПСОВ, 

изграждане на влажна зона и др.) 

Изграждане на ПСОВ Карагеоргиево 

Директива 91/271/ЕЕС за 

пречистване на отпадъчни 

води от населени места 

2021 

ПУРБ I 

Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа 

Доизграждане на 20 % канализация на гр.  

Айтос 

Директива 91/271/ЕЕС за 

пречистване на отпадъчни 

води от населени места 

2021 

ПУРБ I 

Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа 

Доизграждане на 90 % канализация на с.  

Карагеоргиево 

Директива 91/271/ЕЕС за 

пречистване на отпадъчни 

води от населени места 

2021 

модифицирана 

Преразглеждане на издадените  

разрешителни с цел постигане на  

целите за водното тяло 

Контрол върху спазването на условията 

на разрешителното на "Франко ЕООД" и 

при необходимост преразглеждане 

Директива 91/271/ЕЕС за 

пречистване на отпадъчни 

води от населени места 

2021 

ПУРБ I 

Изграждане на технически  

съоръжения за борба с ерозията на  

водосбора 

Изграждане на технически съоръжения 

за борба с ерозията - корекции с дължина 

617м 

Директива 2007/60/ЕО за 

наводненията, Закон за 

водите 

 

2021 

ПУРБ I 

Изграждане на технически  

съоръжения за борба с ерозията на  

водосбора 

Изграждане на технически съоръжения 

за борба с ерозията - корекции с дължина 

930м 

Директива 2007/60/ЕО за 

наводненията, Закон за 

водите 

 

постоянен 

ПУРБ I 

Прилагане на добри земеделски  

практики за торене и съхранение на  

торове 

Контрол по спазване на добри земеделски  

практики 

Директива 93/71/ЕС за 

продуктите за растителна 

защита; Директива 

91/676/ЕЕС за нитратите 

постоянен 

ПУРБ I 

Изграждане на технически  

съоръжения за борба с ерозията на  

водосбора 

Изграждане на технически съоръжения 

за борба с ерозията - корекции с дължина 

800м 

Директива 2007/60/ЕО за 

наводненията,Закон за водите 
2021 
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р.Чукарска от 

извора до 

яз.Трояново 

BG2SE900R031 

1. Постигане на добрo 

екологичнo състояние 

2. Поддържане на 

добро химично 

състояние 

2015 

 

ПУРБ I 

Прилагане на добри земеделски 

практики за торене и съхранение на 

торове 

Контрол по спазване на добри земеделски 

практики 

Директива 91/676/ЕЕС за 

нитратите постоянен 

ПУРБ I 
Контрол по спазване на изискванията 

за торене и съхранение на торове 

Контрол върху прилагането на торове и 

препарати за растителна защита 

Директива 93/71/ЕС за 

продуктите за растителна 

защита.  Директива 

91/676/ЕЕС за нитратите 

постоянен 

р.Чукарска от 

яз.Трояново до 

с.Равнец 

BG2SE900R033 

1. Постигане на добрo 

екологичнo състояние 

2. Поддържане на 

добро химично 

състояние   

2015  

ПУРБ I 

Прилагане на добри земеделски 

практики за торене и съхранение на 

торове 

Контрол по спазване на добри земеделски 

практики 

Директива 91/676/ЕЕС за 

нитратите 
постоянен 

ПУРБ I 
Контрол по спазване на изискванията 

за торене и съхранение на торове 

Контрол върху прилагането на торове и 

препарати за растителна защита 

Директива 93/71/ЕС за 

продуктите за растителна 

защита.  Директива 

91/676/ЕЕС за нитратите 

постоянен 

р.Чукарска от 

с.Равнец до 

вливане в 

Бургаско езеро 

BG2SE900R034 

1. Постигане на добър 

екологичен потенциал. 

2. Постигане на добро 

химично състояние 

/статус 

 

2015 

 

ПУРБ I 

Прилагане на добри земеделски 

практики за торене и съхранение на 

торове 

Контрол по спазване на добри земеделски 

практики 

Директива 91/676/ЕЕС за 

нитратите 
постоянен 

ПУРБ I 
Контрол по спазване на изискванията 

за торене и съхранение на торове 

Контрол върху прилагането на торове и 

препарати за растителна защита 

Директива 93/71/ЕС за 

продуктите за растителна 

защита.  Директива 

91/676/ЕЕС за нитратите 

постоянен 

ПУРБ I 

Изграждане на технически  

съоръжения за борба с ерозията на  

водосбора 

Изграждане на технически съоръжения 

за борба с ерозията - диги с дължина 

8000м 

Директива 2007/60/ЕО за 

наводненията,Закон за водите 
2021 

р.Сънър дере 

от извора до 

вливане в. 

р.Чукарска  

BG2SE900R035 

1. Постигане на добрo 

екологичнo състояние 

2. Поддържане на 

добро химично 

състояние   

2015 

 

ПУРБ I 

Прилагане на добри земеделски 

практики за торене и съхранение на 

торове 

Контрол по спазване на добри земеделски 

практики 

Директива 91/676/ЕЕС за 

нитратите 
постоянен 

ПУРБ I 
Контрол по спазване на изискванията 

за торене и съхранение на торове 

Контрол върху прилагането на торове и 

препарати за растителна защита 

Директива 93/71/ЕС за 

продуктите за растителна 

защита.  Директива 

91/676/ЕЕС за нитратите 

постоянен 

нова 

Извършване на контрол на 

задължително изпълнение на програми 

от мерки за ограничаване и 

предотвратяване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници в 

уязвимите зони 

Извършване на контрол на задължително 

изпълнение на програми от мерки за 

ограничаване и предотвратяване на 

замърсяването с нитрати от земеделски 

източници в уязвимите зони 

Директива 93/71/ЕС за 

продуктите за растителна 

защита.  Директива 

91/676/ЕЕС за нитратите 

2021 

I Участък: 

р.Айтоска от 

вливането на 

р.Съдиевска до 

след гр.Камено 

ІI Участък: 

р.Айтоска от 

след гр.Камено 

до вливане в 

Бургаско езеро 

BG2SE900R036 

1. Постигане на добър 

екологичен потенциал. 

2. Постигане на добро 

химично състояние 

/статус 

 

2021 

1. В разглежданото  

в.т. констатираното  

замърсяване е от  

населени места над  

2000 е.ж. без ПСОВ,  

чието изграждане до  

2014 г. няма да доведе до  

подобряване на  

състоянието на  

водите в рамките на  

първия планов период.  

2.В горележащото  

В.Т.. е констатирано  

значително замърсяване с  

органични вещества, N и 

Р от малки населени  

места под 2000 е.ж.  

ПУРБ I 
Изграждане, реконструкция или  

модернизация на ГПСОВ  

Изграждане на ПСОВ гр. Камено  

5329 е.ж. 

Директива 91/271/ЕЕС за 

пречистване на отпадъчни 

води от населени места;  

Директива 78/659/ЕЕС за 

водите за развъждане на риби 

2021 

ПУРБ I 

Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа 

Изграждане на канализация на гр. Камено 

Директива 91/271/ЕЕС за 

пречистване на отпадъчни 

води от населени места; 

2021 

ПУРБ I 

Осигуряване на подходящо 

пречистване на отпадъчни води от 

населени места с под 2000 е.ж. 

(изграждане на подходяща ПСОВ, 

включване към по-голяма ПСОВ, 

изграждане на влажна зона и др.)  

Изграждане на ПСОВ гр. Българово 

1990 е.ж. 

Директива 91/271/ЕЕС за 

пречистване на отпадъчни 

води от населени места; 

 

2021 

ПУРБ I 

Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа 

Изграждане на канализация на гр. 

Българово 

Директива 91/271/ЕЕС за 

пречистване на отпадъчни 

води от населени места; 

2021 
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без ПСОВ, за които  

е ясно, че няма да  

бъдат изградени до  

2015 г., както и от  

населено място над  

10 000 е.ж. без ПСОВ.  

3. Значителното  

натоварване,съчетано с 

над 80 % корекция на 

реката определят 

слабата 

самопречистваща  

способност и  

невъзможността от  

постигане на добър  

екологичен потенциал. 

ПУРБ I 

Закриване на общинските депа за  

битови отпадъци, които не отговарят  

на нормативните изисквания 

Рекултивация на общинско депо 

гр.Камено 

Директива 1999/31/EО за 

депонирането на  

отпадъци - Наредба No 8 от 

24.08.2004г. за  

депа за отпадъци 

 

2021 

ПУРБ I 

Прилагане на добри земеделски 

практики за торене и съхранение на 

торове 

Контрол по спазване на добри земеделски 

практики 

Директива 91/676/ЕЕС за 

нитратите 
постоянен 

ПУРБ I 
Контрол по спазване на изискванията 

за торене и съхранение на торове 

Контрол върху прилагането на торове и 

препарати за растителна защита 

Директива 93/71/ЕС за 

продуктите за растителна 

защита.  Директива 

91/676/ЕЕС за нитратите 

постоянен 

РЕЧЕН БАСЕЙН МАНДРЕНСКИ  РЕКИ 

яз.Мандра 

BG2MA107L002 

1.Недопускане по-

нататъшно влошаване 

на екологичния 

потенциал. 

2. Постигане на добро 

химично състояние/ 

статус. 

 

2015 

 

ПУРБ I 

Прилагане на добри земеделски 

практики за торене и съхранение на 

торове 

Контрол по спазване на добри земеделски 

практики 

Директива 91/676/ЕЕС за 

нитратите 
постоянен 

ПУРБ I 
Контрол по спазване на изискванията 

за торене и съхранение на торове 

Контрол върху прилагането на торове и 

препарати за растителна защита 

Директива 93/71/ЕС за 

продуктите за растителна 

защита.  Директива 

91/676/ЕЕС за нитратите 

постоянен 

нова 

Извършване на контрол на 

задължително изпълнение на програми 

от мерки за ограничаване и 

предотвратяване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници в 

уязвимите зони 

Извършване на контрол на задължително 

изпълнение на програми от мерки за 

ограничаване и предотвратяване на 

замърсяването с нитрати от земеделски 

източници в уязвимите зони 

Директива 93/71/ЕС за 

продуктите за растителна 

защита.  Директива 

91/676/ЕЕС за нитратите 

2021 

ПУРБ I 

Проучване разпространението на  

инвазивни биологични видове и  

тяхното въздействие върху  

екологичното състояние (потенциал) 

на водните тела и природозащитния  

статус на защитените зони по Натура  

2000 

Проучване на разпространението и 

осъществяване на мерки за борба 

срещу инвазивни видове 

Конвенция за опазване на 

биоразнообразието (CBD), 

Закон за водите, Закон за 

биологичното разнообразие 

 

2021 

яз. “Картелка” 

(р. Папазлъшка) 

BG2МА600L017 

1. Постигане на добър 

екологичен потенциал. 

2. Постигане на добро 

химично състояние 

2015 

 

ПУРБ I 

Прилагане на добри земеделски 

практики за торене и съхранение на 

торове 

Контрол по спазване на добри земеделски 

практики 

Директива 91/676/ЕЕС за 

нитратите 
постоянен 

ПУРБ I 
Контрол по спазване на изискванията 

за торене и съхранение на торове 

Осъществяване  на контрол върху 

прилагането на торове и препарати за 

растителна защита 

Директива 93/71/ЕС за 

продуктите за растителна 

защита.  Директива 

91/676/ЕЕС за нитратите 

постоянен 

р. Русокаст- 

ренска от с. 

Русокастро до 

устие 

1. Постигане на добрo 

екологичнo състояние 

2. Постигане на добро 

химично състояние 

2015 

 

ПУРБ I 
Прилагане на добри земеделски 

практики за торене и съхранение на 

торове 

Прилагане на добри земеделски практики 

 за торене и съхранение на торове 

Директива 91/676/ЕЕС за 

нитратите 
постоянен 

ПУРБ I Контрол по спазване на изискванията 

за торене и съхранение на торове 

Осъществяване  на контрол върху 

прилагането на торове и препарати за 

растителна защита 

Директива 93/71/ЕС за 

продуктите за растителна 

защита.  Директива 

91/676/ЕЕС за нитратите 

 

нова 

Извършване на контрол на 

задължително изпълнение на програми 

от мерки за ограничаване и 

предотвратяване на замърсяването с 

Извършване на контрол на задължително 

изпълнение на програми от мерки за 

ограничаване и предотвратяване на 

Директива 93/71/ЕС за 

продуктите за растителна 

защита.  Директива 

91/676/ЕЕС за нитратите 

2021 
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нитрати от земеделски източници в 

уязвимите зони 

замърсяването с нитрати от земеделски 

източници в уязвимите зони 

р. 

Русокастренска 

от яз.Крушево 

до с.Русокастро 

1. Постигане на добрo 

екологичнo състояние 

2. Постигане на добро 

химично състояние 

2015 

 

ПУРБ I 
Прилагане на добри земеделски 

практики за торене и съхранение на 

торове 

Прилагане на добри земеделски практики 

за торене и съхранение на торове 

Директива 91/676/ЕЕС за 

нитратите 
постоянен 

ПУРБ I Контрол по спазване на изискванията 

за торене и съхранение на торове 

Осъществяване  на контрол върху 

прилагането на торове и препарати за 

растителна защита 

Директива 93/71/ЕС за 

продуктите за растителна 

защита.  Директива 

91/676/ЕЕС за нитратите 

постоянен 

р.Хаджиларска 

от извор до 

вливане в 

р.Русокастренск

а 

BG2MA600R013 

1. Поддържане на 

добрo екологичнo 

състояние 

2. Постигане на добро 

химично състояние 

2015 

 

ПУРБ I 

Прилагане на добри земеделски 

практики за торене и съхранение на 

торове 

Прилагане на добри земеделски практики 

за торене и съхранение на торове 

Директива 91/676/ЕЕС за 

нитратите 
постоянен 

Контрол по спазване на изискванията 

за торене и съхранение на торове 

Осъществяване  на контрол върху 

прилагането на торове и препарати за 

растителна защита 

Директива 93/71/ЕС за 

продуктите за растителна 

защита.  Директива 

91/676/ЕЕС за нитратите 

постоянен 
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2.2. Подземни води. Хидрогеоложки условия и фактори за формирането на подземните води 

Подземните води в България имат повсеместно разпространение и играят важна роля за 

формирането на природната среда. Те представляват основен фактор за задоволяване на различни 

потребности на човека. За да се оцени ролята, мястото и значението на подземните води като воден 

ресурс и екологичен фактор, е необходимо те да бъдат разглеждани в зависимост от произхода им 

/инфилтрационен, седиментогенен, смесен/. Той определя техните физико - химични свойства и състав. 

По произход, физико - химични свойства и цели, за които се използват подземните води в 

България се делят на три основни вида - пресни студени, минерални и високоминерализирани. 

Факторите, които определят условията за формиране, динамиката и режима на подземните води 

са физико - географски - релеф, климат, хидрология и хидрография и геоложки - геоложки строеж, 

литоложки състав на скалите и тектонски структури. 

В зависимост от средата, в която се формират подземните води, те могат да се класифицират 

като порови, пукнатинни и карстови. 

Подземните води са възобновяем ресурс. Те представляват съществена част от оттока на 

страната /28-32%/, като през сезона на маловодие са главен източник на подхранване на речната мрежа. 

Първостепенното им значение се определя от факта, че те са основен източник на питейно-битово 

водоснабдяване на преобладаващия брой населени места. В много случаи използването на подземните 

води е технически, икономически и санитарно по-целесъобразно, отколкото на повърхностните води. 

На територията на Община Камено, Черноморски район за басейново управление са 

идентифицирани 6 подземни водни тела в 4 водоносни хоризонта, както следва: 

Кватернерните водоносни хоризонти основно се формират в алувиалните отложения 

(терасите на по-големите реки и повърхностно-течащи води) и по рядко в делувиалните и пролувиални 

седименти, като са автономни за всяка от тях.  

Вертикалната позиция на кватернерните ПВТ е първата от повърхността. Разкритата площ е 

равна на цялата площ на ПВТ. Водоносните хоризонти са открити и подложени на най-силен натиск. За 

тях ще се прилагат всички тестове.  

Основно подхранването се осъществява от валежните скатови води във водосборните области и 

привлекаеми ресурси от оттока на реките в зависимост от водочерпенето в съоръженията.  

На територията на Черноморски район, Община Камено, съгласно  Проект за ПУРБ 2016-2021 г. 

в кватернерните водоносни хоризонти са определени 2 подземни водни тела със следните кодове, 

местоположение: 

1. Водно тяло BG2G00000Q008-Порови води в кватернера на р. Айтоска с 

местоположение в поречието на Северно Бургаски реки и с с колектор от варовици, 

чакъли, гравий, пясъци и глини; 

Населени места Полски извор, Камено, Трояново. 

Естествените ресурси на ВТ са 149 л/сек, експлоатационните ресурси 149 л/сек. Разрешеното 

годишно водоползване е 21,32 л/сек, свободното водно количество 127,68 л/сек. 

2. Водно тяло BG2G00000Q009-Порови води в кватернера на р. Средецка –Мандра с 

местоположение в поречието на Мандренски реки и с колектор от глини, чакъли и 

пясъци; 

Населени места Тръстиково, Русокастро, Черни връх, Константиново, Трояново, Ливада, 

Желязово. 

Естествените ресурси на ВТ са 137 л/сек, експлоатационните ресурси 137 л/сек. Разрешеното 

годишно водоползване е 45,37 л/сек, свободното водно количество 91,63 л/сек. 

Неогенските водоносни хоризонти се формират в кримокавказки тип седименти, основно в 

североизточната част на БДЧР и като отделни локални комплекси югоизточно от Стара планина. 

Неогенските водоносни хоризонти изграждат комплекс с локални водоносни серии в отложенията на 
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миоцена (предимно чокрака), долния и горен сармат. В миоценските несвързани или слабосвързани 

пясъци, напукани пясъчници и окарстени варовици са се формирали пукнатинни, пукнатинно-карстови 

до порово-пукнатинно-карстови по тип, предимно ненапорни до напорни по характер подземни води. 

Вертикалната позиция на неогенските ПВТ е първата от повърхността за ПВТBG2G00000N022 

- Порови води в неоген - сармат Средец. На останалите ПВТ на повърхността се разкрива около 50% от 

площа им и близо такава част ще бъде подложена на значим натиск. 

Областта на подхранване на подземните води почти съвпада с площното разпространение на 

миоценските седименти. Подхранването се извършва изключително от инфилтрация на валежни и 

повърхностни води, улеснено от спокойните геоморфоложки и тектонски условия, от климатичните 

особености на района и от значителното окарстяване и напукване на седиментите. 

Дренирането на неогенските води се извършва от речно-овражната система, от подруслови 

потоци на по-големите дерета в крайбрежната част на района, от многобройни низходящи извори и 

групи. 

На територията на Черноморски район, Община Камено, съгласно  Проект за ПУРБ 2016-2021 г.  

в неогенските водоносни хоризонти са определени следните водни тела 

1. Водно тяло BG2G00000N022-Порови води в неоген-сармат Средец и с колектор от 

варовици, пясъци, пясъчници, глини 

Населени места Тръстиково, Русокастро, Равнец, Трояново, Ливада, Желязово. 

Естествените ресурси на ВТ са 25 л/сек, експлоатационните ресурси 25 л/сек. Разрешеното 

годишно водоползване е 2,54 л/сек, свободното водно количество 22,46 л/сек. 

2. Водно тяло BG2G000000N025-Порови води в неоген Бургас с местоположение в 

поречието на Северно Бургаски реки и с колектор от варовици, пясъци, пясъчници, 

глини 

Населени места Камено. 

Естествените ресурси на ВТ са 50 л/сек, експлоатационните ресурси 50 л/сек. Разрешеното 

годишно водоползване е 22,14 л/сек, свободното водно количество 27,86 л/сек. 

Палеогенските водоносни хоризонти се формират предимно в долно и средноеоценските 

отложения с порово-пукнатинен колектор. Водоносните хоризонти са издържани в СИ България и 

залягат на дълбочина от 20 до към 600 метра. В останалите райони на ЧРБУ, те са представени като 

повърхностен комплекс или маломощни хоризонти с локално подхранване. В СИ България той е 

напорен, като в останалите места предимно е грунтов до полунапорен.  

Вертикалната позиция на палеогенските ПВТ е 50% от повърхността за ПВТ BG2G0000РG027 - 

Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Провадия. На останалите ПВТ на повърхността се разкрива 

около 32% от площта им и близо такава част ще бъде подложена на значим натиск.  

Подхранването им се осъществява основно от валежите в зоните, където се разкриват на 

повърхността, а в дълбочина - от водите, формирани на повърхността или взаимодействието му с 

другите хоризонти.  

На територията на ЧРБУ, Община Камено, съгласно  Проект за ПУРБ 2016-2021 г. в 

палеогенскте водоносни хоризонти е определено подземно водно тяло със следните кодове , 

местоположение и колектор: 

1. Подземно водно тяло BG2G00000PG029-Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен 

Бургас и с местоположение в поречия: Севернобургаски реки и Мандренски реки и с 

колектор от конгломерати, пясъчници, варовици, глини, мергели. 

Населени места Камено, Ливада, Черни връх, Кръстина, Константиново, Трояново. 

Естествените ресурси на ВТ са 191 л/сек, експлоатационните ресурси 191 л/сек. Разрешеното 

годишно водоползване е 4,85 л/сек, свободното водно количество 186,15 л/сек. 
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Горнокредните водоносни хоризонти или по-точно комплекси, се формират в повърхностните 

отложения (афльоримента на геолого-литоложките формации). Пъстрият литолого-стратиграфски 

състав на колектора се обуславя от седиментогенен теригенно-карстов и ефузивно-интрузивен състав 

на скалите. Водите, които се формират в него са предимно грунтови и отчасти полунапорни. По тип са 

карстови, карстово-пукнатинни или порово-пукнатинни. Има локално представяне в определените 

водни тела. В отделни случаи формират общ комплекс с кватернерните, неогенските или палеогенските 

водоносни хоризонти, като се подхранват или подхранват някой от тях.  

Вертикалната позиция на горнокредните ПВТ е първата от повърхността за ПВТ 

BG2G0000К2030 - Карстови води в горна креда-мастрихт Шуменско плато. На останалите 5 ПВТ на 

повърхността се разкрива от 30 до 50% от площа им и близо такава част ще бъде подложена на значим 

натиск.  

Подхранването на горнокредните водоносни хоризонти е основно от валежите и 

взаимодействието с горецитираните водоносни хоризонти. 

На територията на ЧРБУ, Община Камено, съгласно  Проект за ПУРБ 2016-2021 г. в 

горнокредните водоносни хоризонти са определени подземни  водни тела със следните кодове, 

местоположение и колектор: 

1. Подземно водно тяло BG2G00000К2034-Карстови води в горна креда, Бургаска 

вулканична зона, северно и западно от Бургас с местоположение в поречия: Северно-

Бургаски реки, р. Провадийска, Мандренски реки, р. Тунджа, и с колектор от андезити, 

вулкански скали и седименти; 

Населени места   Кръстина,  Трояново . 

Естествените ресурси на ВТ са 340 л/сек, експлоатационните ресурси 258 л/сек. Разрешеното 

годишно водоползване е 79,61 л/сек, свободното водно количество 178,39 л/сек. 

2. Подземно водно тяло BG2G00000К2035 Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска 

вулканична южно от Бургас с обща площ 1597,33 км2 

Населени места в община Камено – с. Черни връх, с. Константиново. 

Естествените ресурси на ВТ са 302 л/сек, експлоатационните ресурси 297 л/сек. Разрешеното 

годишно водоползване е 4,82 л/сек, свободното водно количество 292,18 л/сек. 

2.2.1. Количествена и качествена характеристика на водните ресурси.  Мрежа за 

мониторинг на подземни води  

2.2.1.1. Количествена характеристика на подземните водни тела   

Количествен

о 

състояние 

Количественото състояние на подземните водни тела се определя от режима на 

нивото на подземните води. Подземно водно тяло е в добро количествено 

състояние, ако са изпълнени следните условия: 

Добро Лошо 

 нивото на подземните води в подземното водно тяло е такова, че разполагаемите ресурси 

на подземните води не са превишени от дългосрочния средногодишен дебит на черпене от водното тяло; 

 нивото на подземните води не е подложено на изменение в резултат от водовземане или 

от друга човешка дейност, при което се създава опасност от: 

- непостигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1 от Закона за 

водите, за свързаните с подземното водно тяло повърхностни води; 

- влошаване на състоянието на тези повърхностни води; 

- увреждане на сухоземни екосистеми, зависещи пряко от подземното водно тяло; 
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- понижаване на нивата на подземните води в части от водно тяло, от които се подхранват 

водите на влажните зони, зоните за опазване на стопански значими водни организми, защитени 

територии и защитени зони по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите; 

- измененията в посоката на потока в подземното водно тяло са предизвикани от временни 

или непрекъснати промени на водното ниво в пространствено ограничена област, но тези изменения не 

създават опасност от интрузия на солени води или други интрузии, и не показват устойчива и ясно 

определена антропогенно предизвикана тенденция в посоката на потока в подземното водно тяло. 

Оценката на количественото състояние на ПВТ е извършена по данни за периода 2010 -2013 г., 

а в тестовете, при които са оценявани тенденции са ползвани всички налични данни от 2006 до 2014 г. 

Съгласно подхода, определянето на количественото състояние се извършва въз основа на 

следните тестове: Воден баланс, Поток на повърхностните води, Сухоземни екосистеми, зависими от 

подземни води и интрузия на солени или замърсени води. 

Тест: Воден баланс 

Водния баланс е формиран на база определените разполагаеми ресурси минус общото годишно 

черпене от ПВТ по разрешителните за водовземане и от кладенците за собствени потребности на 

граждани.  

Разполагаемите ресурси на ПВТ са определени на база естествените ресурси минус 

необходимите водни количества за екосистемите.  

Общото годишно черпене от ПВТ е определено по данни: за разрешени водовземания, за които 

не е налична информация за черпените водни количества, установени при изпълнение на контрол на 

черпенето или предоставена от водоползвателите информация за целите на изчисляване на дължимата 

годишна такса за водовземане. Черпените водни количества от кладенците за собствени потребности на 

граждани са определени с подхода за характеризиране на ПВТ.  

При определяне на общото черпене не са взети предвид: дренирането на ПВТ от естествени 

извори, дренирането на ПВТ от отводнителни канали или други отводнителни съоръжения. ПВТ е 

определено в добро количествено състояние, когато разполагаемите ресурси на ПВТ 

(средномногогодишното подхранване на ПВТ минус необходимите за екосистемите водни количества), 

не са надвишени от общото годишното черпене на подземни води от ПВТ и в пунктовете от 

националната мрежа за мониторинг на количественото състояние на ПВТ (когато такива са налични) не 

е установена тенденция към понижаване на водните нива в периода 2010-2013 г. 

Когато разполагаемите ресурси на ПВТ (средномногогодишното подхранване на ПВТ минус 

необходимите за екосистемите водни количества) са надвишени от общото годишното черпене на 

подземни води от ПВТ и/или в един или няколко пункта от националната мрежа на НИМХ за 

мониторинг на количественото състояние на ПВТ (когато такива са налични) е установена тенденция 

към понижаване на водните нива в периода 2010-2013 г. ПВТ се определя в лошо количествено 

състояние. 

Таблица ІІ.2.2.1.1.-1: Количествено състояние на подземните водни тела, в обсега на които е 

разположена Община Камено 

Код на 

подземното 

водно тяло 

Наименование 

на водното 

тяло 

разполагаеми 

ресурси на 

ПВТ 

разполагаеми 

ресурси на 

ПВТ 

общо черпене 

от ПВТ 
количествено 

състояние на 

ПВТ 

Експлоатационен 

индекс (черпено 

количество/ 

разполагаеми 

ресурси) 
л/сек 

(в куб.м/ 

годишно) 

(в куб.м/ 

годишно) 

BG2G000000Q008 

Порови води в 

кватернера 

на р.Айтоска 

149 4698864 826873,92 добро 17,6 

BG2G000000Q009 

Порови води в 

кватернера 

на р.Средецка-Мандра 

137 4320432 1453809,6 добро 33,6 

BG2G000000N022 
Порови води в неоген-

сармат Средец 
25 788400 0 добро 0,0 

BG2G000000N025 
Порови води в неоген- 

Бургас 
50 1576800 1053933,1 лошо 66,8 
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BG2G00000Pg029DW 

Порови води в 

палеоген- 
еоцен, олигоценБургас 

191 6023376 102807,36 добро 1,7 

 
BG2G00000К2034DW 

 

Пукнатинни води в К2t 

сn-st-Бургаска 

вулканична северно и 
западно от Бургас 

258 8136288 1730853,3 добро 21,3 

BG2G00000К2035DW 

Пукнатинни води в К2t 

сn-st-Бургаска 
вулканична южно от 

Бургас 

297 9366192 221067,36 добро 2,4 

 

Тест: Поток повърхностни води 

Този тест се прилага, за ПВТ с установена хидравлична връзка с повърхностни водни тела, 

категория река за които: 

-не са изпълнени целите поставени в първите ПУРБ; 

-е определено допустимо за черпене водно количество в рамките на водосбора на 

повърхностното водно тяло. 

Тестът в повечето случаи е неприложим, поради липса на достатъчно информация за товар в 

повърхностните води. Този въпрос ще бъде предмет на следващия план. 

Тест: Сухоземни екосистеми, зависими от подземни води 

Този тест се прилага за ПВТ, в които при характеризирането е установено наличието на зависими 

от подземните води сухоземни екосистеми (сухоземни природни местообитания, водни хабитати –

езерни и блатни екосистеми и местообитания на птици зависими от подземни води) и за района на които 

при оценката на натиска, въздействието и риска за количественото състояние на ПВТ е установено 

понижение на водното ниво в резултат от разрешеното черпене на подземни води.  

Тъй като до момента за много от местообитания не са определени конкретни изисквания към 

нивото или количеството подземни води, необходими за постигане и поддържане на благоприятен 

природозащитен статус, оценката е извършена само на база оценка на статуса, определен при 

извършеното картиране на местообитанията и видовете. 

Таблица ІІ.2.2.1.1.-2: Списък на зоните за защита 

Код на 

подземното 

водно тяло 

Наименование 

на водното 

тяло 

 

Име на 

защитената 

зона 

Координати 

на центроида 

Х 

 

Координати 

на центроида 

У 

 

Код на 

защитената 

зона 

 

Площ на 

местообитани

е (ha) 

 

BG2G000000Q00

8 

Порови води в 

кватернера 

на р.Айтоска 

Бургаско 

езеро 
27,392258 42,497391 BG0000273 30 668.99 

BG2G000000Q00

9 

Порови води в 
кватернера 

на р.Средецка-Мандра 

Средецка 

река 
27,047428 42,315338 BG0000198 7 077.80 

BG2G000000N022 
Порови води в неоген-

сармат Средец 
Средецка 

река 
27,047428 42,315338 BG0000198 7 077.80 

BG2G000000N025 
Порови води в неоген- 

Бургас 

Бургаско 

езеро 
27,392258 42,497391 BG0000273 30 668.99 

BG2G00000Pg029 
Порови води в палеоген- 
еоцен, олигоценБургас 

Бургаско 
езеро 

27,392258 42,497391 BG0000273 30 668.99 

 
BG2G00000К2034 

 

Пукнатинни води в К2t 

сn-st-Бургаска 

вулканична северно и 
западно от Бургас 

Айтоска 

планина 
27,441387 42,689048 BG0000151 293 794.00 

BG2G00000К2035  

Пукнатинни води в К2t 

сn-st-Бургаска 
вулканична южно от 

Бургас 

Ропотамо 27,934298 42,301914 BG0001001 27934 

 

Тест: Интрузия на солени или замърсени води 
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Тестът е приложен за ПВТ, в които е установено проникване на замърсени повърхностни води, 

за които резултатите от мониторинга показват завишена средногодишна концентрация на замърсяващи 

вещества. 

В региона на Община Камено не са установени участъци на  интрузия. 

2.2.1.2. Качествена характеристика на подземните водни тела   

Съгласно разпоредбите на чл. 5 на РДВ и чл. 157, ал.1, т.2 от Закона за водите при актуализацията 

на ПУРБ е идентифициран значимият натиск в резултат от човешка дейност, който може да причини 

влошаване на доброто състояние на подземните води. Определено е и въздействието от този натиск 

върху ПВТ, във връзка с определяне на риска да не постигнат добро състояние до 2021г. 

Като значими източници на замърсяване на подземните води се разглеждат всички 

съществуващи обекти (дифузни и точкови), които е възможно да емитират замърсяващи вещества към 

подземните води. 

Рискът за непостигане на екологичните цели се обуславя от наличието на натиск от човешка 

дейност върху подземните водни тела. В тази връзка се извършва идентифициране и оценка на 

антропогенния натиск и свързаните с него въздействия върху подземните води.  

На база на събраната, структурирана и анализирана информация в ЧРБУ за: обекти - 

потенциални източници на замърсяване на подземните води, за натиск от разрешено водовземане , и от 

кладенци за собствени потребности и съответните разработени ГИС слоеве, са идентифицирани 

следните категории натиск върху подземните води: 

 Точкови източници на замърсяване 

 Дифузни източници на замърсяване; 

 Водовземане от подземни води; 

 Климатични изменения. 

Оценка на замърсяването от точкови източници 

Като значими точкови източници са определени следните източници: Градска пречиствателна 

станция за отпадъчни води (ГПСОВ), Оператори с издадени комплексни разрешителни (КР по ЗООС, 

Оператори без издадени комплексни разрешителни (КР по ЗООС), Промишлени оператори без издадени 

КР (разрешителни по ЗВ), Ферми, складове и други селско-стопански обекти, Депа за отпадъци, 

сметища (заемащи площ до 250000 м2), Мини, хвостохранилища (заемащи площ до 250000 м2), 

Замърсявания от минали дейности (заемащи площ до 250000 м2), Складове за пестициди (ББ кубове), 

Мини,  кариери, Хвостохранилища. 

Идентифицираният натиск от точкови източници на замърсяване е оценен по отношение на 

неговата значимост (съотношението на засегнатата площ, спрямо общата разкрита площ на ПВТ). При 

съотношение > 33% се счита, че за тялото съществува риск от непостигане на екологичните цели. В 

резултат е определено 1 бр. ПВТ за което съществува риск да не постигне заложените цели за постигане 

на добро състояние в резултат на натиск от точкови източници на замърсяване - ПВТ с код 

BG2G000000Q008 -Порови води в кватернера на р. Айтоска (локални ПСОВ –2бр.; канализации-

2бр.,складове за пестициди-1бр, дренажи от градове). 

За останалите подземни водни тела е оценено, че натиска от точкови източници не е значителен 

и няма опасност от непостигане на целите в резултат от този вид антропогенно въздействие.  

Резултатите са представени в таблица ІІ.2.2.1.2.-1. 

Таблица ІІ.2.2.1.2.-1: Натиск от точкови източници 

Код на подземно 
водно тяло 

Разкрит

а част 

на 
водното 

тяло, 

кв.м 

% от 
разкрит

ата 

площ на 
ПВТ,км2 

Точкови източници на замърсяване, брой 

Ферми, 

складове и 

други  
селско 

Зауствания 

битови 

отпадъчни 
води 

Депа за 

отпадъци/ 

сметища 
 

не IPPC 

индустрия 

(разрешител 
ни по ЗВ) 

ББ кубове 
за 

пестициди 

Други 
Потенциално 
въздействие 

в/у 
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стопански 

обекти 

ПВТ, като% 

от 
разкритата 

площ на ПВТ 

BG2G000000Q008 69,80 100 1 5 2 - 1 - 33,67 

BG2G000000Q009 140,12 100 - 3 - - - - 1,29 

BG2G000000N022 66,08 42 - - - - - - 0 

BG2G000000N025 96,32 84 - - 3 - - - 2,03 

BG2G00000Pg029 518,41 66 - 2 3 - 1 13 8,1 

BG2G00000К2034 2423,03 80 1 - 2 - 2 6 0,34 

BG2G00000К2035 2423,03 81 - 1 3 - 1 2 0,15 

 

Оценка на  замърсяването от дифузни източници, включително преглед на ползването на 

земите 

Като значими дифузни са определени следните източници: Селско стопанство (обработваема 

земя, трайни насаждения, пасища, хетерогенни селски стопанства), Депа за отпадъци/сметища, Дренажи 

от градовете, Мини, хвостохранилища, Замърсявания от минали дейности.  

Освен горе изброените. Значителен натиск върху състоянието на подземните води и населените 

места без или частично изградена канализация. 

Идентифицираният натиск от дифузни източници на замърсяване е оценен по отношение на 

неговата значимост (съотношението на засегнатата площ, спрямо общата разкрита площ на ПВТ) При 

съотношение > 75% се счита, че за тялото съществува риск от непостигане на екологичните цели. В 

резултат са определени 5бр. подземни водни тела, за които съществува риск да не постигнат заложените 

цели в резултат на натиск от дифузни източници на замърсяване. За останалите подземни водни тела е 

оценено, че натискът от дифузни източници не е значителен, и няма опасност от не постигане на целите 

от този вид антропрогенно въздействие. 

Таблица ІІ.2.2.1.2.-2: Натиск от дифузни източници 

Код на подземно 

водно тяло 

Разкрита 

част 

на водното 

тяло, кв.м 

Натиск от дифузни източници на замърсяване 
Потенциално 

въздействие в/у 

ПВТ, като % от 

разкритата площ на 

ПВТ 

Селско 

стопанство 

(площ,км2) 

 

Дренажи от 

градове и 

инфраструктора 

без канализация, 

км2 

Депа за 

отпадъци (с 

площ над 

0,25км2), км2 

Други, (ферми, 

кариери,замърс 

ени почви) км2 

BG2G000000Q008 69,80 85,78 8,11 4,83 1 99,03 

BG2G000000Q009 140,12 177,7 5,1 - 2 80,58 

BG2G000000N022 66,08 56,98 3,46 - - 92,48 

BG2G000000N025 96,32 79,57 132,61 - - 96,64 

BG2G00000Pg029 518,41 385,86 6,21 3,2 3 86,18 

BG2G00000К2034 2423,03 1299,4 66,05 - 3 56,58 

BG2G00000К2035 1296,78    - 1 26,6 

 

За оценката на риска по химично състояние от анализа на резултатите от проведения мониторинг 

на подземни води на територията на ЧРБУ са използвани данните от мониторинга на химичното 

състояние за периода 2010 ÷ 2013 г. съгласно утвърдената национална програма, допълнени и с данни 

от собствен мониторинг на титуляри на разрешителни по ЗВ.  

Анализът на резултатите от мониторинга на химичното състояние на подземни води се извършва  

за всеки мониторингов пункт от подземните водни тела както следва: 

1. За всеки от наблюдаваните параметри се изчислява средна стойност за периода. За 

подобряване на достоверността при статистическата обработка на данните се използва медианата вместо 

средноаритметична стойност.  

2. Получената средна стойност за всеки от показателите се сравнява със стандарти съгласно 

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007г., обн. ДВ, бр.87 от 30.10.2007 г., 

изм. ДВ, бр. 28 от 19.03.2013г.за проучване, ползване и опазване на подземните води. 

3.Оценка състоянието в района на мониторинговия пункт: 
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 Ако по всички показатели средните стойности за периода не превишават стандартите, 

състоянието на подземната вода в района на пункта е „добро”; 

 Ако по един от мониторираните показатели в пункта средната стойност за периода 

надвишава стандартите, състоянието на водата в района на пункта е „лошо”; 

4.Kрайна оценка за подземното водно тяло: 

 Ако в един от пунктовете в подземното водно тяло състоянието на водата е „лошо” по 

някой от показателите - тялото е „ в риск”; 

 Ако във всички пунктове в подземното водно тяло състоянието на подземната вода е 

„добро” по всички показатели -тялото „не е в риск” 

Окончателна оценка на риска за непостигане на добро химично състояние се извършва, като се 

спазва принципът, че едно подземно водно тяло се определя в риск от непостигане на добро химично 

състояние, когато е изпълнен поне един от следните критерии: 

 Идентифицираният натиск от точкови източници е > 33%; 

 Идентифицираният натиск от дифузни източници е > 75%; 

 ПВТ е „ в риск” съгласно гореописания анализ на резултатите от мониторинга на 

химичното състояние на подземни води. 

Общата оценка на риска за непостигане на добро химично състояние на ПВТ в териториалния 

обхват на ЧРБУ върху които е разположена Община Камено показва, че за 5 от общо 7 броя ПВТ 

съществува риск от непостигане на добро химично състояние.  

В Таблица ІІ.2.2.1.2.-3 е показана Риск оценка - точкови, дифузни и химично състояние на ПВТ, 

върху които е разположена Община Камено, съгласно Проект за ПУРБ 2016-2021 г. 
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Таблица ІІ.2.2.1.2.-3: Риск оценка -точкови, дифузни и химично състояние, съгласно Проект за ПУРБ 2016-2021 г. 

Код на ПВТ 
Наименование на 

ПВТ 

Категория натиск 
Обща оценка на качеството на 

подземните води (по резултати от 

мониторинга 2010-2013г. 
Окончателна 

оценка на 

риска по 

химично 
състояние на 

ПВТ 

ПВТ в риск от 
значим натиск 

от водовземане 

Точкови Дифузни  

замърсители състояние 

потенциално 
въздействие % 

от 

разкритата 
площ на ПВ 

източник 

потенциално 
въздействие % 

от 

разкритата 
площ на ПВ 

източник 

BG2G000000Q008 

Порови води в 

кватернера 
на р.Айтоска 

33,67 

ГПСОВ- т.зауствания, 

IPPC с КПКЗ ферми, 

складове и др. 

селскостопански 

обекти, ББ кубове, 
канализации 

99,03 

инфраструктора без 

канализации, земеделски 

земи обработваеми, смесени 
земеделски площи, дренажи 

от градове, ферми, депа. 

Mg ,SО4,Cl, 

ел.проводимост 
 

лошо в риск не в риск 

BG2G000000Q009 

Порови води в 
кватернера 

на р.Средецка-

Мандра 

1,29 ГПСОВ 80,58 

инфраструктора без 

канализации, земеделски 
земи обработваеми, смесени 

земеделски площи, дренажи 

от градове, ферми, 
замърсени площи с.Проход 

Mn, РО4 , лошо в риск не в риск 

BG2G000000N022 

Порови води в 

неоген-сармат 
Средец 

0 Няма установени 92,84 

инфраструктора без 

канализации, земеделски 

земи обработваеми, 
смесени земеделски 

площи 

няма установени добро не в риск не в риск 

BG2G000000N025 
Порови води в 
неоген- Бургас 

2,03 IPPC с КПКЗ 96,64 

инфраструктора без 
канализации, земеделски 

земи обработваеми, 

смесени земеделски 
площи 

NO3, PO4,NH4,As лошо в риск   в риск 

BG2G00000Pg029 

Порови води в 

палеоген- 

еоцен, олигоцен 
Бургас 

8,1 

ГПСОВ, депа за  

отпадъци,Кариери, 

индустрия 
 

86,18 
селско стопанство, населени 

места без канализации , 

дренажи от градове 

NO3 лошо в риск не  в риск 

BG2G00000К2034 

Пукнатинни води в 

К2t сn-st-Бургаска 

вулканична северно и 
западно от Бургас 

0,34 

ГПОСВ, Кариери, Депа 

за отпадъци, ферми, 
складове и  

др.селскостопански 

обекти 

56,58 

селско стопанство, населени 

места без канализации , 

дренажи от градове, 
ферма,мини и кариери 

NO3 и Fe лошо в риск   в риск 

BG2G00000К2035 

 

Пукнатинни води в 

К2tсn-st-Бургаска 

вулканична 
южно от Бургас 

0,15 кариери 26,6 

селско стопанство, населени 

места без канализации , 

дренажи от градове, ферма 
 

няма установени добро не в риск не в риск 
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Оценка на натиска от водовземане 

Подземните води на територията на ЧРБУ са основен източник на питейно-битово 

водоснабдяване. Те са ценен природен ресурс и като такъв следва да бъдат опазени от влошаване на 

количественото и химичното им състояние. 

Водовземането от подземни води се осъществява чрез издаване на разрешително, съгласно 

изискванията на чл.44, чл. 46, чл. 50 и по реда на чл. 60 от Закона за водите и от кладенци за задоволяване 

на собствени потребности на граждани, след регистрация на кладенеца. За индивидуалното водовземане 

от кладенци за задоволяване на собствени потребности не се изисква разрешително. 

Целите за които се осъществява водовземането са: Питейно-битови, Напояване и 

животновъдство, Индустриални (промишлени), Други, в това число – минно дело и електроенергия  

Оценката на натиска върху количественото състояние на подземните води е пряко свързано с 

основните параметри от баланса на подземните води: естествени ресурси, разполагаеми ресурси и 

свободни водни количества. 

Като значим натиск за подземни води се определя всяко черпене или група черпения в определен 

район, при които експлоатационния индекс е над 40%. Натискът от водовземане е определен като 

значим, както когато експлоатационния индекс за цялото тяло е над 40%, така и когато 

експлоатационния индекс в определен район, надвишава посочената стойност от 40%.  

За определяне на натиска от водовземане са използвани разрешените или черпените водни 

количества и данни от черпените количества от кладенци за собствени потребности. 

При определяне на натиска и въздействието не са включени дебитите на изворите, дрениращи 

естествено ПВТ. 

Ако експлоатационния индекс за определена цел надвишава 40%, то натискът от водовземане се 

определя като значим. Ако експлоатационния индекс за натиск за някоя от посочените цели не 

надвишава 40%, но сумарно с натиск от водовземане за друга цел –надвишава посочената стойност –

всички водовземания се определят като значим натиск. 

В Таблица ІІ.2.2.1.2.-4 е посочен натиска от водовземане върху ПВТ, върху които е разположена 

Община Камено.  
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Таблица ІІ.2.2.1.2.-4: Натиск по движещи сили от водовземане и общо (сумарно) водовземане за всички цели, съгласно Проект за ПУРБ 2016-2021 г. 
К

о
д

 н
а

 В
Т

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

н
а 

В
Т

 
Разрешени средногодишни дебити, в л/сек 

Цел на водовземане 

3.2.) За 

централно 

питейно- 

битово 

водоснабдя 

ване на 

населението 

 

 

Експлоа 

тационен 

индекс, 

% 

 

(3.1.) За 

селскостоп 

ански 

цели 

(напояване 

и 

животнов 

ъдство 

 

Експлоа 

тационен 

индекс, 

% 

 

3.3.) За 

индустриал 

ни цели 

 

Експлоа 

тационен 

индекс, 

% 

 

3.4.) За 

охлаждане 

или 

производство 

на 

енергия 

(без ВЕЦ) 

 

Експлоа 

тационен 

индекс, 

% 

 

3.5) За Аква 

култури 

 

Експлоа 

тационен 

индекс, 

% 

 

3.6) За 

задоволяване 

на собствени 

потребности на 

гражданите 

(домакинствата) 

 

Експлоа 

тационен 

индекс, 

% 

 

(3.6.) 

Други 

Експлоа 

тационен 

индекс, 

% 

 

Кладенци 

собствени 

потребн 

ости на 

граждан 

и, л/с 

 

Експлоа 

тационен 

индекс, 

% 

 

Общо 

Разполаг 

аеми 

ресурси, 

л/с 

 

Експлоа 

тационен 

индекс, 

% 

 Движеща сила  

Градско 

развитие 

 

 
Селско 

  стопанст 

во 

 

 

Индустрия 

 

Индустрия 

 

Аквакултури 

 

 Градско 

развитие/селско 

стопанство 

/други 

 

 Услуги, 

отдих 

и воден 

спорт 

 

 

B
G

2
G

0
0

0
0

0
0

Q
0

0
8

 

П
о

р
о

ви
 в

о
д

и
 в

 к
ва

т
ер

н
ер

а
 

н
а

 р
. 

А
й

т
о

ск
а

 

 

12 8,05 3,74 2,51 0,04 0,02 0,05 0,03 - - 0,05 0,03 5,44 3,65 4,928 3,3 26,248 149 17,6 

B
G

2
G

0
0

0
0
0
0
Q

0
0

9
 

П
о
р
о
ви

 в
о

д
и
 в

 к
ва

т
ер

н
ер

а
 

н
а
 р

. 
С

р
ед

ец
к
а
 –

 М
а

н
д

р
а

 

 

30,57 22,31 1,13 0,82 9,78 7,13 3,39 2,47 - - - - 0,48 0,35 0,6 0,44 45,95 137 33,6 

B
G

2
G

0
0

0
0
0
0
N

0
2
2

 

 

П
о
р
о
ви

 в
о

д
и
 в

 н
ео

ге
н
 –

 

са
р
м

а
т

 С
р
ед

ец
 

 

- - - - - - - - - - - - - - 3,64 14,56 3,64 25 14,6 
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B
G

2
G

0
0

0
0

0
0

N
0

2
5

 

П
о

р
о

ви
 в

о
д

и
 в

 н
ео

ге
н
  

Б
ур

га
с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 0,98 1,96 7,32 14,64 9,08 18,16 - - - - 4,76 9,52 11,28 22,5 33,42 50 66,8 

B
G

2
G

0
0

0
0

0
P

G
0

2
9

 

П
о

р
о

ви
 в

о
д

и
 в
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а
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о

ге
н
, 

п
а

ле
о

ц
ен

, 
ео

ц
ен

 Р
уе

н
-Б

я
ла

 

  - - 0,26 0,14 0,72 0,38 1,16 0,62 - - - - 1,09 0,57 0 0 3,26 191 1,7 

B
G

2
G

0
0

0
0

0
К

2
0

3
4

 

П
ук

н
а
т

и
н
н
и
 в

о
д

и
 в

 К
2

t 
сn

-s
t-

Б
ур

га
ск

а
  

 

ву
лк

а
н
и
ч
н
а

 с
ев

ер
н
о

 и
 з

а
п

а
д

н
о

 о
т

 Б
ур

га
с
 

15,08 2,84 10,07 3,9 1,34 0,52 0,15 0,06 0,925 0,36 4,06 1,57 1,83 0,71 21,43 8,3 54,885 258 21,3 

B
G

2
G

0
0

0
0
0
К

2
0
3
5

 

П
ук

н
а

т
и

н
н
и
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о
д

и
 в

 К
2

t 
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-s
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Б
ур

га
ск

а
 

ву
лк

а
н
и

ч
н
а

 ю
ж

н
о
 о

т
 Б

ур
га

с
 

- - 0,46 0,15 0,96 0,32 - - - - 0,13 0,04 0,68 0,23 4,78 1,6 7,01 297 2,4 
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Оценка на натиска от климатични изменения. Прогнозна оценка и анализ за изменение на 

ресурсите на подземните води под влияние на климатичните промени 

В представената по-долу таблица е показано очакваното изменение на естествените ресурси на 

подземните водни тела в БД “Черноморски район”. Резултатите от прогнозните изчисления са 

направени с точност до 1 l/s. Само за подземни водни тела с малки естествени ресурси (до 20 l/s) тя е 

увеличена на 0,1 l/s, за да се откроят по-добре разликите, които по начало не са много големи. Данните 

са взети от разработен II-ри етап на ОП V05-13/11/2015 „Оценка на натиска и въздействието върху 

повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за 

икономическите сектори”. 

Таблица ІІ.2.2.1.2.-5: 

Подземно водно 

тяло (код) 

 

Естествени 

ресурси на водното 

тяло, l/s 
(актуални) 

Прогнозни eстествени ресурси, l/s 

Сценарий RCP4.5** Сценарий RCP8.5. * 

Прогнозни периоди 

2013-2042 2021-2050 2071-2100 2013-2042 2021-2050 2071-2100 

BG2G000000Q008 160 173 187 134 183 177 135 

BG2G000000Q009 137 149 160 115 157 151 115 

BG2G000000N022 2 2,2 2,3 1,7 2,3 2,2 1,7 

BG2G000000N025 140 152 163 118 160 155 118 

BG2G00000Pg029 110 120 128 92 125 122 93 

BG2G00000К2034 306 332 357 257 350 338 358 

BG2G00000К2035 100 108 166 84 144 105 81 

*Сценарият RCP 8.5 може да бъде наречен „обичайна практика“ („business-as-usual scenario“) с нарастващи емисии 

на парникови газове във времето и съответно увеличаващи се концентрации на парникови газове. Радиационният 

натиск нараства до 8.5 W/m2до 2100 г., което съответства на концентрации от 1370 ppm в CO2екв. 

**Сценарият RCP 4.5предвижда по-бързо реализиране на адекватни мерки за ограничаване на емисиите. Очаква 

се пикът на емисиите да бъде около 2040 г., след което те да намалеят рязко до 2080 г. Радиационният натиск към 

2100 г. се оценява на 4,5 W/m2, което съответства приблизително на концентрации около 650 ppm CO2екв. 

 

От анализа на получените резултати следват следните по-важни особености и закономерности. 

През първите два прогнозни периода (2013-2042 и 2021-2050 г.) се очаква известно увеличение 

на естествените ресурси на подземните води – свързано главно с известно нарастване на валежите. За 

отбелязване е, че за двата периода резултатите са много близки и това е обяснимо, тъй като тези два 

времеви периода в по-голямата си част се припокриват (застъпват). Увеличението се отнася и за двата 

климатични сценария (CRP4.5 и CRP8.5). 

 През третия прогнозен период (2071-2100 г) се очертава намаление на ресурсите –свързано не 

толкова с намаляване на валежите, колкото с нарастване на евапотранспирацията (поради по-

високите температури). Намалението е почти повсеместно и се наблюдава и при двата 

климатични сценария.  

 За преобладаващата част от подземните водни тела нарастването на ресурсите е най-често между 

2 и 8 % спрямо „сегашните”. 

2.2.1.3. Състояние , Цели и Мерки за ПВТ в региона на Община Камено съгласно  

Проект за ПУРБ 201-2021Г.  

За региона на Община Камено могат да се разгледат следните обособени водоносни хоризонти 

и прилежащите им водни тела:   

 Кватернерният водоносен хоризонт основно се формира в алувиалните отложения (терасите 

на по-големите реки и повърхностно-течащи води) и по рядко в делувиалните и пролувиални седименти, 

като е автономен за всяка от тях. Основно подхранването се осъществява от валежните скатови води във 

водосборната област и привлекаеми ресурси от оттока на реката в зависимост от водочерпенето в 

съоръженията. 

Водно тяло BG2G000000Q008-Порови води в кватернера на р. Айтоска 

1. Количествено състояние  
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Тест оценка Воден баланс (добро/лошо)- добро 

Тест Поток повърхностни води-неприложим 

Тест Запаси от ПВТ сухоземни екосистеми- неприложим 

Тест Интрузия на солени или замърсени води- неприложим 

Обща оценка- добро 

2. Химично състояние 

Тест Интрузия на солени или замърсени води (неприложимо/добро/лошо)- неприложимо 

Тест Значимо влошаване на екологично или химично състояние на повърхностни водни тела, 

причинено от пренос на замърсители от ПВТ(неприложимо/добро/лошо)- неприложимо 

Тест Значимо влошаване на състоянието на земни екосистеми , зависещи от подземните води 

, поради пренасянето на замърсители от ПВТ (неприложимо /добро/ лошо) - неприложимо 

Тест Влошаване на качествата подземните води, предназначени за питейно - битово 

водоснабдяване (неприложимо/добро/лошо)-лошо 

Тест     А. Параметри с концентрация на ПС и Средна стойност за периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество или ПС- NO3 

 Б. Визуализация- лошо 

Обща оценка лошо 

3. Цел/година 

 2015 - 1.Недопускане по-нататъшно влошаване на химичното състояние на ПВТ по 

показателя: NO3. 2.Постигане на добро количествено състояние с намаляване на водовземането в 

системи със значим натиск на черпене. 

 2021 - 1. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя NO3 и 

намаляване под ПС . 

2. Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично 

състояние.  

3. Предотвратяване на въздействието от нерагламентирани сметище в-ху химичното състояние 

на подземните води чрез ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води.  

4. Постигане на добро количествено състояние с намаляване на водовземането в системи със 

значим натиск на черпене.  

5.В установени участъци на взаимодействие на ПВТ с р. Айтоска - замърсяване с азотни 

съединения - предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване на замърсяването от емисии, 

зауствания и изпускания на замърсители.  

6. Зони за извличане на вода за човешка консумация - недопускане постъпването на замърсители 

във водоизточниците 

 2027 - 1. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя NO3 и 

непревишаване на ПС .  

2. Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично 

състояние.  

3. Предотвратяване на въздействието от нерагламентирано сметище в-ху химичното състояние 

на подземните води чрез ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води.  

4. Постигане на добро количествено състояние с намаляване на водовземането в системи със 

значим натиск на черпене.  
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5.В установени участъци на взаимодействие на ПВТ с р. Айтоска - замърсяване с азотни 

съединения - предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване на замърсяването от емисии, 

зауствания и изпускания на замърсители.  

6. Зони за извличане на вода за човешка консумация - недопускане постъпването на замърсители 

във водоизточниците;  

 Срок на постигане- 2027 г. 

4. Основание за прилагане на изключения от постигане на добро състояние (чл.4 РДВ)-

чл.4.4. от РДВ и чл.156 в от ЗВ . Естествени условия не позволяват подобрението в състоянието да 

бъде направено в срок. 

Обосновка- Естествени предпоставки: ВХ е изграден от алувиални отложения с висока 

водопропускливост - пясъци, гравий и песъчливи глини. Локалното замърсяване в подземните води се 

дължи на дифузни източници:  

1. развито земеделие;  

2. липса на защитни екрани при селищните депа за отпадъци; 

3. наличие на селища без ПСОВ.  

Естествените условия не позволяват подобряване на състоянието на водното тяло в определения 

срок. 

5. Основание за поставяне на целта -съгласно ЗВ Чл. 156 а, т.2 от ЗВ 

Водно тяло BG2G000000Q009- Порови води в кватернера на р. Средецка-Мандра 

1. Количествено състояние  

Тест оценка Воден баланс (добро/лошо)- добро 

Тест Поток повърхностни води-неприложим 

Тест Запаси от ПВТ сухоземни екосистеми- неприложим 

Тест Интрузия на солени или замърсени води- неприложим 

Обща оценка добро 

2. Химично състояние 

Тест Интрузия на солени или замърсени води (неприложимо/добро/лошо)- неприложимо 

Тест Значимо влошаване на екологично или химично състояние на повърхностни водни тела, 

причинено от пренос на замърсители от ПВТ(неприложимо/добро/лошо)- неприложимо 

Тест Значимо влошаване на състоянието на земни екосистеми , зависещи от подземните води 

, поради пренасянето на замърсители от ПВТ (неприложимо /добро/ лошо) - неприложимо 

Тест Влошаване на качествата подземните води, предназначени за питейно - битово 

водоснабдяване (неприложимо/добро/лошо)-лошо 

Тест     А. Параметри с концентрация на ПС и Средна стойност за периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество или ПС- PO4 

Б. Визуализация- лошо 

Обща оценка лошо 

3. Цел/година 

 2015 - 1.Недопускане по-нататъшно влошаване на химичното състояние на ПВТ по 

показателя: PO4 .2.Запазване на добро количествено състояние. 

 2021 - 1. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя PO4 и 

намаляване под ПС  
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2. Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично 

състояние.  

3. Предотвратяване на въздействието от нерегламентирани сметища върху химичното състояние 

на подземните води чрез ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води.  

4. Запазване на добро количествено състояние.  

5. В установени участъци на взаимодействие на ПВТ с р. Средецка-Мандра - замърсяване с 

азотни и фосфорни съединения - предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване на 

замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на замърсители. 

6. Зони за извличане на вода за човешка консумация - недопускане постъпването на замърсители 

във водоизточниците 

 2027 - 1. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя PO4 и 

непревишаване на ПС .  

2. Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично 

състояние.  

3. Предотвратяване на въздействието от нерегламентирани сметища върху химичното състояние 

на подземните води чрез ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води.  

4. Запазване на добро количествено състояние с намаляване на водовземането в системи със 

значим натиск на черпене.  

5. В установени участъци на взаимодействие на ПВТ с р. Средецка - Мандра - замърсяване с 

азотни и фосфорни съединения - предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване на 

замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на замърсители. 

6. Зони за извличане на вода за човешка консумация - недопускане постъпването на замърсители 

във водоизточниците;  

 Срок на постигане - 2027 г. 

4. Основание за прилагане на изключения от постигане на добро състояние (чл.4 РДВ)-

чл.4.4. от РДВ и чл.156 в от ЗВ . Естествени условия не позволяват подобрението в състоянието да бъде 

направено в срок. 

Обосновка- Естествени предпоставки: ВХ е изграден от алувиални отложения с висока 

водопропускливост -  чакъли, пясъци и песъчливи глини. Повишеното съдържание на замърсителите в 

подземните води се дължи на дифузни източници предимно развито селско стопанство. Установени 

участъци на взаимодействие с р. Средецка - вероятно замърсяване с PO4-P, P tot . Значим натиск от 

водовземане в определени участъци- с експлоатационен индекс >40%.  

5. Основание за поставяне на целта съгласно ЗВ -Чл. 156 а, т.2 от ЗВ 

Неогенският водоносен хоризонт е формиран в кримокавказки тип седименти, основно в 

североизточната част на БДЧР и като отделни локални комплекси югоизточно от Стара планина. 

Неогенският водоносен хоризонт изгражда комплекс с локални водоносни серии в отложенията на 

миоцена (предимно чокрака), долния и горен сармат. В този комплекс са представени напорни и 

грунтови води и на места смесени, поради което възприетите коти на хидроизопиезите имат 

ориентировъчен характер и могат да се използват с известно приближение за проектиране и отчитане 

на хидродинамиката. 

Основно подхранването се осъществява от валежните води на водосборната област, като в 

карстовите терени на Добруджа повърхностно-течащите води (река Суха) понират в пукнатинно-

карстовия колектор. Площите и основната хидрогеоложка характеристика за този хоризонт са 

представени в Приложение І-3.1б. В някои случаи неогенския водоносен хоризонт се подхранва от 

кватернерния, палеогенски или горнокреден водоносни хоризонти. Също така в определени местата на 

дрениране той подхранва повърхностни води и оказва влияние върху екосистемите в района. 

Водно тяло BG2G00000N022-Порови води в неоген – сармат Средец 
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1.Количествено състояние  

Тест оценка Воден баланс (добро/лошо)- добро 

Тест Поток повърхностни води-неприложим 

Тест Запаси от ПВТ сухоземни екосистеми- неприложим 

Тест Интрузия на солени или замърсени води- неприложим 

Обща оценка добро 

2.Химично състояние 

Тест Интрузия на солени или замърсени води (неприложимо/добро/лошо)- неприложимо 

Тест Значимо влошаване на екологично или химично състояние на повърхностни водни тела, 

причинено от пренос на замърсители от ПВТ(неприложимо/добро/лошо)- неприложимо 

Тест Значимо влошаване на състоянието на земни екосистеми , зависещи от подземните води 

, поради пренасянето на замърсители от ПВТ (неприложимо /добро/ лошо) - неприложимо 

Тест Влошаване на качествата подземните води, предназначени за питейно - битово 

водоснабдяване (неприложимо/добро/лошо)-неприложимо 

Тест     А.Параметри с концентрация на ПС и Средна стойност за периода (2010-2014 год.) над 

Стандарта за качество или ПС- няма установени 

Б.Визуализация- добро 

Обща оценка- добро 

3.Цел/година 

 2015- 1. Запазване на добро химично състояние 2.Запазване на добро количествено 

състояние 

 2021 1. Запазване на добро химично състояние 2.Запазване на добро количествено 

състояние 

 2027 1. Запазване на добро химично състояние 2.Запазване на добро количествено 

състояние 

Срок на постигане- 2015 г. 

4.Основание за прилагане на изключения от постигане на добро състояние (чл.4 РДВ)-

неприложимо 

Обосновка-  

5.Основание за поставяне на целта съгласно ЗВ -Чл. 156 а от ЗВ 

 

Водно тяло BG2G00000N025 - Порови води в неоген Бургас   

1.Количествено състояние  

Тест оценка Воден баланс (добро/лошо)- лошо 

Тест Поток повърхностни води-неприложим 

Тест Запаси от ПВТ сухоземни екосистеми- неприложим 

Тест Интрузия на солени или замърсени води- неприложим 

Обща оценка лошо 

2.Химично състояние 

Тест Интрузия на солени или замърсени води (неприложимо/добро/лошо)- неприложимо 
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Тест Значимо влошаване на екологично или химично състояние на повърхностни водни тела, 

причинено от пренос на замърсители от ПВТ(неприложимо/добро/лошо)- неприложимо 

Тест Значимо влошаване на състоянието на земни екосистеми , зависещи от подземните води 

, поради пренасянето на замърсители от ПВТ (неприложимо /добро/ лошо) - неприложимо 

Тест Влошаване на качествата подземните води, предназначени за питейно - битово 

водоснабдяване (неприложимо/добро/лошо)-лошо 

Тест     А.Параметри с концентрация на ПС и Средна стойност за периода (2010-2014 год.) над 

Стандарта за качество или ПС- PO4,Mn 

Б.Визуализация- лошо 

Обща оценка- лошо 

3.Цел/година 

 2015- 1.Недопускане по-нататъшно влошаване на химичното състояние на ПВТ по 

показателя: PO4  

2.Постигане на добро количествено състояние с намаляване на водовземането в системи със 

значим натиск на черпене 

 2021 - 1. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя PO4 и 

манган намаляване под ПС , обръщане посоката на възходящята тенденция  

2. Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично 

състояние.  

3. Постигане на добро количествено състояние с намаляване на водовземането в системи със 

значим натиск на черпене.  

 2027 - 1. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя PO4 и 

манган намаляване под ПС , обръщане посоката на възходящата тенденция  

2. Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично 

състояние.  

3. Постигане на добро количествено състояние с намаляване на водовземането в системи със 

значим натиск на черпене.  

Срок на постигане- 2027 г. 

4.Основание за прилагане на изключения от постигане на добро състояние (чл.4 РДВ)- 
чл.4.5. от РДВ, чл.156г.т.2, т.3, от ЗВ 1.По малко строги екологични цели, налице са въздействия, които 

не са могли да бъдат избегнати поради характера на човешката дейност или на замърсяването и са 

постигнати: 

2. възможно най-малки промени в доброто състояние на подземните води; 

3. не настъпва по-нататъшно влошаване в състоянието на водите в засегнатото водно тяло; 

Обосновка- Незащитен водоносен хоризонт, уязвим на повърхностни замърсявания, 

подхранване от валежи. Продължителен период за изпълнение на мерките относно дифузно замърсяване 

предимно от дренажи от градове и инфраструктора без канализация и техния ефект. Значим натиск от 

водовземане - с експлоатационен индекс >40% 

5.Основание за поставяне на целта съгласно ЗВ- Чл. 156 а т.2 от ЗВ 

 

Палеогенският водоносен хоризонт е формиран предимно в долно и средноеоценските 

отложения с порово – пукнатинен колектор. Водоносният хоризонт е издържан в СИ България  заляга 

на дълбочина от 20 до към 600 метра. В останалите райони на БДЧР той е представен ато повърхностен 

комплекс или маломощен хоризонт с локално подхранване. В някои случаи формира общ комплекс с 
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кватернерния, неогенския,горнокредния или малм – валанжския водоносен хоризонт,като се подхранва 

или подхранва някой от тях. В СИ България той е напорен, като в останалите места предимно е грунтов 

до полунапорен. 

Подхранването му се осъществява основно от валежите в зоните, където се рaзкрива на 

повърхността, а в дълбочина – от водите формирани на повърхността или взаимодействието му с 

другите хоризонти.  

Водно тяло BG2G0000Pg029- Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен Бургас 

1.Количествено състояние  

Тест оценка Воден баланс (добро/лошо)- добро 

Тест Поток повърхностни води-неприложим 

Тест Запаси от ПВТ сухоземни екосистеми- неприложим 

Тест Интрузия на солени или замърсени води- неприложим 

Обща оценка добро 

2.Химично състояние 

Тест Интрузия на солени или замърсени води (неприложимо/добро/лошо)- неприложимо 

Тест Значимо влошаване на екологично или химично състояние на повърхностни водни тела, 

причинено от пренос на замърсители от ПВТ(неприложимо/добро/лошо)- неприложимо 

Тест Значимо влошаване на състоянието на земни екосистеми , зависещи от подземните води 

, поради пренасянето на замърсители от ПВТ (неприложимо /добро/ лошо) - неприложимо 

Тест Влошаване на качествата подземните води, предназначени за питейно - битово 

водоснабдяване (неприложимо/добро/лошо)-лошо 

Тест     А.Параметри с концентрация на ПС и Средна стойност за периода (2010-2014 год.) над 

Стандарта за качество или ПС- NO3,Fe 

Б.Визуализация- лошо 

Обща оценка- лошо 

3.Цел/година 

 2015 - 1.Недопускане по-нататъшно влошаване на химичното състояние на ПВТ по 

показателя: - NO3   

2.Запазване на доброто количествено състояние 

 2021 - 1. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя NO3 и 

намаляване под ПС , обръщане посоката на възходящята тенденция  

2. Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично 

състояние.  

3. Запазване на доброто количествено състояние.  

4. Опазване на добро състояние в зоните за  защита на водите около водоизточници за питейно-

битово водоснабдяване чрез спазване на забраните и ограниченията в Наредба 3. 

 2027 - 1. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя NO3 и 

намаляване под ПС , обръщане посоката на възходящята тенденция  

2. Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично 

състояние.  

3. Запазване на доброто количествено състояние.  
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4. Опазване на добро състояние в зоните за  защита на водите около водоизточници за питейно-

битово водоснабдяване чрез спазване на забраните и ограниченията в Наредба 3. 

 Срок на постигане- 2027 г. 

4.Основание за прилагане на изключения от постигане на добро състояние (чл.4 РДВ)- 
чл.4.4. от РДВ и чл.156в, в от ЗВ Естествени условия не позволяват подобрението в състоянието да бъде 

направено в срок. 

Обосновка- Продължителен период за изпълнение на мерките относно дифузно замърсяване 

предимно от селското стопанство и техния ефект. 

5.Основание за поставяне на целта съгласно ЗВ -Чл. 156 а т.2 от ЗВ 

 

Горнокредният водоносен хоризонт или по-точно комплекс се формира в повърхностните 

отложения (афльоримента на геолого-литоложките формации). Пъстрият литолого-стратиграфски 

състав на колектора се обуславя от седиментогенен теригенно-карстов и ефузивно-интрузивен състав 

на скалите. Водите, които се формират в него са предимно грунтови и отчасти полунапорни. По тип е 

карстов, карстово-пукнатинен или порово-пукнатинен. Има локално представяне в определените водни 

тела. В отделни случаи формира общ комплекс с кватернерния, неогенския или палеогенски водоносен 

хоризонт, като се подхранва или подхранва някой от тях. 

Подхранването на горнокредният водоносен хоризонт е основно от валежите и 

взаимодействието с горецитираните водоносни хоризонти. 

 

Водно тяло BG2G0000К2034-Карстови води в горна креда, Бургаска вулканична зона, северно 

и западно от Бургас 

1.Количествено състояние  

Тест оценка Воден баланс (добро/лошо)- добро 

Тест Поток повърхностни води-неприложим 

Тест Запаси от ПВТ сухоземни екосистеми- неприложим 

Тест Интрузия на солени или замърсени води- неприложим 

Обща оценка добро 

2.Химично състояние 

Тест Интрузия на солени или замърсени води (неприложимо/добро/лошо)- неприложимо 

Тест Значимо влошаване на екологично или химично състояние на повърхностни водни тела, 

причинено от пренос на замърсители от ПВТ(неприложимо/добро/лошо)- неприложимо 

Тест Значимо влошаване на състоянието на земни екосистеми , зависещи от подземните води 

, поради пренасянето на замърсители от ПВТ (неприложимо /добро/ лошо) - неприложимо 

Тест Влошаване на качествата подземните води, предназначени за питейно - битово 

водоснабдяване (неприложимо/добро/лошо)-лошо 

Тест     А.Параметри с концентрация на ПС и Средна стойност за периода (2010-2014 год.) над 

Стандарта за качество или ПС- NO3 

Б.Визуализация- лошо 

Обща оценка- лошо 

3.Цел/Година 

 2015- 1.Недопускане по-нататъшно влошаване на химичното състояние на ПВТ по 

показателя: - NO3   
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2.Запазване на доброто количествено състояние 

 2021 1. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя NO3 и 

намаляване под ПС , обръщане посоката на възходящата тенденция  

2. Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично 

състояние.  

3. Запазване на доброто количествено състояние.  

4. Опазване на добро състояние в зоните за  защита на водите около водоизточници за питейно-

битово водоснабдяване чрез спазване на забраните и ограниченията в Наредба 3. 

 2027 1. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя NO3 и 

намаляване под ПС , обръщане посоката на възходящата тенденция  

2. Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично 

състояние.  

3. Запазване на доброто количествено състояние.  

4. Опазване на добро състояние в зоните за  защита на водите около водоизточници за питейно-

битово водоснабдяване чрез спазване на забраните и ограниченията в Наредба 3. 

 Срок на постигане- 2027 г. 

4.Основание за прилагане на изключения от постигане на добро състояние (чл.4 РДВ)- 
чл.4.5. от РДВ, чл.156г.т.2, т.3, от ЗВ По малко строги екологични цели, налице са въздействия, които 

не са могли да бъдат избегнати поради характера на човешката дейност или на замърсяването и са 

постигнати възможно най-малки промени в доброто състояние на подземните води; 

3. не настъпва по-нататъшно влошаване в състоянието на водите в засегнатото водно тяло; 

Обосновка- Естествени условия- открит (инфилтрация на валежи в зоната на разкриване), 

делувиален слой, глина с чакълчета. 

Антропогенно въздействие - Развитието на земеделието, като отглеждане на монокултури и 

прилагането на изкуствени азотни торови в близкото минало, предизвиква отрицателни промени в 

състава на почвата и съответно на водите. . Разходите за прилагането на технологии за очистване на ВТ 

са непропорционално високи. Райони със значим натиск :Свети Влас, Кошарица, Несебър- Равда, 

Каблешково, Александрово 

5.Основание за поставяне на целта съгласно ЗВ -Чл. 156 а т.2 от ЗВ. 

 

Водно тяло BG2G00000К2035-Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична южно от 

Бургас  

1.Количествено състояние  

Тест оценка Воден баланс (добро/лошо)- добро 

Тест Поток повърхностни води-неприложим 

Тест Запаси от ПВТ сухоземни екосистеми- неприложим 

Тест Интрузия на солени или замърсени води- неприложим 

Обща оценка добро 

2.Химично състояние 

Тест Интрузия на солени или замърсени води (неприложимо/добро/лошо)- неприложимо 

Тест Значимо влошаване на екологично или химично състояние на повърхностни водни тела, 

причинено от пренос на замърсители от ПВТ(неприложимо/добро/лошо)- неприложимо 
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Тест Значимо влошаване на състоянието на земни екосистеми , зависещи от подземните води 

, поради пренасянето на замърсители от ПВТ (неприложимо /добро/ лошо) - неприложимо 

Тест Влошаване на качествата подземните води, предназначени за питейно - битово 

водоснабдяване (неприложимо/добро/лошо)-неприложимо 

Тест     А.Параметри с концентрация на ПС и Средна стойност за периода (2010-2014 год.) над 

Стандарта за качество или ПС- няма установени 

Б.Визуализация- добро 

Обща оценка- добро 

3.Цел/година 

 2015- 1. Запазване на добро химично състояние 2.Запазване на добро количествено 

състояние 

 2021 1. Запазване на добро химично състояние 2.Запазване на добро количествено 

състояние 

 2027 1. Запазване на добро химично състояние 2.Запазване на добро количествено 

състояние. 

 Срок на постигане- 2015 г. 

4.Основание за прилагане на изключения от постигане на добро състояние (чл.4 РДВ)-

неприложимо 

Обосновка-  

5.Основание за поставяне на целта съгласно ЗВ- Чл. 156 а, т2 от ЗВ. 
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2.2.1.4. Програма от мерки за постигане на целите на ПУРБ в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г. 

Таблица ІІ.2.2.1.4.-1: 

ПОДЗЕМНИ ВОДНО ТЕЛА  

Водно тяло/ Код 

Количест 

вено 

състоятие 

Химично 

състоян

ие 

 

Движеща 

сила 

 

Цел 

Срок за постигане 
Основание за 

прилагане на 

изключения за 

постигане на 

добро 

състояние 

(чл.4 РДВ и ЗВ 

Мярка от 

ПУРБ 

(2009-2015) 

или нова 

(мярка 

ПУРБI , 

модифицир

ана, нова) 

Мярка 

Законово основание 
Срок за 

изпълнение година Обосновка 
Мярка национален 

каталог 

Мярка за водното 

тяло 

Порови води в 

кватернера 

на р.Айтоска 

BG2G000000Q008 

добро лошо 

индустрия,зона 

за защита на  

водите,  

индустрия,  

селско  

стопанство 

 

Постигане на 

добро състояние 
2027 

Естественни предпоставки: 

ВХ е изграден от алувиални  

отложения с висока  

водопропускливост - чакъли,  

пясъци и песъчливи глини.  

Вероятно взаимодействие с 

р. Айтоска. Повишеното 

съдържание на 

замърсителите в 

подземните  

води се дължи на точкови  

източници предимно от 

ПСОВ и канализации - 

заустване в реката  

на битови отпадъчни води 

чл.4.4. от РДВ и 

чл.156в, в) от ЗВ 

Естетвени 

условия не 

позволяват 

подобрението в 

състоянието да 

бъде направено в 

срок ; 

 

ПУРБ1/ 

нова 

Забрана за употреба на 

ПРЗ от професионална  

категория на употреба 

върху зони за защита, 

определени в Закона за 

водите, или други 

площи, определени със 

заповед на МОСВ 

Изграждане на 

СОЗ за 10 

водоизточника 

Директива 80/778 ЕC 

за питейните  

води, изменена от 

Директива 98/83/EC, 

Наредба No3 за СОЗ 

 

2016-2021 

ПУРБ1 

Ежегодно определяне 

на разполагаемите 

ресурси на подземните 

водни тела  

Ежегодно 

определяне на 

разполагаемите 

ресурси на 

подземните водни 

тела 

ЗВ 2016-2021 

ПУРБ1 

Прилагане на 

Правилата за добра 

земеделска  

практика за водни тела 

определени като зони 

за защита на водите 

предназначени за 

питейно  

водоснабдяване в 

райони, в които е 

установен риск от 

замърсяване с нитрати 

район Айтос 
Директива 91/676/ЕЕС 

за нитратите 
постоянен 

нова 

Извършване на контрол 

един път на 3 години на  

разрешителните за 

водовземане от 

подземни води с 

разрешено количество 

от 30 000 до 150 000 

куб.м.год 

Водоизточници 1 

бр. 
ЗВ 2016-2021 

нова 

Извършване на контрол 

един път в срока на  

действие на ПУРБ на 

разрешителните за 

водовземане от 

подземни води с 

Водоизточници-13 

бр. 
ЗВ 2018 
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разрешено количество 

под 30 000 куб.м.год. 

ПУРБ1 

Контрол на 

изпълнението на 

програмите от  

мерки за ограничаване 

и предотвратяване на 

замърсяването с 

нитрати от 

земеделски източници в 

уязвими зони 

район Айтос 

Директива 93/71/ЕС за 

продуктите за  

растителна защита; 

Директива 91/676/ЕЕС 

за нитратите 

 

постоянен 

нова 

Извършване на контрол 

на задължително  

изпълнение на програми 

от мерки за 

ограничаване и 

предотвратяване на 

замърсяването с 

нитрати от 

земеделски източници в 

уязвимите зони  

уязвими зони 

Директива 91/676/ЕЕС 

за нитратите 

 

постоянен 

нова мярка 

Ежегодно определяне 

на разполагаемите 

ресурси на подземните 

водни тела  

Ежегодно 

определяне на 

разполагаемите 

ресурси на 

подземните водни 

тела 

ЗВ 2016-2021 

Порови води в 

Кватернера на 

р.Средецка 

Мандра 

BG2G000000Q009 

добро лошо 

зона за 

защита на 

водите 

постигане на 

добро състояние 
2027 

Естественни предпоставки: 

ВХ е изграден от алувиални  

отложения с висока  

водопропускливост - чакъли,  

пясъци и песъчливи глини.  

Повишеното съдържание 

на замърсителите в 

подземните  

води се дължи на дифузни  

източници предимно 

развито селско стопанство. 

Установени участъци на 

взаимодействие с р.  

Средецка - вероятно  

замърсяване с PO4-P, P tot .  

Значим натиск от 

водовземане в определени 

участъци- с 

експлоатационен индекс 

>40%.  

чл.4.4. от РДВ и  

чл.156в, в) от ЗВ  

Естетвени  

условия не  

позволяват  

подобрението в  

състоянието да  

бъде направено в  

срок ;  

 

ПУРБ 1 

Забрана за употреба на 

ПРЗ от професионална  

категория на употреба 

върху зони за защита, 

определени в Закона за 

водите, или други  

площи, определени със 

заповед на МОСВ 

Изграждане на 

СОЗ -8 бр. 

Директива 80/778 ЕC 

за питейните води, 

изменена от Директива  

98/83/EC, Наредба No3 

за СОЗ 

 

2016-2021 

нова 

Прилагане на добри 

земеделски практики за  

торене и съхранение на 

торове 

район 

с.Русокастро, 

район с.Дебелт  

Директива 91/676/ЕЕС 

за нитратите 
постоянен 

ПУРБ 1 

Преразглеждане на 

комплексно 

разрешително и  

промяна на 

емисионните 

ограничения за  

достигане/запазване на 

доброто състояние на  

водното тяло 

 

Преразглеждане 

на комплексно 

разрешително и 

промяна на 

емисионните 

ограничения за  

достигане/запазва

не на доброто 

състояние на 

водното тяло 

 

Директива 2008/1/ЕО 

за комплексното  

предотвратяване и 

контрол върху  

замърсяването, 

Директива 2000/60/ЕС,  

Закон за водите, Закон 

за опазване на  

околната среда, 

Наредба за условия и  

реда за издаване на 

комплексни  

разрешителни  

постоянен 

нова 

Извършване на 

ежегоден контрол на 

разрешителните за 

Водоизточници - 1 

бр. 
ЗВ 2016-2021 
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водовземане от 

подземни води с 

разрешено количество 

над 150 000 куб. м год 

нова 

Извършване на контрол 

един път в срока на  

действие на ПУРБ на 

разрешителните за 

водовземане от 

подземни води с 

разрешено количество 

под 30 000 куб.м.год. 

Водоизточници - 4 

бр. 
ЗВ 2018 

нова Преразглеждане, 

изменение или 

прекратяване на  

на разрешителни за 

водовземане във водни 

теля, в които общото 

водовземане надвишава  

разполагаемите 

ресурси на подземните 

водни тела и/или 

максимално 

допустимото  

експлоатационно 

понижение на водното 

ниво във водовземните 

съоръжения надвишава  

определеното за 

водното тяло 

допустимо понижение 

на водното ниво 

Преразглеждане 

на 

разрешителните 

за водовземане в 

райони с 

идентифициран  

значим натиск на 

водовземане: 

Извор 2  

водоизточника, 

Тръстиково - 6 

водоизточника,  

Средец - 10 

водоизточника* 

 

ЗВ 2017 

нова мярка 

Провеждане на 

проучвателен 

мониторинг за  

установяване на 

въздействието на 

дифузни  

източници на 

замърсяване  

 

Провеждането на 

проучвателен 

мониторинг в  

установените 

участъци на 

взаимодействие на  

повърхностни с 

подземни води със 

сходни 

замърсители: 

участък район на 

с. Русокастро 

ЗВ 2017 

нова 

Извършване на контрол 

на задължително  

изпълнение на програми 

от мерки за 

ограничаване и 

предотвратяване на 

замърсяването с 

нитрати от 

земеделски източници  

в уязвимите зони  

Уязвими зони 
Директива 91/676/ЕЕС 

за нитратите 
постоянен 
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нова мярка 

Ежегодно определяне 

на разполагаемите 

ресурси на подземните 

водни тела  

Ежегодно 

определяне на 

разполагаемите 

ресурси на 

подземните водни 

тела  

ЗВ 2016-2021 

нова мярка 

Ежемесечно съставяне 

на баланс разполагаеми  

ресурси- разрешено 

черпене" 

Ежемесечно 

съставяне на 

баланс 

"разполагаеми  

ресурси- 

разрешено 

черпене" 

ЗВ постоянен 

Порови води в 

неоген – сармат 

Средец 

BG2G000000N022 

 

добро добро 

селско 

стопанство 

 

запазване на 

добро състояние 
2015  неприложимо ПУРБ 1 

Контрол за спазване на 

изискванията за 

торене и съхранение на 

торове 

Контрол за 

спазване на 

изискванията за 

торене и 

съхранение на 

торове 

 

Директива 91/676/ЕЕС 

за нитратите 
постоянен 

Порови води в 

неоген Бургас 

BG2G000000N025 

лошо лошо 

индустрия 

(промишле 

ност) 

 

постигане на 

добро 

състояние 

2027 

Незащитен водоносен 

хоризонт, уязвим на 

повърхностни 

замърсявания, подхранване 

от валежи. Продължителен 

период за изпълнение на 

мерките относно дифузно 

замърсяване предимно от 

дренажи от градове 

и инфраструктора без 

канализация и техния 

ефект. Значим натиск от 

водовземане - с 

експлоатационен индекс 

>40% 

 

чл.4.5. от РДВ, 

чл.156г.т.2, т.3, 

от ЗВ По малко 

строги 

екологични 

цели,налице са 

въздействия, 

които не са 

могли да бъдат 

избегнати 

поради 

характера на 

човешката 

дейност или на 

замърсяването и 

са постигнати: 

б) възможно 

най- 

малки промени в 

доброто 

състояние на 

подземните 

води; 

3. не настъпва 

по-нататъшно 

влошаване в 

състоянието на 

водите в 

засегнатото 

водно тяло 

нова мярка 

Провеждането на 

проучвателен 

мониторинг за 

установяване на 

райони с възходяща 

тенденция 

по съдържание на 

сулфати 

Провеждането на 

проучвателен 

мониторинг в 

установените 

участъци с 

възходяща 

тенденция 

по съдържание на 

сулфати в района 

на Пристанище 

Бургас 

ЗВ 2017 

нова 

Извършване на контрол 

един път в срока на 

действие на ПУРБ на 

разрешителните за 

водовземане от 

подземни води с 

разрешено количество 

под 30 000 куб.м.год. 

Водоизточници-

3бр. 
ЗВ постоянен 

нова 

Извършване на контрол 

един път на 3 години на 

разрешителните за 

водовземане от 

подземниводи с 

разрешено количество 

от 30 000 до 150 000 

куб.м.год 

Водоизточници-

5бр. 
ЗВ постоянен 

нова 

Извършване на контрол 

един път на 3 години на 

разрешителните за 

водовземане от 

подземни води с 

разрешено количество 

над 150 000 куб.м.год 

Водоизточници-

1бр. 
ЗВ 2018 
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нова 
Ежегодно определяне 

на разполагаемите 

ресурси на подземните 

водни тела 

Ежегодно 

определяне на 

разполагаемите 

ресурси на 

подземните водни 

тела 

ЗВ постоянен 

нова 

Ежемесечно съставяне 

на баланс 

"разполагаеми 

ресурси- разрешено 

черпене" 

Ежемесечно 

съставяне на 

баланс 

"разполагаеми 

ресурси- 

разрешено 

черпене" 

ЗВ постоянен 

нова мярка 

Преразглеждане, 

изменение или 

прекратяване на 

на разрешителни за 

водовземане във водни 

теля,в които общото 

водовземане надвишава 

разполагаемите 

ресурси на подземните 

водни тела и/или 

максимално 

допустимото 

експлоатационно 

понижение на водното 

нивовъв водовземните 

съоръжения надвишава 

определеното за 

водното тяло 

допустимо 

понижение на 

водното ниво 

Преразглеждане 

на 

разрешителните 

за 

водовземане в 

райони с 

идентифициран 

значим натиск на 

водовземане: 

район Бургас - 11 

водоизточника * 

 

ЗВ 2017 

Порови води в 

палеоген, палеоцен, 

еоцен Руен-Бяла 

Код на ПВТ 

BG2G00000PG029 

добро лошо  

постигане на 

добро 

състояние 

2027   

нова 

Извършване на контрол 

един път в срока на 

действие на ПУРБ на 

разрешителните за 

водовземане от 

подземни води с 

разрешено 

количество под 30 000 

куб.м.год. 

Водоизточници 26 

бр. 
ЗВ 2018 

нова 

Извършване на 

ежегоден контрол на 

разрешителните за 

водовземане от 

подземни води с 

разрешено количество 

от 30 000 до 150 000 

куб.м.год 

Водоизточници-

1бр. 
ЗВ 2016-2021 

ПУРБ 1 

Осъществяване на 

контрол върху 

прилагането 

* Прилагане на 

добри земеделски 

практики 

Директива 91/676/ЕЕС 

за нитратите 
постоянен 
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на торове и препарати 

за растителна защита 

нова 

Подобряване 

експлоатация и 

стопанисване на 

хвостохранилища по 

отношение 

управлението 

на водите 

Хвостохранилище 

"Андела"АД 
ЗВ постоянен 

нова 

Изпълнение на 

програма за собствен 

мониторинг на 

повърхностни, 

подземни води и 

отпадъчни води в 

района на депа за 

неопасни отпадъци 

Депа за НО с. 

Каменар,общ. 

Поморие; общ. 

Братово; общ. 

Камено 

 

Директива 1999/31/EО 

за депонирането на 

отпадъци - Наредба 

No 8 от 24.08.2004г. за 

депа за отпадъци 

 

постоянен 

нова 

Извършване на контрол 

на задължително 

изпълнение на програми 

от мерки за 

ограничаване и 

предотвратяване на 

замърсяването с 

нитрати от 

земеделски 

източници в уязвимите 

зони 

Уязвима зона 
Директива 91/676/ЕЕС 

за нитратите 
постоянен 

Пукнатинни води в 

К2t сn-st- Бургаска 

вулканична 

северно и западно 

от Бургас 

BG2G00000К2034 

добро лошо 

зона за 

защита на 

водите, 

индустрия, 

селско 

стопанство 

 

постигане на 

добро състояние 

 

2027 

Естествени условия 

- открит (инфилтрация на 

валежи в зоната на 

разкриване), делувиален 

слой, глина с чакълчета. 

Антропогенно въздействие - 

Развитието на 

земеделието, като 

отглеждане на 

монокултури и прилагането 

на изкуствени азотни 

торови в близкото минало, 

предизвиква отрицателни 

промени в състава 

на почвата и съответно на 

водите. Развитие на 

частните стопанства през 

последните години - 

зеленчукопроизводство, 

овощарство и използването 

на торове за по високи 

добиви увеличи 

постъпването на 

замърсители във ВХ.І. 

Разходите за прилагането 

на технологии за 

очистване на ВТ са 

чл.4.5. от РДВ, 

чл.156г.т.2, т.3, 

от ЗВ По малко 

строги 

екологични цели, 

налице са 

въздействия, 

които не са 

могли 

да бъдат 

избегнати 

поради 

характера на 

човешката 

дейност или на 

замърсяването и 

са постигнати: 

б) възможно 

най- 

малки промени в 

доброто 

състояние на 

подземните 

води; 

3. не настъпва 

по- 

нататъшно 

ПУРБ 1 

Забрана за употреба на 

ПРЗ от професионална 

категория на употреба 

върху зони за защита, 

определени в Закона за 

водите, или други 

площи, определени със 

заповед на МОСВ 

Изграждане на 

СОЗ 

за 

50водоизточника 

Директива 80/778 ЕC 

за питейните води, 

изменена от Директива 

98/83/EC, Наредба No3 

за СОЗ 

 

2021 

нова мярка 

Преразглеждане на 

издадените 

разрешителни с 

цел постигане на 

целите за водното 

тяло 

 

Преразглеждане 

на 

разрешителните 

за водовземане в 

райони с 

идентифициран 

значим натиск на 

водовземане: 

Свети Влас, 

Кошарица - 11 

водоизточника, 

Несебър- Равда, 

Каблешково, 

Александрово - 6 

водоизточника 

ЗВ 2017 

ПУРБ 1 

Прилагане на 

Правилата за добра 

земеделска практика за 

водни тела определени 

района на с.Е. 

Антимово 

Директива 91/676/ЕЕС 

за нитратите 
постоянен 
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непропорционално 

високи.Районии със значим 

натиск :Свети Влас, 

Кошарица, Несебър- Равда, 

Каблешково, Александрово 

 

влошаване в 

състоянието на 

водите в 

засегнатото 

водно тяло; 

 

като зони за защита на 

водите предназначени 

за питейно 

водоснабдяване в 

райони, в които е 

установен риск от 

замърсяване с нитрати 

 

Премахване на 

нерегламентирани 

сметища,които са 

причина за влошаване 

на състоянието на 

водите 

* Закриване и 

рекултивация на 

депа 

Директива 1999/31/EО 

за депонирането на 

отпадъци - Наредба 

No 8 от 24.08.2004г. за 

депа за отпадъци 

2021 

нова 

Извършване на контрол 

един път на 3 години на 

разрешителните за 

водовземане от 

подземни води с 

разрешено количество 

от 30 000 до 150000 

куб.м.год 

Водоизточници - 7 

бр. 

Директива 2000/60/ЕС, 

Закон за водите 
2018 

ПУРБ 1 

Извършване на един 

път в срока на 

действие, контрол на 

разрешителните за 

водовземане от 

подземни води с 

разрешено количество 

под 30000 куб. м год 

Водоизточници- 

62бр. 

Директива 2000/60/ЕС, 

Закон за водите 
2019 

Пукнатинни води в 

К2t сn-st-Бургаска 

вулканична южно 

от Бургас 

BG2G00000К2035 

добро добро 

зона за 

защита на 

водите, 

селско 

стопанство 

запазване на 

добро състояние 

 

2015  неприложимо 

ПУРБ 1 

Забрана за употреба на 

ПРЗ от професионална 

категория на употреба 

върху зони за защита, 

определени в Закона за 

водите, или други 

площи, определени със 

заповед на МОСВ 

Изграждане на 

СОЗ 

за 6 

водоизточника 

Директива 80/778 ЕC 

за питейните води, 

изменена от Директива 

98/83/EC, Наредба No3 

за СОЗ 

 

2016-2021 

Пукнатинни води в 

К2t сn-st-Бургаска 

вулканична южно 

от Бургас 

BG2G00000К2035 

нова 

Закриване на 

общинските депа за 

битови отпадъци, 

които не тговарят на 

нормативните 

изисквания 

Закриване и 

рекултивация на 

общинско депо 

гр. Ахтопол 

 

Директива 1999/31/EО 

за депонирането на 

отпадъци - Наредба 

No 8 от 24.08.2004г. за 

депа за отпадъци 

 

2021 

Пукнатинни води в 

К2t сn-st-Бургаска 

вулканична южно 

от Бургас 

BG2G00000К2035 

ПУРБ 1 

Извършване на един 

път в срока на 

действие,контрол на 

разрешителните за 

водовземане от 

подземни води с 

разрешено количество 

под 30000 куб. м год. 

Водоизточници- 

21бр. 

Директива 2000/60/ЕС, 

Закон за водите 
постоянен 
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Административни мерки за постигане на целите  

Съгласно Проект за ПУРБ 2016-2021 г са предвидени и Административни мерки за постигане на 

целите, показани в таблица №1.2.4.4.-2. 

Таблица ІІ.2.2.1.4.-2: Програма от административни мерки за постигане на целите на ПУРБ в 

Черноморски басейнов район 2016-2021г. 

Мярка от ПУРБ 

(2009-2015) или нова 

(мярка ПУРБ I , 
модифицирана, нова) 

Мярка 

Законово основание 
Срок на  

изпълнени

е 
Мярка национален каталог 

ПУРБ 1 
Повишаване на степента на възстановяване на разходите за 

водни услуги в индустрията   

Директива 2000/60/ЕС, Закон за 

водите 
2021 

ПУРБ 1 
Повишаване на степента на възстановяване на разходите за 

водни услуги за селското стопанство    

Директива 2000/60/ЕС, Закон за 

водите 
2021 

ПУРБ 1 
Повишаване на степента на възстановяване на разходите за 

водни услуги за домакинствата    

Директива 2000/60/ЕС, Закон за 

водите 
2021 

модифицирана 
Въвеждане на такси за замърсяване на водите от дифузни 

източници от селското стопанство 

Директива 2000/60/ЕС, Закон за 

водите 
2021 

модифицирана 

Въвеждане на такси за замърсяване от отпадъчни води от 

населените места отчитащи вида на водоприемника, броя на 
заустванията и степента на пречистване  

Директива 2000/60/ЕС, Закон за 

водите 
2021 

модифицирана 

Въвеждане на такси за замърсяване от отпадъчни води от 

промишлеността с отчитане на броя на приоритетно опасните, 
приоритетните и специфичните вещества 

Директива 2000/60/ЕС, Закон за 

водите 
2021 

нова 

Забрана за внос, въвеждане и пускане на пазара или  

употребата на нерегистрирани торове, подобрители на  

почвата, биологично активни вещества или хранителни  
субстрати  

 постоянен 

нова 
Забрана за внос, въвеждане, движение и прилагане на  

биологични агенти, които не са утвърдени от МЗХ и МОСВ 
 постоянен 

нова 
Забрана за внос, въвеждане, пускане на пазара, търговия,  
преопаковане и употребата на неразрешени или негодни  

продукти за растителна защита (ПРЗ) 

 постоянен 

нова Забрана за прилагането на ПРЗ чрез въздушно пръскане  постоянен 

нова 
Забрана за складиране на пестициди, депониране и третиране на 
отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите 

земи на водохранилищата 

Закон за водите постоянен 

нова 
Контрол на оттока в участъка след съоръжения за  
водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за  

регулиране на оттока 

Директива 2000/60/ЕС, Закон за 
водите 

 

постоянен 

нова 
Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след 

съоръжения за водовземане или регулиране на оттока 

Директива 2000/60/ЕС, Закон за 
водите 

 

постоянен 

нова 

Преразглеждане на програмата за собствен мониторинг на 

титуляри на разрешителни при констатирано влошаване на 
състоянието на водното тяло или при повишаване концентрации 

на замърсители  

Директива 2000/60/ЕС, Закон за 

водите 

 

постоянен 

ПУРБ 1 Приемане на методика за определяне на екологичния отток 
Директива 2000/60/ЕС, Закон за 
водите 

2021 

модифицирана 

Прилагане на процедура по ОВОС, при водовземане от водни 

тела в които черпенето надвишава 60% от разполагаемите 

ресурси на подземното водно тяло 

Директива 2000/60/ЕС, Закон за 
водите 

постоянен 

нова 

Разработване на методи за анализ на приоритетни вещества в 

седименти ( No 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 и 30 от 

приложение 1 на Директива 2008/105/ЕК) и биота - No 5, 15, 16, 
17, 20, 28, 34, 35, 37, 43 и 44 от приложение 1 на Директива 

2013/39/ЕК 

Директива 2008/105/ЕК, 

Директива 2013/39/ЕК 
 

2021 

нова 

Разработване на методи за анализ на приоритетни вещества 

във води (за No 5, 7, 12, 13, 19, 30 от Директива 2008/105 и на 
допълнените 11ПВ( от 33 до 44) от Директива 2013/39/ЕК) 

Директива 2008/105/ЕК, 

Директива 2013/39/ЕК 
 

2021 

нова 

Разработване на методи за анализ на приоритетни вещества 

във води (за No 5, 7, 12, 13, 19, 30 от Директива 2008/105 и на 
допълнените 11ПВ( от 33 до 44) от Директива 2013/39/ЕК) 

Директива 2008/105/ЕК, 

Директива 2013/39/ЕК 
2021 

нова Срещи, семинари и обучения на еколози от общините и НПО 
Директива 2008/105/ЕК, 

Директива 2013/39/ЕК 
2021 
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2.2.2. Програма от мерки по водни тела 

3 от подземните водни тела, върху които попада Община Камено, съгласно ПУРБ 2016-2021 г. и 

направената оценка, са в лошо химично състояние по показател NO3. За подобряване на химичното 

състояние ще се предприемат следните мерки:  

1. Водно тяло BG2G00000Q008-Порови води в кватернера на р. Айтоска с местоположение в 

поречието на Северно Бургаски реки  с  попадащи населени места Полски извор, Камено, Трояново. 

Предвидени мерки съгласно ПУРБ 2016-2021 

а) Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и 

в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните 

съоръжения/системи.  

- От 2019 г. да започне определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ (10 бр. за цялото водно 

тяло) съгласно действащото законодателство.  

Обща стойност на мярката 25 000 лв., с източник на финансиране – средства от реалния 

сектор.Отговорни за изпълнение на мярката са ВИК Бургас, РЗИ, БДЧР. Партниращи институции – 

община, членове на съответната асоциация.Очакван резултат е подобряване на химичното състояние на 

водното тяло. 

- Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води.  

Мярката предвижда прилагане на Правилата за добра земеделска практика за водни тела, определени 

като зони за защита на водите, предназначени за питейно водоснабдяване в райони, в които е установен риск 

от замърсяване с нитрати в уязвими зони. Мярката обхваща зоната за защита в обхвата на частта от водното 

тяло на територията на Община Камено. Година на стартиране на мярката е 2017. Отговорни за 

изпълнението са земеделските стопани с партнираща институция ОДБХ и източник на финансиране – 

средства на реалния сектор.  

б) Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни, подземни води и 

отпадъчни води в района на депа за отпадъци 

- От 2019 г. на територията на Община Камено изпълнение на собствен мониторинг на 

повърхностните, подземните и отпадъчните води в района на общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска върху водите.  

Отговорни за изпълнението са Община Камено и предприятията, а партниращи институции РИОСВ 

и БДЧР.Източник на финансиране ОБ. 

2. Подземно водно тяло BG2G00000PG029-Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен Бургас и с 

местоположение в поречия: Севернобургаски реки и Мандренски реки, с  попадащи населени места Камено, 

Ливада, Черни връх, Кръстина, Константиново, Трояново. 

Предвидени мерки съгласно ПУРБ 2016-2021 

а) Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници.  

За изпълнение на мярката е предвиден контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение 

на  торове. Предвижда се извършване на контрол на задължително изпълнение на програми от мерки за 

ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони. 

Мярката обхваща зоната за защита в обхвата на водното тяло на територията на Община Камено. Година на 

стартиране на мярката е 2017. Отговорни за изпълнението са ОДБХ, партниращи институции-земеделски 

стопани. Източник на финансиране-ДБ.Очакваните резултати са намаляване дифузното замърсяване с 

нитрати. 
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б) Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни, подземни води и 

отпадъчни води в района на депа за отпадъци 

Действия за изпълнение на мярката са от 2017 г. изпълнение на собствен мониторинг на 

повърхностните, подземните и отпадъчните води в района на общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска върху водите в депа за НО Община Камено. Отговорни за 

изпълнението са Община Камено и предприятията, а партниращи институции РИОСВ и БДЧР.Източник на 

финансиране ОБ. Очакван резултат подобряване екологичното състояние. 

3. Подземно водно тяло BG2G00000К2034-Карстови води в горна креда, Бургаска вулканична 

зона, северно и западно от Бургас с местоположение в поречия: Северно-Бургаски реки, р. Провадийска, 

Мандренски реки, р. Тунджа, с  попадащи населени места Кръстина,  Трояново. 

а) Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и 

в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните 

съоръжения/системи.  

- От 2019 г. да започне определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ (50 бр. за цялото водно 

тяло) съгласно действащото законодателство. 

Обща стойност на мярката 125 000 лв., с източник на финансиране – средства от реалния 

сектор.Отговорни за изпълнение на мярката са ВИК Бургас.Партниращи институции – община, членове на 

съответната асоциация. Очакван резултат е подобряване на химичното състояние на водното тяло. 

б)  намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници. 

- Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването 

с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони.  

Годината на стартиране на програмата е 2017  и включва зоната за защита    в обхвата на водното 

тяло. Отговорни за изпълнение са земеделските стопани, с партнираща организация ОДБХ. Източник за 

финансиране – средства от реалния сектор. 

Програма от мерки за постигане на добро състояние на повърхностните и подземни води в 

Черноморски район за басейново управление 

Мярка.Подобряване на информираността на заинтересованите страни в селското стопанство 

относно изискванията за постигане на добро състояние на водите . 

 Действие- 

2. Провеждане на обучение на консултанти и служби предоставящи съвети в земеделието, 

свързано с прилагане на законодателството в областта на водитеи задълженията на земеделските 

производители . Нова мярка, постоянен срок. Отговорни за изпълнение са МЗХП. Източник за финансиране 

– ЕСИФ. 

3. Провеждане на обучение на селскостопански производители и фермери за прилагане на добри 

земеделски практики. Нова мярка, постоянен срок. Отговорни за изпълнение са МЗХП. Източник за 

финансиране – ЕСИФ. 

4. Провеждане на обучения за прилагане на иновативни практики  за устойчиво управление на 

рибовъдните стопанства, повишаващи тяхната икономическа и екологична ефективност. Нова мярка, 

постоянен срок. Отговорни за изпълнение са МЗХП, с партнираща организация БД,браншови организации. 

Източник за финансиране – ЕСИФ. 

5.Срещи, семинари и обучения на еколози от общините и НПО. Нова мярка, постоянен срок. 

Отговорни за изпълнение са МЗХП,МОСВ, с партнираща организация общини,НПО. Източник за 

финансиране – ДБ,собствени средства,ЕСИФ. 
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Мярка.Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници 

Действие- 

7. Осигуряване на защита от замърсяване на повърхностните и подземните води в района на 

съоръжения за събиране на оборски тор; Нова мярка, постоянен срок. Отговорни за изпълнение са МЗХП, с 

партнираща организация БАБХ,РИОСВ. Източник за финансиране – ДБ. 

8. Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР. Нова мярка, 

постоянен срок. Отговорни за изпълнение са земеделски стопани, с партнираща организация МЗХП. 

Източник за финансиране – средства на реалния сектор. 

Мярка.Спазване на изискванията за оползотворяване на утайките от пречиствателни 

станции и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води при употребата им в земеделието.  

Действие- 

Спазване на изискванията за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции и 

пречиствателни съоръжения за отпадъчни води при употребата им в земеделието.Нова мярка, постоянен 

срок. Отговорни за изпълнение саземеделски стопани, с партнираща организация МЗХП. Източник за 

финансиране – средства на реалния сектор. 

2.3. Минерални води на територията на Община Камено 

До момента в Община Камено не е правено проучване относно минералния състав на подземните 

води и специфичните им фактори в аспект на ползването им за профилактични, лечебни и питейни нужди. 

Към момента тези води се ползват само за питейни нужди от населението. 

2.4. Характеристики на водоползването и на водопотреблението (използване на водните ресурси) 

в Община Камено 

2.4.1. Водопотребление и водоснабдяване 

Водопотреблението до голяма степен характеризира социалния статус на населението. Всички 

селища на територията на Община Камено са водоснабдени. Обществено водоснабдяване има в 3589 

обитавани жилища или 93,4% от общия брой /3841 бр./, като водоснабдяването се извършва от "ВиК" ЕАД 

– Бургас. Обитаваните жилища със собствен източник са 74 бр. 1,92%, а тези без източник на вода са около 

1%.  

Изменението на водопотреблението през последните години може да се види на таблицата по-долу. 

Таблица ІІ.2.4.1.-1: Използвана вода от фирми и население в община Камено за периода 2011-2013 г. 

Населено място 
Население-м3/год Фирми- м3/год Общо- м3/год 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

гр. Камено 168247 177930 178134 14360 18002 16727 182607 195932 194861 

с. Трояново 31237 31887 34295 1393 1544 1775 32630 33431 36070 

с. Русокастро 37286 39591 35492 14931 24424 19662 52217 64015 55154 

с. Кръстина 13872 14901 16293 3318 2730 2758 17190 17631 19051 

с. Вратица 5801 6436 5924 946 1284 567 6747 7720 6491 

с. П. Извор 30283 29357 28553 1507 1855 2281 31790 31212 30834 

с. Тръстиково 19397 20793 18956 3023 3114 2956 22420 23907 21910 

с. Черни  връх 42295 46215 45298 10773 30191 28866 53068 76406 74164 

с.Константиново 18704 19505 18517 2475 3039 2289 21179 22544 20806 

с. Ливада 13969 15079 13160 1326 1193 1055 15295 16272 14215 

с. Желязово 7621 7708 6880 51 230 57 7672 7938 6937 

с. Винарско 22149 23944 21667 1014 1285 501 23163 25229 22168 

с. Свобода 8536 6709 8071 34128 3222 6038 42662 9931 14109 

ВСИЧКО: 419397 440055 431240 89245 92113 85532 508640 532168 516770 
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Разпределението на използваната вода е средно от домакинства - 431 238 м3 /год.( от тях за питейни 

нужди - 26 333 м3/год.),а от индустрията - 85 532 м3 /год. В момента за нормалното водоснабдяване на 

Община Камено, съгласно тези данни е нужно водно количество от около 0,016 m3/s. 

Водоснабдяване 

Налични съоръжения за водоползване и водопотребление 

На територията на Община Камено има 13 селища с около 12 000 жители. Близо половината от тях 

се водоснабдяват от водоснабдителна система „Камчия” от магистрален водопровод ПС „Хан Крум - 

НХЛ” - стомана ф 426, а останалата част от местни водоизточници /тръбни кладенци и каптажи/, гравитачно 

или посредством помпени станции. 

Основен водоизточник на водоснабдителна система „Камчия” е язовир Камчия, изграден на р. Луда 

Камчия с местоположение на 3,0 км над с. Камчия. Оттокът при створа на язовира е 5,91 м3/сек – средно 

водно количество. Водосборната площ на язовира е 792  км2. Максималният обем на язовира е 233,500 млн. 

м3; полезният обем - 157,550 млн. м3; санитарният обем - 76,000 млн. м3; мъртвият обем е 49 млн. м3. 

Водовземането се осъществява от водовземна кула при ниво 228, 223, 218, 213, 208, 203, 198 м. За 

пречистване на водите, подавани за питейни нужди, е изградена „Пречиствателна станция за питейни води”. 

ПСПВ „Камчия” се намира на 12 км след село Прилеп на пътя Бургас - Шумен. Въведена в експлоатация 

през 1978 година. Q -5500 л/с. Пречиства водите от язовир “Камчия” чрез утаяване с коагулация, филтрация 

и дезинфекция с хлор. Пречистената вода отговаря на стандарта за питейна вода, съгласно Наредба № 9 от 

16.03.2001 за качеството на питейната вода. „ВиК” ЕАД, гр. Бургас притежава Разрешително № 

0308/17.05.2006 г. от МОСВ за водоползване до 2,4 м3/сек с режим на водоползване 24 часа целогодишно. 

Местни водоизточници за Община Камено са каптажи – 14 бр., тръбни кладенци 24 бр., напорни 

водоеми 15 бр., (с обем – 3 435 м3), черпателни водоеми 7 бр. (с обем 300 м3), централни ПС 7 бр., бункерни 

ПС 18 бр. Сумарния дебит на местните водоизточници в Община Камено възлиза на общо 19,5 л/с. 

Разпределението по населени места е посочено в таблица  ІІ.2.4.1.-2. 

Водопроводи използвани за изграждане на водопроводната мрежа на селищата в Община 

Камено  

Водопроводната мрежа на селищата в Община Камено е изградена от следните видове водопроводи: 

 Азбестоциментови водопроводи 

Водопроводната мрежа  на територията на   селищата, в по-голямата си част  е изградена с 

азбестоциментови тръби /вътрешна и външна с обща дължина 124 км/ и е строена в периода 1961-1988 г. 

Тръбите са много крехки, при напукване на земята, при засушаване през летните месеци, се появяват чести 

аварии по азбестоциментовите водопроводи, а от там и големи загуби на питейна вода. 

Това налага изготвяне на проекти и предвиждане на средства за реконструкция и подмяна със 

съвременни, качествени тръби. 

 Стоманени водопроводи 

Със стоманени тръби са изградени водопроводите през периода 1935-1946 година и част от тях, през 

1980-1985 година. Общата дължина на вътрешната и външна мрежа е 29 км. Тръбите положени през първия 

период, които  са с муфено-оловните или фланшови връзки,  са износени и с малко сечение, а през втория 

период за тръби е използвана спирално заварена стомана с некачествено изпълнение. Вследствие на 

електрохимична корозия  и некачествено изпълнение на строителството  практически се съкращава 

амортизационния им срок. 

Тази причина основно налага да се извършва  подмяната на тръбите, като за целта са необходими 

проекти и средства. 

 Поцинковани водопроводи 
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От поцинковани тръби са изградени предимно водопроводните отклонения към абонатите на 

питейна вода – само в гр. Камено, като дължината е 4 км. Експлоатационния период на поцинкованите 

тръби е в рамките до 20 години. Поради превишен експлоатационен период /повече от 30 години/, както и  

използването на некачествени материали, лошо строителство и електрохимична корозия в по-голямата си 

част, те са амортизирани и са причина за чести аварии и загуба на вода и наводнявания на избени 

помещения.. 

Дължината на този вид водопроводи е незначителна спрямо общата дължина на водопроводната 

мрежа в града и общината, но реално загубите на вода от повреди по тях е значителна. 

Това налага тяхната подмяна със залагане изготвяне на проекти за реконструкция на уличната 

мрежа. 

 Чугунени водопроводи 

Част от вътрешната и външна водопроводна мрежа на с. Ливада е изградена от чугун, положен през 

1942 г., 50% от вътрешната и част от външната водопроводна мрежа на с. Трояново са чугунени тръби, 

изградени през 1939 година. В с. Русокастро 3,5 км от вътрешната водопроводна мрежа и част от външната 

мрежа е изградена от чугун положен през 1930 г. Общата дължина на вътрешната и външна мрежа е 13 км. 

 Водопроводи от ПЕВП тръби 

 Новото строителство се извършва  с ПЕВП тръби, като  материал, с добро качество и удължен 

експлоатационен период, наложени в европейсната и  световна практика. Извършената реконструкция и 

строителствона нови водопроводи си изпълняват с тези тръби. В следващ етап  трябва с тях да се подменят 

азбестоциментовите и поцинковани водопроводи. Общата дължина на вътрешната и външна мрежа е 19 км. 

Водоснабдителна система. Водоснабдяване по населени места  

В т. І.4.7.1 от настоящия доклад е представена подробна характеристика на съществуващата 

водоснабдителна мрежа на територията на Община Камено. 

Техническо състояние на водопроводната мрежа в общината  

Техническото състояние на водопроводната мрежа в гр. Камено се нуждае от сериозни 

капиталовложения, свързани с рехабилитация на съществуващата В и К система и намаляване на загубите 

на питейна вода. 

На територията на Община Камено няма селища с целогодишен режим на водоснабдяване. 

Селищата със сезонен режим на водоснабдяване през последните години са в пряка зависимост от 

минималния и максималния дебит на местните водоизточници. Режимът на водоподаване е предимно през 

летния период и засяга в по-голямата си част населените места, които се водоснабдяват от местни 

водоизточници. Разрастването на населените места с включване в регулация на нови територии и промяна 

статута на земеделските земи, без те да са придружени със съответната обезпеченост за осигуряване на 

водоснабдяването е също съществена причина за нарушаване на нормалното водоснабдяване. 

На основание предоставените данни от „В и К” ЕАД – Бургас за подадената и инкасираната вода в 

периода 2009– 2013 година, са определени общи загуби в размер на 48,7 %. 

Таблица  ІІ.2.4.1.-2: Подадена и инкасирана вода за периода 2009-2013 г. от яз. Камчия 

ВОДА   2009 2010 2011 2012 2013 

ПОДАДЕНА м3 446895 417723 450296 452937 438607 

ФАКТУРИРАНА м3 253178 228156 242461 223494 228021 

ЗАГУБИ  м3 193717 189567 207835 229443 210586 

ЗАГУБИ  % 56,6 54,6 53,8 49,3 52 

 

Таблица  ІІ.2.4.1.-3: Подадена и инкасирана вода за периода 2009-2013 г. от местни водоизточници 
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ВОДА   2009 2010 2011 2012 2013 

ПОДАДЕНА м3 626937 613530 582529 593308 581773 

ФАКТУРИРАНА м3 297001 284908 266181 308674 288749 

ЗАГУБИ  м3 329936 328622 316348 284634 293024 

ЗАГУБИ  % 47,37 46,44 45,69 52,03 49,63 

 

От предоставените данни  можем да заключим следното: 

Преобладаващата част от действащата водопроводна мрежа е въведена в експлоатация преди 

1980 г. и е изградена от материали (преобладаващо етернитови и стоманени тръби), чийто срок на 

годност е изтекъл.  

В голяма част от водопроводната мрежа нивото на корозия или натрупвания на отлагания е 

значително, което обуславя рискове за качеството на водата.  

Констатираните загуби на вода са изключително големи и се дължат основно на физически течове 

– както видими, така и скрити, както от водопроводната мрежа, така и по кранове, връзки и в 

различните шахти. Големи обеми вода се губят също за изпразване и пълнене на водопроводната мрежа 

при аварии, поради факта, че тя е недобре конструирана и/или преоразмерена, а граничните кранове 

между хидравличните зони не работят достатъчно добре.  

За да може да започне процес на намаляване на броя на авариите и загубите на вода, е необходимо 

възприемането на трайна трайна политика за подмяна на водопроводната мрежа със съвременни 

материали.  

2.4.1.1. Качество на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, 

използвани в Община Камено  

1) Качество  на повърхностните води, предназначени за питейно -  битово водоснабдяване 

За определяне на качеството на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване в яз. 

“Камчия” са анализирани данни за физичните и химичните показатели по Приложение №1 на Наредба 

№12/2002 г. за качествените изисквания към повърхностните води предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване (от 1-42), и микробиологичните показатели по Приложение No1 от същата наредба (от 43-

46).  

В анализа са включени и данни от собствен мониторинг на “В и К” ЕАД, гр. Бургас, проведен при 

съвместното пробонабиране на база на писмено изявено желание от тяхна страна с писмо вх. №26-00-

2755/25.11.2005 г. в БДЧР, в съответствие с чл.16, ал.3 от Наредба №12/2002 г. 

Данни за физични и химични показатели съгласно чл.11, ал.1 от Наредба 12 

През 2014 г. за язовир яз. “Камчия” е проведен мониторинг по утвърдена програма от Министъра на 

околната среда и водите със Заповед №РД-182/26.02. 2013 г.  

Мониторинговите пунктове са с местоположение в близост до водните кули. Пробонабирането се 

извърши послойно в зависимост от височината на водния стълб. 

Броят слоеве на пробонабиране на пункт яз. “Камчия” – от 5 слоя. Обхванати са всички водни маси, 

които се ползват или биха се ползвали в перспектива за питейно-битово водоснабдяване. 

Географските координати на пункта са  E 26° 55' 14,800"; N42° 52' 49,604" ; 

Микробиологични показатели съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба №12/2002 г. 

От язовир  яз. “Камчия” за питейно-битово водоснабдяване са анализирани данни от проведения 

през 2014 г. мониторинг от РЗИ при съвместното пробонабиране с БДЧР. 

Пробонабирането е извършено от същите пунктове и дълбочини, както за мониторинга по 

физикохимични показатели. Анализирането е извършено по 4 показателя. 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  187 

Таблица ІІ.2.4.1.1.-1: Честота, брой на анализираните показатели и общ  брой на данните по Наредба 

№12/2002 г. за 2014 г. 

Физико-химичини и микробиологични данни за качеството на 

повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване 

Воден 

обект 

Източник на 

данни 
Вид мониторинг 

Изпитвателна 

лаборатория 
Слоеве Показатели 

яз. Камчия 

БДЧР 

ФХ 

РЛ Бургас към ИАОС 

бр. честота бр./год 

пестициди+полициклични 
 ароматни 

въглеводородии 

5 8 32 

1(дълб.0-53 м) 1 14 

РИОКОЗ - 

Бургас 
МБ 

Лаборатория РИОКОЗ - 

Бургас 
6 4 4 

 

Определената през 2004 г. на основание на Наредба №12/2002 г. със Заповед № РД-415/28.04.2004 

г. на Министъра на околната среда и водите проектна категория А2 за яз. Камчия е потвърдена при 

проведения мониторинг за периода 2014 г., като от физикохимичните показатели над нормата е установено 

съдържание на амониев йон и от микробиологичните показатели - колиформи. 

Резултатите са представени в следващата таблица. 

 

Таблица ІІ.2.4.1.1.-2: Анализ на данни на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване в яз. 

Камчия 

№
 п

о
 р

е
д
 

Показатели 

О
зн

а
ч

ен
и

я
 

Е
д
и

н
и

ц
и

 Данни - 2014 г. 

Мониторинг БДЧР Мониторинг РИОКОЗ - Бургас 

ср. ст. 

Категория Лаборатория 
ср. 

ст. 

Категория Лаборатория 

ПС ЗС  ПС ЗС  
1 pH pH - 8,03 А1 - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

2 Цвят Pt mg/dm3 9,77 А1 А1 ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

3 Неразтворени в-ва HB mg/dm3 1,5 А1 - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

4 Температура Т oС 11,92 А1 А1 ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

5 Електропроводимост - μS/см 316 А1 - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

6 Мирис - бала без А1 - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

7 Нитрати NO3 mg/dm3 1,7 А1 А1 ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

8 Флуориди F mg/dm3  1,15  А1 А1 ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

9 Разтворeно желязо Fe  μg/dm3 38,48 А1 А1 ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

10 Манган Mn  μg/dm3 18,25 А1 - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

11 Мед Cu  μg/dm3 2,78 А1 А1 ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

12 Цинк Zn  μg/dm3 21,5 А1 А1 ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

14 Кадмий Cd  μg/dm 0,0036 А1 - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

15 Хром общ Cr  μg/dm3 2,71 - А1 ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

16 Олово Pb  μg/dm3 0,05 - А1 ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

19 Живак Нg  μg/dm3 0,05 А1 А1 ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

20 Арсен As  μg/dm3 0,96 А1 А1 ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

21 Селен Se  μg/dm3 0,25 - А1 ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

23 Бор В  μg/dm3 - А1 - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

24 Цианиди CN mg/dm3 - - А1 ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

25 Сулфати SO4 mg/dm3 16,11 А1 А1 ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

26 Хлориди CL mg/dm3 11,81 А1 - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

27 Фосфати PO4 mg/dm3 0,068 А1 - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

28 Феноли C6H5OH mg/dm3 0,0087 - А1 ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

29 ХПК O2 mg/dm3 11,6 А1 А1 ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

30 Разтворен кислород 

на насищане 
O2 О2% 67,65 А1 - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

31 БПК5 при 20 град. O2 mg/dm3 1,5 А1 - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

32 Азот по Келдал N mg/dm3 0,5 А1 - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

33 Амониев йон NH4 mg/dm3 0,093 А2 - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

34 Повърхностно 

активни в-ва 
ПАВ mg/dm3 0,025 А1 - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 
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35 Остатъчен 

органичен 
въглеводород 

ТОС mg/dm3 4,82 н.н. н.н. ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

36 Пестициди-общо     А1 ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 Lindan - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 Aldrin - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 Izodrin - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 Dieldrin - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 Endrin - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 Propazin - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 Prometon - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 Atrazin - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 HCH - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

37 Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 

  
    

А1   - - - н.з. 

 Flureanten - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 BbFluroantene - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 BkFluroantene - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 BaPurene - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 BghiPerulene - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 Ind(1,2,3,-c,d)pyrene - μg/dm3 - - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 Prometryn - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 Ametryn - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 Simetryn - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 Terbutryn - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

 Вenzene - μg/dm3 0,005 - - ИАОС-РЛ Бургас - - - н.з. 

38 Колиформи 37 град. - /100 мл - - - н.з 76,45 А2 - РЗИ - Бургас 

39 Фекални колиформи - /100 мл - - - н.з 9,85 А1 - РЗИ - Бургас 

40 Фекални 

стрептококи 
- 

/100 мл 
- - - н.з 4,37 А1 - РЗИ - Бургас 

41 Салмонела - - - - - н.з 
не се 

устано 
ви 

А1 - РЗИ - Бургас 

Забележка: н.д. - няма данни; н.з. - няма задължения по Наредба 12; н.н. - няма определена норма. 

РЗИ - Регионална здравна инспекция; 

ИАОС-РЛ- Изпълнителна агенция по околна среда- Регионална лаборатория; 

ПС/ ЗС- препоръчителни /задължителни стойности; н.н. - няма норма; 

 

С червен цвят са означени показателите и стойностите на концентрациите, които отговарят на 

различна от А1 категория. 

По Наредба № 12/2002 г. 

Анализът на данните от извършения през 2014 г. мониторинг по физико-химични и 

микробиологични показатели е извършен по задължителни и препоръчителни стойности,съгласно 

Приложение №1 на Наредба №12/2002 г. : 

 По задължителни стойности от изпитаните показатели има 100% съответствие с 

изискванията за категория А1. 

 По препоръчителни стойности анализа показва, че има 96,3% съответствие с изискванията 

за категория А1. Стойността на показателя амониев йон е за категория А2. 

 Концентрациите са в границите на нормите за категория А2 по препоръчителни стойности 

(ПС) на: амониев йон през цялата година по слоеве в дълбочина от 0,0 до 53 м. 
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 Повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване не са оценени по показател 

остатъчен органичен въглерод, поради липса на норма. Фонови стойности за района няма определени.  

 Резултатите от микробиологичните изследвания на водата от язовир Камчия съответстват 

със стойностите, определени в Приложение No1 от Наредба No12/2002 г. за категория А1 . 

По Наредба № Н-4/2012г. 

Екологичното състояние на повърхностните водни тела през 2014г. е оценено съобразно 

утвърдената класификационна система и стандарти за качество (СКОС) за специфични замърсители, 

включени в Наредба No Н-4 / 14. 09. 2012 г. за характеризиране на повърхностните води, в сила от 05. 03. 

2013 г. 

Водно тяло с код BG2KA400L024-яз. „Камчия“  е определено в умерено екологично състояние през 

2014г. 

 Хидробиологичен мониторинг: умерено състояние 

 Физикохимичен мониторинг: умерено състояние по показател амониев азот 

По Директива 2008/105/ЕО и Наредба за СКОС на приоритетните вещества и някой други 

замърсители приета с ПМС № 256/ 2011 г 

Резултатите за приоритетните вещества и специфичните замърсители са сравнявани със 

средногодишните стойности на стандартите за качество (СГС-СКОС) установени съответно в: 

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

други замърсители, приета с ПМС № 256 от 01.11.2010 г. 

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

Не са установени несъответствия със стандартите за качество със СГС-СКОС на данни за 

приоритетни вещества и специфични замърсители на водите в яз. „Камчия“ 

Заключение: Потвърждава се категорията А2 на яз. “Камчия”, съгласно направения анализ на 

данните за 2014 г. съобразно изискванията за повърхностните води, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване. Това предполага предварителна обработка на ползваните води -механична, химична и 

дезинфекция. 

Предложения за мерки, мониторинг и контрол за подобряване и/или опазване качеството на 

повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на Община Камено, 

залегнали в “Годишен доклад  за качеството на повърхностните води предназначени за питейно 

битово водоснабдяване в обхвата на БДЧР за 2014 г.” 

От направената оценка на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване се вижда, че 

качеството им отговаря на проектните категории определени със Заповед № РД-415/28.04.2004 г. на 

Министъра на МОСВ. 

С цел получаване на обективна информация и подобряване качеството на повърхностните води в 

язовирите за питейно-битово водоснабдяване е необходимо: 

1. Мониторингът на повърхностните води за питейно битово водоснабдяване през 2015 г. да се 

извършва по предложената програма в Приложение 6. Същата е приложена към № РД-182/26.02. 2013 г. на 

Министъра на околната среда и водите. 

2. Преучредяване на санитарно-охранителни зони, съгласно Директива 80/778 ЕС за питейно-битово 

водоснабдяване, изменение Директива 98/83/ЕС и Наредба 3 за СОЗ, на  яз. Камчия с предвиден срок на 

изпълнение в ПУРБ (част VІІ-приложение VІІ-2)- 2014 г. 
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3. Да се определят методики за анализ на химични качествени елементи, обезпечаващи 

необходимата прецизност на данните, съобразно стандартите, заложени в Наредба №12/2002 г. и свързаното 

законодателство по водите. 

Резултатите от провеждания от ВиК ЕАД Бургас собствен мониторинг на питейните води през 2013 

г. е показан в таблицата по-долу. 

Таблица ІІ.2.4.1.1.-3: Качество на питейни води от подземни водоизточници през 2013 г. 
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0
0
1

 г
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1 Мед mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 2,0 

2 Никел µg/dm3 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 20 
3 Нитрати mg/dm3 35 79 54 62 60 66 20 3 50 

4 Нитрити mg/dm3 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0,50 

5 Флуориди mg/dm3 0,88 0,1 0,20 0,79 0,30 0,1 0,1 0,20 1,5 

6 Хром µg/dm3 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 50 

7 Цианиди µg/dm3 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 50 

8 рН  7,72 7,38 7,50 7,72 7,41 7,54 7,71 7,76 6,5-9,0 

9 Алуминий mg/dm3 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 200 

10 Амоний mg/dm3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 

11 Вкус  
без 

привкус 

без 

привкус 

без 

привкус 

без 

привкус 

без 

привкус 

без 

привкус 

без 

привкус 

без 

привкус 
приемлив за 

потребител

я 
12 Мирис бала 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Цвят градуси 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Ел. проводимост μS/см 1119 1352 1113 936 768 542 420 278 2000 

15 Желязо mg/dm3 5 5 5 5 14 24 8 78 200 

16 Калций mg/dm3 55 103 101 58 82 69 55 53 150 

17 Магнезий mg/dm3 46 88 75 88 38 26 17 <1 80 

18 Манган mg/dm3 10 10 10 10 10 10 10 10 50 

19 Мътност NTU 0,27 0,37 0,12 0,24 0,25 0,43 0,65 1,4 приемлива 

20 Обща твърдост mg eqv/l 6 12 11 10 7 6 4 3 12 

21 Ост. своб. хлор mg/dm3 0,2 0,4 0,2 0,05 0,1 0,01 0,2 0,1 0,3-0,4 

22 Перм.окисляемост 
mgО2/d

m3 
0,7 0,9 1,0 0,9 0,8 0,5 0,6 2,8 5,0 

23 Сулфати mg/dm3 86 16 101 69 100 45 42 26 250 

24 Фосфати mg/dm3 0,14 0,50 0,95 0,25 0,22 <0,03 0,06 0,03 0,5 

25 Хлориди mg/dm3 119 128 54 35 20 12 10 9 250 

26 Цинк mg/dm3 0,04 0,06 0,12 0,10 0,05 0,07 0,08 0,05 5,0 

27 Ешерихия коли KOE/ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0/100 

28 Ентерококи KOE/ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0/100 

29 
Клостридиум 

перфрингенс 
KOE/ml - - - - - - - 0 0/100 

30 Колиформи KOE/ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0/100 

31 
Бр. колонии-220С 

микр.число 
KOE/ml 11 5 3 12 25 9 3 14 - 

32 Антимон μg/dm3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5,0 

33 Арсен . μg/dm3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 10 

34 Бор mg/dm3 0,27 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 1,0 

35 Бромати μg/dm3 6 7 3 6 5 <3 <3 <3 10 

36 Кадмий μg/dm3 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 5,0 

37 Натрий mg/dm3 82 86 33 32 12 <10 11 <10 200 

38 Олово μg/dm3 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10 

39 
Общ орг.въглерод 
ТОС 

mg/dm3 - - - - - - - <5 10 

 

Санитарно-охранителни зони  
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Съгласно Наредба №3 за условията , реда за проучване и експлоатация на санитарно– охранителните 

зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване (ДВ бр.88 2000 г.) 

санитарно – охранителните зони се състоят от три пояса. 

Най – вътрешен пояс I  - за строга охрана около водоизточника от човешки дейности, които могат 

да увредят ползваната вода 

Среден пояс II – за охрана на водоизточника от замърсяване с бързоразлагащи се, лесно разградими 

и силно сорбируеми вещества, намаляване ресурсите или влошаване качеството на водата 

Външен пояс III – за охрана на водоизточника от замърсяване бавно разлагащи се, трудно 

разградими и несорбируеми вещества, намаляване ресурсите или влошаване качеството на водата. 

Съгласно писмо  К-956-1/05.05.2015 г. на ВИК ЕАД гр. Бургас всички водоизточници имат СОЗ пояс 

1. 

Залегнало е преучредяване на санитарно-охранителни зони, съгласно Директива 80/778 ЕС за 

питейно-битово водоснабдяване, изменение Директива 98/83/ЕС и Наредба 3 за СОЗ, на яз. „Камчия“ с 

предвиден срок на изпълнение в ПУРБ (част VІІ-приложение VІІ-2) - 2014 г. Тъй като това не е изпълнено 

преучредяването е залегнало в Проект за ПУРБ 2016-2021 г. със срок за изпълнение 2021 г. 

Направеният подробен анализ на качествените показатели на питейната вода на Община Камено 

дава основание да се направи общият извод, че: водата за пиене, достигаща до консуматорите, с малки 

изключения, съответства на изискванията на нормативните документи и не излага на екологичен риск 

населението на Общината и другите компоненти на околната среда.  

2) Качество на питейните води за ПБВ от собствени водоизточници 

За периода 01.01.2016 г. до 31.05.2017 г. по текущ здравен контрол в РЗИ Бургас, съгласно Наредба 

№ 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели са извършени 44 проби 

вода от централната водопроводна мрежа на община Камено(писмо изх.№ 39-00-168/07.06.2017 г. на РЗИ 

Бургас). 

- 9 проби от гр. Камено, с. Свобода и с. Кръстина, които се водоснабдяват от водоснабдителна 

система Камчия. От тях в една проба от с. Кръстина през 2017 г. е установено несъответствие по показател 

мътност.  

- 35 проби от населени места – с. Винарско, с. Вратица, с. Трояново, с. Желязово, с. Русокастро, с. 

Ливада, с. Тръстиково, с. Константиново, с. Полски извор и с. Черни връх, които се водоснабдяват от 

собствени водоизточници.   

По микробиологични показатели е установено еднократно отклонение по показател колиформи в с. 

Ливада през 2016 г. 

За посочения период са установени отклонения от нормата (50 мг/л) по показател нитрати в: 

- с. Ливада, 4 проби, съответно  55,7 mg/l, 52,6 mg/l, 59,4 мг/л и 65,9 mg/l; 

- с. Желязово, 2 проби, - 59,4 mg/l и 62,5 mg/l; 

- с. Трояново, 1 проба – 71,0  mg/l. 

Най-често замърсяването с нитрати се среща във водите на плитки подземни водоизточници 

(извори, кладенци, сондажи), разположени в местности с обработваеми земеделски земи или в близост до 

населени места и черпещи вода от незащитени водоносни хоризонти. Основната причина за повишаване на 

този показател е неправилното използване на азотни минерални торове, неправилната земеделска и 

животновъдна практика. 
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Населените места с. Ливада, с. Желязково и с. Трояново, които показват отклонение по показател 

нитрати са включени в списък на зони на водоснабдяване с постоянно отклонение по този показател. Водата 

в тези зони се контролира по утвърден график. 

Разрешение за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение от изискванията се издава от 

министъра на здравеопазването след постъпило заявление от съответната водоснабдителна организация по 

реда на раздел VI от Наредба 9/2001 г. Към настоящия момент в РЗИ-Бургас (писмо изх. № 39-00-

168/07.06.2017 г. на РЗИ-Бургас) няма информация за издадено такова разрешение. Няма информация и за 

предвидените от ВиК дружеството мерки, с конкретни срокове за изпълнение за осигуряване на населението 

на отговаряща на нормите по този показател вода.  

През 2016 г. е установено и еднократно несъответствие на нормите по показатели: 

- магнезий в с. Ливада-110,7 mg/l, с. Желязово-112,1 mg/l и с. Русокастро 95,8 mg/l, при норма 80 

mg/l ;    

- обща твърдост в с. Ливада-13,2 mg(Sum) qv/l, с. Желязово-12,3 mg(Sum) qv/l и с. Русокастро 14,3 

mg(Sum) qv/l, при норма 12 mg(Sum) qv/l. 

Съгласно писмо изх. № 69-00-357/27.06.2017 г. на ВИК Бургас за периода 01.01.2016 г. до 31.05.2017 

г. от с. Винарско, с. Вратица, с. Трояново, с. Желязово, с. Русокастро, с. Ливада, с. Тръстиково, с. 

Константиново, с. Полски извор и с. Черни връх, които се водоснабдяват от собствени водоизточници са 

взети 47 бр. проби за микробиологичен анализ и 47 бр.проби за химичен анализ.  

По микробиологични показатели в тези проби не са констатирани отклонения от нормите, 

регламентирани в Наредба № 9/16.03.2001 г. По химични показатели в с. Вратица, с. Желязово и с. Ливада 

има отклонения по показателя нитрати, а в с. Русокастро – и по показателя фосфати.    
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2.4.1.2. Мерки за подобряване на водоснабдяването  на територията на община Камено, предвидени в  Регионален Генерален 

план ВиК Бургас ЕАД  

В разработения Регионален Генерален план на ВИК ЕАД Бургас са предвидени следните мерки за подобряване на водоснабдяването на 

Община Камено 

Населено място 
Население, 

2011 

Съответсвие с 

Директивата 

за питейни 

води 

Причини за несъответствие Потенциална мярка - 1 
Потенциална  

мярка - 2 
Препоръчана мярка 

Стойност 

на 

мярката 

[BGN] 
[Да/Не] 

Краткосрочна инвестиционна програма 

Камено 4 269 Не Мътност 
Подмяна на довеждащ водопровод, 

L=8385m 
- 

Подмяна на довеждащ водопровод, 

L=8385m 
3 243 701 

Камено 4 269 Не Мътност 
Вътрешна водопроводна мрежа, ф90-315, 

L=36025m 
- 

Вътрешна водопроводна мрежа, ф90-

315, L=36025m 
8 167 483 

Средносрочна инвестиционна програма 

Трояново 1 135 Не 

Ешерихия коли, Колиформи, 

Нитрати, Брой колонии 
(микробно число) при 22° 

Подмяна на външни водопроводи от р-

рите, D=100, L=3300м и нови хлораторни 
инсталации - 2бр 

- 

Подмяна на външни водопроводи от р-

рите, D=100, L=3300м и нови 
хлораторни инсталации - 2бр 

867 500 

Винарско 456 Не 
Брой колонии (микробно число) 

при 22° 

Съоръжение за дезинфекция при р-рите, 

подмяна 500м ф90 външен водопровод 
- 

Съоръжение за дезинфекция при р-рите, 

подмяна 500м ф90 външен водопровод 
165 000 

Черни връх 707 Да - 
Подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа, L=6000 m 
- 

Подмяна на вътрешна водопроводна 
мрежа, L=6000 m 

1 548 126 

ЛР 1 451 Не 
Нитрати, Клостридиум 

перфрингенс, Ешерихия коли, 

Колиформи, Магнезий, Фосфати 

Изграждане на нова връзка с деривация - 

ЯП през Дебелт,D= 200; L= 1100m, 

изграждане на нова ПС и нов резервоар 
V=300м3 

- 

Изграждане на нова връзка с деривация - 

ЯП през Дебелт,D= 200; L= 1100m, 

изграждане на нова ПС и нов резервоар 
V=300м3 

594 375 

Свобода 2 613 Да - 

Магистрален водопровод "ПС "Хан Крум" 

- Карнобат - Айтос - НХК": подмяна на 
участък с много аварии 

- 

Магистрален водопровод "ПС "Хан 

Крум" - Карнобат - Айтос - НХК": 
подмяна на участък с много аварии 

2 601 450 

Дългосрочна инвестиционна програма 

Желязово 188 Не 
Нитрати, Ешерихия коли, 

Колиформи 

Подмяна на външен водопровод, D=100, 

L=1000м 
- 

Подмяна на външен водопровод, D=100, 

L=1000м 
225 000 

Желязово 188 Не 
Нитрати, Ешерихия коли, 

Колиформи 

Частична подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа, L=1700 m 
- 

Частична подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа, L=1700 m 
438 211 

Трояново 1 135 Не 

Ешерихия коли, Колиформи, 

Нитрати, Брой колонии 
(микробно число) при 22° 

Подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа, L=6500 m 
- 

Подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа, L=6500 m 
1 729 03 

Винарско 456 Не 
Брой колонии (микробно число) 

при 22° 

Подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа, L=5000 m 
- 

Подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа, L=5000 m 
1 312 999 

Константиново 329 Да - 
Подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа, L=2500 m 
- 

Подмяна на вътрешна водопроводна 
мрежа, L=2500 m 

676 253 

Полски извор 430 Да - 
Подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа, L=3500 m 
- 

Подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа, L=3500 m 
939 115 

Тръстиково 388 Да - 
Подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа, L=6000 m 
- 

Подмяна на вътрешна водопроводна 
мрежа, L=6000 m 

1 566 441 

ЛР 1 451 Не 

Нитрати, Клостридиум 

перфрингенс, Ешерихия коли, 
Колиформи, Магнезий, Фосфати 

Частична реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа, L=20 193m 
- 

Частична реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа, L=20 193m 

1. 120 

26 
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2.4.2. Канализация и пречистване на отпадъчните води. 

2.4.2.1. Наличие и състояние на канализационната мрежа в населените места на Община 

Камено. Степен на изграденост, степен на ползваемост и състояние на 

канализационната система в населените места на Община Камено 

Канализационните системи осигуряват отвеждането, пречистването на отпадъчните води и 

заустването им в съответния водоприемник. Те имат важно значение за поддържането на благоприятна и 

здравословна жизнена среда, опазване на водните ресурси от замърсяване и поддържане на екологичното 

равновесие. По степен на изграденост, канализационната мрежа в населените места на община Камено има 

значително изоставане спрямо развитието на водоснабдителните системи. Докато водоснабдителната 

инфраструктура обхваща почти 100% от населението, то степента на изграденост на канализационни мрежи 

и селищни пречиствателни станции е значително по-ниска. Само в гр. Камено (98%), с. Кръстина (100%) и 

с. Трояново (частично -12%) има изградена канализационна система, в останалите населени места са със 

септични ями. Изградената канализационна инфраструктура е собственост на Община Камено. 

Понастоящем ВиК ЕАД гр. Бургас няма изготвени проекти за канализация в Община Камено. 

Таблица ІІ.2.4.2.1.-1.Състояние на изграденост на мрежите и системите за отпадъчни води и тяхното 

заустване в Община Камено 

№ Населено място 
Изграденост на канализационна мрежа – 

заустване 
Пречистване на 

отпадни води 

1 с. Винарско 0% изграденост; заустване в септични ями; не се пречистват 

2 с. Вратица 0% изграденост; заустване в септични ями; не се пречистват 

3 гр. Камено 
98% изграденост; заустване - дере и септични 
ями; 

не се пречистват 

4 с. Кръстина 100% изграденост; заустване в ПСОВ 
има изградена ПСОВ , но поради 

 технически причини не се пречистват 

5 с. Ливада 0% изграденост; заустване в септични ями; не се пречистват 

6 с. Константиново 0% изграденост; заустване в септични ями; не се пречистват 

7 с. Полски извор 0% изграденост; заустване в септични ями; не се пречистват 

8 с. Русокастро 0% изграденост; заустване в септични ями; не се пречистват 

9 с. Трояново 
12% изграденост; заустване – дере и септични 

ями; 
не се пречистват 

10 с. Тръстиково 0% изграденост; заустване в септични ями; не се пречистват 

11 с. Черни връх 0% изграденост; заустване в септични ями; не се пречистват 

12 с. Свобода 0% изграденост; заустване в септични ями; не се пречистват 

13 с. Желязово 0% изграденост; заустване в септични ями; не се пречистват 

 

Проектите , които се реализират или се предвиждат за реализация са следните: 

В град Камено през 2005 г. е реализиран микропроект № 103 “Канализация главен клон 8, гр. 

Камено” на стойност 338 696,04 лева, с финансираща организация Социално инвестиционен фонд , а през 

периода 2007-2008 г. по програма САПАРД е реализиран Проект № 290702100071 - “Изграждане на 

канализационна мрежа в гр. Камено - XI етап” на стойност 1 330 867, 80 лева, с което е изградена 

канализационна мрежа с дължина 6381, която се ползва от около 1200 жители. Към момента канализацията 

за отпадъчни води от главни колектори I и II е със степен на изграденост-96%, с водоприемник – дере, като 

използваните тръби са бетонови. 

В с. Трояново, съгласно сключен договор № 6644/ 03.10.2008 г. с ПУДОС частично е реализиран 

проект “Изграждане на канализационен колектор с. Трояново, община Камено, област Бургас” на стойност 

720818,00 лв. Предвидени са за изграждане два главни и 49 броя второстепенни колектори. Към момента е 

изграден първи етап от канализационната система, представляваща част от главен канализационен колектор 

I с дължина 1 445 м. (при обща дължина на колектор I–1 779 м.). Изградеността на канализационната мрежа 

е 12%, която се ползва от около 500 жители, а използваните материали-дебелостенни PVC тръби. 

В начална фаза на разработка е проект за водопровод, канализация и ПСОВ с. Русокастро. 

Проблемите стоящи за решаване пред Община Камено са следните: 
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 липса на изградена канализационна система в голямата част от населените места; 

 паралелно с канализационната система е необходимо изграждане в населените места и на 

ПСОВ; 

 необходимо е редуциране и последващо прекратяване на заустването на непречистени 

отпадъчни води в повърхностните водни тела. Насоките за развитие с цел подобряване състоянието на 

повърхностните води са: 

-доизграждане на канализацията на гр. Камено; /особено в проблемните квартали/; 

-изграждане, подобряване и частично разширяване на канализационните мрежи по селата; 

-изграждане на пречиствателни станции; 

-подобряване работата на пречиствателните съоръжения в промишлените предприятия . 

2.4.2.2. Пречистване на отпадъчните води   

Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води 

Към настоящия момент на територията на Община Камено е напълно изградена  само ПСОВ 

Кръстина. Местоположението на пречиствателното съоръжение е имот ПИ 000130 с площ 3,638 дка, частна 

общинска собственост, намиращ се в землището на с. Кръстина с ЕКАТТЕ 40381, община Камено.  

Пречиствателната станция е от модулен тип (2 бр. модули) и е предвидена да обслужва население 

от 1000 души, колкото са и жителите на с. Кръстина. Оразмереното водно количество е Q средно ден. = 153 

куб.м./ден. В ПСОВ водите постъпват гравитачно. Състои се от буферен резервоар, 2 броя модулни 

биологични ПСОВ и 2 броя изсушителни полета – монолитно изпълнени.      

Съгласно „Разрешение за ползване на воден обект за заустване на отпадни води в повърхностни 

водни обекти” №2371 0032/27.03.2009 издадено от басейнова дирекция „Черноморски район” с център 

Варна, приемник на отпадните води е дере, приток на Сънъдере. Последователно пречистените води се 

вливат в р. Чакърлийска /Чукарска/, а от нея в Бургаското езеро. 

Индивидуалните емисионни ограничения за заустване са: 

БПК 5 =15 мг/л; 

ХПК = 70 мг/л; 

Неразтворими вещества = 50 мг/л; 

Азот амониев = 2,0 мг/л; 

Азот нитратен = 10 мг/л; 

Общ фосфор = 2 мг/л. 

Технологичната схема на пречистван включва следните съоръжения: изравнителен (буферен) 

резервоар с решетки (сита) и помпи, басейн за денитрификация, биобасейн, вторичен утаител, резервоар за 

дезинфекция, силоз за утайки, изсушителни полета.  

ПСОВ, за които има изготвени проекти 

ПСОВ – с. Трояново  

Съгласно изготвения проект, ще се изгради биологична модулна “ПСОВ – с. Трояново”. Предвидено 

е изграждане на 4 модула с максимален капацитет на 1 модул 500 е.ж. Във връзка с поетапното изграждане 

на канализационната система на селото, поетапно ще се извърши изграждането и на “ПСОВ Трояново”. 

Селото е разположено на наклонен терен от изток на запад, като най-високата кота е 141,00, а най-

ниската 95,00. Заустването на пречистените води ще се извърши в западния край на селото, където минава 
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Основното дере ( имот № 000332 по плана за земеразделяне),  В него се вливат две по - малки дерета, като 

в центъра на селото на едното от тях е направена частична корекция.  

Канализационната мрежа ще бъде използвана само за битово - фекални води. Дъждовните води са 

оставени на свободно оттичане, тъй като конфигурацията на терена и наклона на улиците позволяват това. 

Приемник на повърхностния отток от територията на селото ще бъде съществуващото дере. 

Обхванати са битовите води от парцелите, които са в регулирана територия на селото.С два главни 

колектора и 49 бр. второстепенни колектори, битовите води от цялото село по гравитачен път са доведени 

до най – ниското място на селото, където ще бъде изграден на първо време един модул. 

ПСОВ представлява компактно моноблоково съоръжение за пречистване на отпадни води. В 

моноблока  са обединени на едно място пречиствателни съоръжения, оборудване и обслужващо помещение, 

както следва: Входна савачна шахта, Решетка, Биобасейн, Вторичен утаител, Контактен резервоар за 

дезинфекция с NaClO, Силоз за съхраняване и уплътняване на стабилизираната утайка, Машинно 

помещение. 

ПСОВ е предвидена да обслужва население от 2100 души при отводнителна норма – 140 л./жит.ден, 

максималното часово отводнително водно количество – 3,40 л./сек. и Q средно ден = 294,84 куб.м./ден. 

Предвиденото нормативно натоварване е: БПК5 = 60 гр./жит.ден, НВ = 70 гр./жит.ден, ХПК = 120 

гр./жит.ден, Азот по Келдал = 11 гр./жит.ден, Общ фосфор = 1,8 гр./жит.ден, 

Оразмерителни параметри на пречиствателното съоръжение (оразмерено е за 500 еквивалент 

жители) са : 

Показатели за замърсеност на постъпващата отпадъчна вода: 

БПК5 = 429 гр./куб.м., НВ = 500 гр./куб.м., ХПК = 857 гр./куб.м., Азот по Келдал = 78,6 гр./куб.м., 

Общ фосфор = 12,86 гр./куб.м. 

Показатели на пречистената вода на изход от ПСОВ: 

БПК 5 = 25 мг./л., НВ = 50 мг./л., ХПК = 125 мг./л., Общ азот = 15 мг./л., Общ фосфор = 2 мг./л. 

Пречиствателен ефект: 

БПК 5  > 94%; 

НВ  > 90%; 

ХПК  > 94%; 

Общ азот  > 81%; 

Общ фосфор > 84%. 

Технологичната схема осигурява пълно биологично пречистване с отстраняване на азот и фосфор, 

аеробна стабилизация на активната утайка и дезинфекция на отпадъчните води. 

ПСОВ Камено  

На този етап са извършени предварителни (прединвестиционни проучвания). За площадка на ПСОВ 

гр. Камено е избран имот ПИ № 033006 в землището на гр. Камено с ЕКАТТЕ 35883 общ. Камено. Имотът 

с площ 9,982 дка е общинска собственост и се намира в местността “Герена”.  

Изходни оразмерителни параметри  

 средно дневно Q 

-първи етап 2015 г.- 714 м3/ден. 

-краен етап -2045 г.-754 м3/ден. 
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 максимално часово  Q при дъжд 

-първи етап 2015 г.- 108 м3/ден. 

-краен етап -2045 г.-117 м3/ден. 

 Оразмерително максимално часово Q 

-първи етап 2015 г.- 119 м3/ден. 

-краен етап -2045 г.-119 м3/ден. 

 Еквивалентни жители  

БПК5  натоварване 

-първи етап 2015 г.- 260 кг/ден. 

-краен етап -2045 г.-256 кг/ден. 

ХПК натоварване 

-първи етап 2015 г.- 519 кг/ден. 

-краен етап -2045 г.-511 кг/ден. 

НВ  товар 

-първи етап 2015 г.- 260 кг/ден. 

-краен етап -2045 г.-256 кг/ден. 

Предвид извършените анализи в предварителните проучвания, за пречистване на отпадъчните води 

и третиране на утайките от гр. Камено са предложени два варианта на компактна пречиствателна станция 

за пълно биологично пречистване 

 “Продължителна аерация” и механично обезводняване на утайките с шнекова преса. 

 Биобасейн “НИТРО-ДЕНИТРО”, отделна аеробна стабилизация и механично обезводняване 

на утайките с центрофуга. 

Към момента на изготвяне на проекта за Общ устройствен план на Община Камено няма 

одобрен проекти за ПСОВ гр. Камено и ПСОВ с. Трояново, предвид на което не са отразени в плана. 
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2.4.2.3. Мерки за подобряване на канализацията на територията на община Камено,предвидени в Регионален Генерален план 

ВиК Бургас ЕАД 

Предвидените в Регионален Генерален план ВиК Бургас ЕАД мерки за подобряване канализацията на територията на Община Камено са 

показани в таблица ІІ.2.4.2.3.-1. 

Таблица ІІ.2.4.2.3.-1: 

Общин

а 
Агломерация 

Обхват на 

агломерацията 

Население, 

НСИ 

преброяване 

2011г 

E.Ж. 
Чувствителна 

зона [Да/Не 

Съответствие  

с Директива 

91/271 
Причини за 

несъответствие 

Потенциална 

мярка - 1 

Потенциа

лна мярка 

- 2 

Препоръча

на мярка 

Стойност на 

препоръчана

та 
[Да/Не] 

Краткосрочна инвестиционна програма 

Камено Камено Камено 4269 4226 Да Не 
няма изградена 

ПСОВ 

Изграждане на 

канализация и 

ЛПСОВ 

- 

Изграждан

е на 
канализация 

и ЛПСОВ 

4 307 500 

Средносрочна инвестиционна програма 

Камено Трояново Трояново 1135 139 Да Да - 

Изграждане на 

канализация и 
ЛПСОВ 

- 

Изграждан
е на 

канализация 

и ЛПСОВ 

5 401 050 

Камено Русокастро Русокастро 1176 0 Да Да - 
Изграждане на 
канализация и 

ЛПСОВ 

- 

Изграждан

е на 

канализация 
и ЛПСОВ 

8 300 500 
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3. Почви 

 Геоложката основа, релефа и климатичните особености определят вида на почвите и тяхното 

състояние. Според генерализираната схема на почвите в България (по FAO) територията на община 

Камено е изградена от няколко вида почви. 

Ордери: А – почви  несвързани със зонални климатични условия. 

Типове: Наносни (Fluvisols, FL) 

Подтип: богати (eutric, FLc) 

Това са млади почви, които се образуват от съвременните речни наноси. Решаващо значение при 

формирането им оказват повишеното ниво (от 1 до 3 cm дълбочина) на почвените води, както и 

различното им обрасване с растителност. Наносни почви има покрай всяка река, но най-обширни и 

представителни площи заемат по поречията на реките Марица, Тунджа, Дунав и Дунавските острови. 

Характеризират се със следните общи особености: формират се винаги на заливната и първата 

надзаливна тераса на реките; подложени са на периодично (може да не е ежегодно) заливане и 

натлачване на нови наноси; при естествени условия върху тях расте водолюбива растителност – 

дървесна (елша, върба, топола, бряст, полски ясен) и тревно-ливадна (власатка и др.). Поради 

периодичното отлагане на нови материали наносните почви имат само един слабо или по-добре изразен 

хумусен хоризонт, под който в дълбочина се редуват различни по песъчливост и химичен състав 

пластове наслоявания на речните наноси.  

Типове: Плитки (Leptosols, LP) 

Подтип: ранкери (umbric, LPu) 

Най-важното условие за образуването на плитките почви е устойчивостта на основната скала на 

изветряване при конкретните климатични и релефни условия. Плитките почви са едни от най-

разпространените в нашата страна. Заемат обширни компактни територии в планините и в хълмистите 

земи, което дава основание те да се обосноват в специфични почвени райони.  

 Подтип ранкери (Umbric.Leptosols) са плитки, слабо развити и кисели почви, образувани на 

маломощен елувий от силикатни скали. Дълбочината на профила е от 10 до 30-40 cm. Имат само А-

хоризонт, разположен върху твърдата скала. Характерно за тях е голямото количество песъклива 

компонента и чакълеста фракция, имаща състав на скалите от подложката. Водният им режим е сух. 

Обрасли са с тревна и храстова растителност. На цвят са тъмнокафяви до черни.  

По голямата част от територията на общината е заета от почви  с Ордери: В – почви  образуването 

и свойствата на които са предопределени от особеностите на почвообразуващата скала. 

                          тип смолници (vertisols, VR). 

                  Подтип – богати/обикновени (eutric, VRe) 

                               - карбонатни (calcic, VRk) 

                               - гипсови (gypsic, VRy) 

                               - глееви (gleyic, VRg) 

Смолниците(Vertisols) са представени почти изключително от излужения си и съвсем малко от 

типичния си и карбонатен подтип. Формирани са както на плиоценски и еоценски глинести материали, 

така и на елувий от андезит и андезитни туфи. В зависимост от материалите, върху които са образувани, 

те показват известни различия. Тези върху кватернерни отложения (в землищата на Равда, Поморие, 

Бургас, Камено) са средно мощни (с хумусен хоризонт 50-70 cm) и имат черноземовиден характер - по-

добре изразена зърнесто-троховидна структура, по-слабо уплътняване и по-голямо съдържание на 

хумус (до 3,8%). По механичен състав са по-леки - тежко песъчливо-глинести. Механо-технологичните 

им свойства показват известни различия от тези на смолниците върху плиоценски отложения - по-ниско 

относително съпротивление при оран, по-добра водопропускливост и др. Добре са запасени с фосфор, 

общото съдържание на които достига до 0,220% срещу 0,050 до 0,130% при другите смолници. 

Реакцията им е неутрална до слабо кисела. Друга особеност на тези почви е, че сред тях са 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  200 

разпространени карбонатни и типични подтипове. Последните се отличават с по-маломощен (45-60 cm) 

хумусен хоризонт, по-добре изразена зърнесто-троховидна структура и по-високо съдържание на хумус 

(3,5-4%). 

 Почвения профил се характеризира с добре проявена диференциация. В него има два 

прехождащи един в друг хоризонта: горен, черен на цвят с дебелина до 1,20 m и долен глинест, под 

който се разполагат коренните скали на сенона. 

4. Геоложка среда 

4.1. Геоложки строеж на района 

По картограмата на страната в М 1:100000 районът на община Камено попада в картен лист 

Бургас. Територията на община Камено е изградена от горнокредни, палеогенски, неогенски и 

кватернерни наслаги. /Фиг. ІІ.4.1.-1/. 

 

 

Фиг. ІІ.4.1.-1: Картен лист Бургас в М 1:100000 
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УСЛОВНИ ЗНАЦИ 
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Горна креда 

В пределите на к.л. Бургас се разкриват горните нива на горната креда, представени от вулкано-

плутоничен комплекс е възраст кониас-сантон и флишки седименти с възраст сантон-кампан. Вулкано-

плутоничният комплекс е поделен на три групи - Грудовска, Мичуринска и Бургаска, разположени В 

сложни пространствени и времеви взаимоотношения. Лежащите върху този комплекс флишки 

седименти се отнасят към Еминската свита. На територията на община Камено се разкриват скалите на 

Бургаската група и по конкретно Медовската и Драгановската свити. 

Медовска свита (mdK2
cn-st) 

Свитата е номинирана от П е т р о в а  идр. (1980). Наименованието произхожда от с. Медово (к.л. 

Долни чифлик), в околностите на което е типовият разрез. В к.л. Бургас разкрития на Медовската свита 

се наблюдават около с.с. Българово, Караново, Трояново, Черково, северно от с. Загорци. В най-

северните отдели на картния лист Медовската свита се разполага с бърз преход върху Тънковската свита 

и се покрива с ясна литоложка граница от Драгановската свита. Поради частично клинообразно 

латерално съчленяване със скали от Мичуринската група на юг при с. Загорци, като подложка на скалите 

от Медовската свита се явява Демиркьойскатa свита, а около с.с. Загорци, Аспарухово, Черково и Трояново 

свитата се покрива от неподелена Мичуринска група. 

Медовската свита е представена от дебелопластови и масивни псамитови, лапилови и бомбени 

туфи на алкални базалтоиди, които се явяват типов белег на свитата. Рядко в пластореда присъстват 

разливи и силове от алкални базалтоиди и тънки пачки от туфити, пясъчници, алевролити и глинести 

варовици, които бързо изклинват. 

Дебелината на свитата е 1800 m. Възрастта й е условна в диапазона кониас-сантон. 

Драгановска свита (dgK2
st) 

Като литостратиграфска единица е въведена от П е т р о в а и др. (1980). Наименована е на с. 

Драганово (к.л. Айтос), в района на което има широко площно разкритие. Типовият разрез се намира на 

югоизток от с. Бата (к.л. Долни чифлик). 

На к.л. Бургас Драгановската свита се разкрива северно от с. Българово, западно от с. Караново, 

южно от с. Аспарухово, северно и южно от с. Черково. В най-северната част на картния лист се разполага 

нормално, с бърз преход върху Медовската свита. На юг към с.с. Трояново, Аспарухово, Черково и 

северно от с. Загорци лежи върху клин от вулканити на неподелена Мичуринска група. Покрива се от 

седиментите на Еминската свита. Преходът е постепенен. Осъществява се чрез увеличаване на 

количеството седименти с флишки белези всред вулканитите. Границата се поставя по последните 

пластове от пирокластити. 

Драгановската свита е изградена от туфи и лави на алкални трахити и алкални базалтоиди. В 

разреза участват и неголям обем туфи и лави от трахиандезити и трахити. Незакономерно в пластореда 

се срещат тънки пачки от туфити, пясъчници, алевролити, аргилити, глинести варовици, мергели. 

Пласторедът на свитата е непостоянен. Северно от с. Българово в разреза преобладават лавите. Тук във 

вертикална посока, Като обща закономерност, се очертава развитие на алкални базалтоиди в долните 

нива на свитата, мезократни разновидности на алкални трахити - в средните нива и левкократни алкални 

трахити - в най-горната част на свитата. В западна посока лавите сравнително бързо изклинват. Заме-

стват се от туфи, придружени от различни по дебелина пачки от туфити и седименти. Западно и 

югозападно от с. Караново лавовите потоци в пластореда са малобройни, с незначителна дебелина и 

неиздържани по простирание. 

Дебелината на Драгановската свита е 1600 m. 

Възрастта на свитата се приема за сантонска. Най-горните нива на разреза С и м е о н о в  идр. 

(1974ф) датират като горен сантон с богато микрофаунистично съобщество. 

Палеоген 
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Палеогенските седименти заемат широка площ западно от Бургаския залив. Покриват 

трансгресивно и дискордантно горно-кредните вулканити и седцменти. Възрастта им се определя като 

среден еоцен-олигоцен. Отнасят се към три литостратиграфски единици: Равнецка свита, Мугриска свита 

и конгломератна задруга. 

Равнецка свита (rvPg2
2-3) 

Като официална литостратиграфска единица е дефинирана о т Д ж у р а н о в  (1992). Наименувана 

е на с. Равнец, западно от гр. Бургас, където авторът е наблюдавал най-доброто разкритие. Равнецката 

cвита се разполага трансгресивно и дискордантно върху скалите на горната креда. Покрива се от 

Мугриската свита северно от Мандренското езеро и от конгломератната задруга - южно от 

Мандренското езеро. 

Облик на свитата дават зелени и виолетовочервени глини, Всред които се явяват неиздържани 

пластове от пясъци с коса слоистост и конгломерати. В пластореда участват и пясъчници, които се 

срещат предимно в горната част на разреза. Характерни за Равнецката свита са въглищните шисти и 

въглищата. Те формират отделните неиздържани прослойки и лещи, В които се редуват с уплъщнени 

глини. 

Дебелината на свитата е до 160 m. 

От седиментите на Равнецката свита С и м е о н о в  идр. (1977ф) съобщават богат спорополенов 

спектър, както и микро- и макрофосилни съобщества, които определят, възрастта като горен еоцен. 

Д ж у р а н о в  (1992) датира Равнецката свита като среден-горен еоцен. 

Мугриска свита (mgPg2
3-Pg3 ) 

Оригинално е въведена с наименованието "Мугриски мергели" от Г о ч е в (1929). Като Мугриска 

свита литостратиграфската единица е описана от Д ж у р а н о в  (1992), с лектотипов разрез на сондаж 

"Сейменлийски" (к.л. Поморие). 

Мугриската свита се разполага върху Равнецката свита в централната част на Бургаската 

депресия, а В южната й периферия (около с. Горно Езерово и северно от с. Маринка) лежи трансгресивно 

и дискордантно върху горнокредни скали. Горнището й не се разкрива. Съчленява се клинообразно с 

конгломератната задруга в южния край на картния лист - южно и югозападно от с. Маринка. 

В литоложкия състав на свитата доминират мергелите - сиви, сиворезедави, с неравен кукест лом. 

Всред тях като неиздържани пластове и лещи се наблюдават варовици и конгломерати. 

Дебелината на Мугриската свита достига до 310 m. 

Въз основа на богато фаунистично съобщество възрастта на "Мугриските мергели" Г о ч е в  

(1929) определя като приабонска. Тази възраст се потвърждава и от по-късните изследователи като  

приемаме възрастовия диапазон на Мугриската свита в границите на горен еоцен - долен олигоцен. 

Конгломератна задруга (1 Pg2
3-Pg3 ) 

Като самостоятелна неофициална литостратиграфска единица задругата е въведена от Петрова 

и др. (1986ф). Под името горен хронохоризонт на приабона е отделена в кондиционните геоложки карти 

на С и м е о н о в и др. (1977ф, 1979ф). 

Разкрива се в югоизточната част на картния лист. 

Разполага се с постепенен преход върху Равнецката свита, а извън ареала на разпространение на 

последната лежи трансгресивно и дискордантно върху горнокредните скали. Горнището й не се разкрива. 

Съчленява се хоризонтално с Мугриската свита. 

В литоложкия състав доминират кварцови конгломерати с песъчлива спойка. Освен тях се срещат 

дребнокъсови, среднокъсови и валунни полигенни конгломерати, полигенни чакъли, кварцови пясъчници 

и пясъци (често с коса слоистост), песъчливи и варовити глини и глинести варовици. 

Литостратиграфските разновидности се редуват незакономерно във вертикална посока и взаимно се за-

местват латерално. 

Дебелината на конгломератната задруга достига до 170 m. 
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Спорополенов спектър от долните нива на задругата непосредствено източно от картния лист 

( С и м е о н о в  и др., 1977ф) определя възраст горен еоцен, но тъй като задругата латерално се замества 

от Мугриската свита с възраст горен еоцен - долен олигоцен по аналогия приемаме същия възрастов 

диапазон и за конгломератната задруга. 

Неоген (N) 

Неогенските седименти се разкриват като отделни петна В западната част на картния лист. 

фаунистични данни за възрастта им липсват. Не са били обект на тясно специализирани регионални 

изследвания и литостратиграфска подялба. При геоложкото картиране са отнесени към плиоцена . 

Разполагат се трансгресивно и дискордантно върху горно-кредни скали, а в южната част на 

картния лист (южно от Русокастренска река) - върху Равнецката свита на палеогена. 

Развити са в езерен фациес. Разрезът започна обикновено с полигенни брекчоконгломерати или 

чакъли. Нагоре в пластореда в незакономерно редуване участват брекчоконгломерати и чакъли, 

пясъчници, пясъци, глини и варовици. Пластовете са неиздържани, бързо изклинващи или лещообразни. 

Характерно е значителното литоложко разнообразие и честите преходи между отделните разновидности 

в хоризонтална и вертикална посока. Това затруднява разграничаването на литостратиграфски единици. 

Дебелината на неразчленените неогенски седименти е непостоянна. В района на с. Дюлево по 

сондажни данни ( М а з н и к о в  и др., 1969ф) достига да 100 m. 

Кватернер 

Кватернерните отложения обхващат главно долините на реките, речните устия и прибрежната 

част на Бургаския залив. Поделят се на няколко генетични типа наслаги: морски, езерно-блатни и 

алувиални. По време на образуване се отделят седименти с възраст среден плейстоцен и холоцен. 

Морските образувания на високата (Карангатска) тераса (mtQp ) покриват билната част на 

височината западно от Атанасовското езеро. Представени са от пясъци, които образуват тънка покривка 

до 5-6 m върху мергелите на Мугриската свита. Съществуващите данни не са достатъчни за решаването 

на въпроса за възрастта на седиментите на тази тераса. Условно морските образувания се приемат за 

среден плейстоцен. 

Езерно-блатните образувания (IQh) заемат приустиевите части на реките. Поради съвременните 

промени в нивата на езерата Бургаско и Мандренско и канализирането на p.p. Айтоска, Русокастренска, 

Средецка, Факийска, Изворска границите между алувиалните образувания на заливната тераса на реките 

и образуванията от езерен характер са условни. В литоложки план преобладава фината фракция на 

пясъци, песъчливи глини, глини, които на места съдържат чернилки от растителен gempumyc и редки 

тънки (0.2-0.3 m) чакълни прослойки. 

Алувиалните образувания (aQh) са свързани с ниската заливна тераса. Доминират пясъците, 

глинестите пясъци и глините. Чакълите са дребни, добре заоблени, с размери до 0.10 m. Терасите са 

опочвени, напълно антропогенно променени. Реките са канализирани и на места значително изместени 

от първоначалното им русло. 

4.2. Тектоника на района 

Територията, включена в обхвата на картен лист Бургас, попада в обсега на 

Източносредногорската структурна зона. В тектонския й строеж се открояват два структурни плана. 

Първият структурен план засяга горнокредните скали и е резултат от средноалпийски деформации. 

Вторият е късноалпийски. 

В средноалпийската тектоника се различават два етапа: субхерцински и илирски. С илирския етап 

е свързано главното структурообразуване на Източното Средногорие. От субхерцинския строеж са 

възстановими само отделни фрагменти, тъй като илирската нагъвателна фаза до голяма степен е заличала 

субхерцинските структури. 

Субхерцински строеж 

Субхерцинските движения имат разломно-блоков характер. Първите най-значителни 

разломявания имат субекваториална посока. 
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Илирски строеж 

Площта на к.л. Бургас в структурно отношение представлява естествено продължение на 

намиращия се на север к.л.Айтос и притежава всички общи белези, характерни за тази част от 

Източносредногорската структурна зона. 

Непрекъснатият пласторед от кампана до палеоцена и от палеоцена до средния еоцен  

констатиран непосредствено на север от картния лист, както и дискордантното положение на 

горноеоценските седименти върху формираните през лютеския век гънкови и разломни структури, дават 

основание за обвързването на тези структури с ранноилирската структурообразувателна фаза. 

Късноалпийски структурен план 

Късноалпийските движения имат разломно-блоков характер. Следствие на тях, през късния еоцен 

- ранния олигоцен се формира Бургаската наложена депресия, която обхваща голяма част от картния 

лист. 

През късноалпийския етап, през неогена, е заложен Айтоският разлом, който продължава да 

играе активна роля до кватернера. Маркира се от фацети и пролувиални конуси. Айтоският разлом е най-

добре развит при гр. Айтос (северно от к.л. Бургас), където се характеризира като десен отсед-разсед с 

хоризонтално преместване до 2 km и вертикален скок до 400 m. В границите на района, северно от с. 

Българово, попада югоизточният му завършек със съвсем незначителна амплитуда. 

Друг малък неогенски разлом с посока 110° е установен северно от с. Караново. 

4.3. Сеизмичност 

Съгласно сеизмичното райониране на България територията на община Камено попада в район 

от VI степен на сеизмична активност по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник и сеизмичен 

коефициент 0.10 (Карта за сеизмично райониране на Република България за период 1000 години по 

Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони). Тази 

сеизмична активност е най-ниската за страната, поради което районът може да се характеризира като 

устойчив в сеизмично отношение.  

 

Фиг. ІІ.4.3.-1: Карта за сеизмично райониране на Република България за период 1000 години по 

Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони 
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4.4. Свлачища 

По данни от „Геозащита Варна“ ЕООД, на територията на община Камено няма регистрирани 

свлачищни процеси, т.е в границите ѝ няма зони с увреждане на ландшафта с такъв  характер. 

 

Фиг. ІІ.4.4.-1: Карта на свлачищата в района на община Камено по данни на „Геозащита-Варна“ 

4.5. Минерално разнообразие 

В националният баланс на запасите са заведени следните находища за строителни материали на 

територията на община Камено:  

 гр. Камено - находища за пясък "Ганчевото кладенче изток" и "Ганчевото кладенче запад" 

 с. Полски извор - находище за пясък "Полски извор" 

 с.Черни връх - находище за пясък "Мандра" и за трошен камък "Горно езерово" 

 с.Константиново - находища за пясък "Новоселци 3" и "Калов баир" 

 с.Вратица - находища за трошен камък "Браница" и "Каята" 

В общината има дадени концесии за шест находища на строителни материали: „Полски извор”, 

„Горно езерово”, „Новоселци-3”, „Калов баир”, „Браница” и „Каята”. В момента работят „Горно 

езерово”, „Новоселци-3”, „Полски извор“ и „Браница”. Находище „Новоселци-3” е за добив и 

преработка на пясък, а „Полски извор“ за добив на пясък. Взривни работи се извършват на „Горно 

езерово” и „Браница”. 

Параметрите на взривните работи, осигуряващи безопасност на хора, съоръжения и сгради от 

вредното въздействие на взрива се определят съгласно Инструкцията за определяне безопасните 

разстояния при взривните работи (приложение 7 от Правилник по безопасността на труда при взривни 

работи, Заповед № 294 от 28.12.1996 г., Обн. ДВ бр.3 от 10.01.1997 г.). Съгласно цитираната по горе 

инструкция безопасните разстояния се определят по формули в зависимост от количеството взривно 

вещество, конструкцията на заряда, коефицента на якост на скалите и схемата на взривното поле. За 

всяко находище има изготвени Цялостен проект за експлоатация и Годишен проект за експлоатация, 

които са утвърдени от Министерството на енергетиката. В тези проекти подробно са разгледани и 

изчислени параметрите на взривните работи за всяко находище. В чл. 143 от Правилник по 

безопасността на труда при взривни работи, Заповед № 294 от 28.12.1996 г., Обн. ДВ бр.3 от 10.01.1997 

г. са дадени минимални безопасни разстояния за всички възможни случаи. За конкретните находища в 

община Камено минималните безопасни разстояния са от 200 до 500 m. Находище „Браница” отстои на 
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1000 m от строителните граници на село Вратица, а находище „Горно езерово” на 950 m от строителните 

граници на село Черни връх. 

За всяко едно от изброените находища разрешението за експлоатация е дадено след изготвен и 

одобрен на експертен съвет ОВОС. Там подробно са разгледани очакваните въздействия от 

експлоатацията на съответното находище и са предписани мерките за намаляване на въздействията. 

5. Ландшафт 

Ландшафтите  се  състоят  от  веществени  компоненти,  образувани  от вещества с различни 

физически свойства. Релефът и климатът имат водещо ландшафто-образуващо  влияние. Водата, 

почвата, растителният и животински свят са съществени компоненти на ландшафта и са важни 

индикатори на състоянието му.   

Абиогенните компоненти на ландшафта (климат,   релеф,   води)   са   устойчиви   и   бавно   

изменящи   се,   докато биогенните   (растителен   и   животински   свят)   са   динамични   и   бързо 

променящи се и в значителна степен повлияни от човешката дейност. Повечето от ландшафтите са 

устойчиви, а същевременно могат да се променят и при определено въздействие да преминават от едно 

в  друго състояние. 

Според комплексното физико-географско райониране на България Община Камено се отнася 

към Преходна област ландшафтна зона на Горнотракийско-Среднотунджанска подобласт (по Гълъбов, 

1975). 

Според ландшафтно-типологичната схема на страната района на Община Камено спада към тип 

Г-Междупланинска зонална област на южнобългарските низини и ниски планини, XXIII - Бургаско-

Айтоска подобласт (Петров, 1990 г.). Съгласно ландшафтното райониране на България  (Петров, 1990 

г.), община Камено попада в части от следните ландшафтни области, ландшафтни подобласти и 

ландшафтни райони, както следва: 

Клас Междупланински равнинни ландшафти 

Тип: Ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадно-степни 

междупланински низини 

Подтип: ландшафти на ливадно-степните и лесо-ливадно-степните междупланински низини 

17. ландшафти на ливадно-степните и междупланински низини върху неспоени кватернерни 

наслаги с висока степен на земеделско усвояване 

18. ландшафти на ливадно-степните междупланински низини с плиоценски песъчливо-глинести 

наслаги и с висока степен на земеделско усвояване 

20. ландшафти на лесо-ливадно-степните междупланински низини върху вулкански скали със 

средна степен на земеделско усвояване 

 Тип: Субсредиземноморски аквални и субаквални ландшафти 

Подтип: ландшафти на приморските езера и блата 

24.  ландшафти на лиманните езера 

Клас Планински ландшафти 

Тип: Ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори 

Подтип: ландшафти на нископланинските ксерофитно-храстови гори 

46. ландшафти на нископланинските ксерофитно-храстови гори върху андезити и риолити със 

сравнително малка степен на земеделско усвояване 

48. ландшафти на нископланинските ксерофитно-храстови гори върху метаморфни скали със 

сравнително малка степен на земеделско усвояване. 

В така посоченото ландшафтно райониране преобладават аграрни ландшафти от клас 

междупланински равнинни ландшафти, с развити  структури на оборотните култури и трайните 
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насаждения. Също така присъстват естествените ландшафти със топлолюбива, сухоустойчива 

ксероморфна растителност, горските ландшафти са заемат малка  част от територия на общината (5.33 

% или 1880.918 ha).  

Община Камено се намира в Източна България на 19 km северно от град Бургас и 

административно принадлежи към едноименната област – Бургаска област. Община Камено е 

разположена в югоизточната част на България. На север тя граничи с община Айтос, на изток с община 

Бургас, на запад с община Карнобат и на юг с община Средец. В административно-териториално 

отношение общината е част от Бургаска област и Югоизточния район за планиране.  

Община Камено, като част от територията на Бургаската низина, попада в Черноморската 

климатична подобласт в системата на континентално- средиземноморската климатична област. 

В зависимост от преобладаващото участие на природни или антропогенни компоненти, 

ландшафтите се разделят в следните групи: 

 Природни ландшафти, които са формирани под влияние на природните фактори и не 

попадат под въздействие на човешката дейност. Устойчивостта на тяхната структура се 

определя от процесите на саморазвитие и саморегулиране. В повечето случай това са 

ландшафтите попадащи под защитата на държавното природно законодателство - 

резервати, защитени територии и природни обекти, някои от горските и крайводни 

ландшафти.  

 Антропогенни ландшафти, които са резултат от човешката дейност, която променя в 

различна степен някои от природните компоненти, формирайки техния специфичен 

характер и структура. Този тип подразделят най-общо на „земеделски“, „урбанизирани“ 

или „техногенни“; 

 Селищни ландшафти - те са резултат от човешката дейност, която  е променила в 

различна степен някои природни компоненти, формирайки нов характер и структура. 

Обхващат различно засегнати от стопанската, строителната и културната  дейност на 

човека природни условия и имат нарушени взаимоотношения и взаимовлияния със 

съществуващия растителен и животински свят. В тази група ландшафти попадат всички 

населени места в териториалния обхват на Община Камено; 

В рамките на антропогенните ландшафти се разграничават промишлени ландшафти, 

урбанизирани ландшафти в населените места, аграрни ландшафти и др., при които отделните 

компоненти на ландшафните са изменени в различни степени.  

  Аграрни  (селскостопански) ландшафти, най-съществено значение за облика на 

района имат аграрните ландшафти. Устойчивостта на екосистемите за селскостопанския 

ландшафт зависи от вида на отглежданите култури, използваните препарати за борба с 

вредителите, количеството на внасяните торове, развитието на ерозионните процеси и 

др.; 

 Културни ландшафти, които са най-силно изменени от човешката намеса и отразяват 

отношението на хората към природата. Според някои класификационни системи, 

характеристиката на културните ландшафти трябва да се свързва с висока 

продуктивност. 

В зависимост от степента на човешка намеса и настъпилите изменения ландшафтите се 

класифицират в следните групи: 

 Девствени ландшафти, които по различни специфични особености са останали трудно 

достъпни, не са обект на човешка въздействие и са запазили първичния си облик;  

 Слабо изменени ландшафти, които са запазили своята първична структура и естествен 

вид, но попадат под косвеното въздействие на някои антропогенни дейности. Към тази 

група обикновено се отнасят ландшафти със статут на защитени територии (природни 

паркове, резервати, защитени местности, природни забележителности, защитени зони 

по Натура 2000 за опазване на природни местообитания и др. 
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Характерни за обследвания район на община Камено са няколко основни групи ландшафти: 

селскостопански, селищни, законово запазени и горски ландшафти. Всички от тях са с някаква по-малка 

или по-голяма степен на антропогенна намеса. 

Селскостопански ландшафти 

Основен ресурс за развитие на аграрния сектор  на територията на общината (селско, горско и 

рибно стопанство) е ценната обработваема земя и наличния горски ресурс. Поземленият земеделски 

ресурс на общината, използван за развитие на селското стопанство включва обработваемите земи, които 

са с обща площ 255 479 дка (от които 155 000 дка са частна собственост, а 37 500 дка са общинска). 

От  общия размер на  обработваемата земя  в общината,  най-голям е делът  на  площта на нивите 

и полските култури (95.5%), следвани от площите с трайните насаждения (овощни градини и лозя), 

естествените ливади, мерите и пасищата. Точното им разпределение е показано в следващата таблица. 

Таблица ІІ.5.-1: 

 Земеделски земи  дка % 

обработваеми земи – общо  255479 100 

  в т.ч. ниви 243 992 95.5 

овощни насаждения  4058 1.6 

лозя 2841 1.1 

други 4 588 1.8 

 

Изключително благоприятното географско и геостратегическо местоположение на община 

Камено заедно с наличието на подобно разпределение на поземления фонд предопределят и основните 

стопански сектори развивани в общината. При последните десетилетия се отбелязват съществени 

промени, повлияли за екологичната, естетичната и дори ландшафтна същност на земеделските земи. 

В границите на общината съществува реална предпоставка за развитие на 

зеленчукопроизводството и на трайните насаждения като направление в селското стопанство е 

осигуряване на възможности за разширяване на поливните площи, като се ползват водите от 

съществуващите микроязовири.  В организационно отношение на територията на общината са 

регистрирани 4 земеделски кооперации. През анализирания период се наблюдава повишен 

инвестиционен интерес  в сферата на овощарството 

Фрагментите на аграрните ландшафти са многообразни, не само заради сезонните промени, но 

и по своята същност. Те могат да се разглеждат най-общо като отделни части, формирани от: трайни 

насаждения, ниви, земеделски култури, необработваеми земеделски земи-дерета, оврази и др. 

Селищни (урбанизирани) ландшафти 

Промените произтичащи от развитието на процесите на урбанизация  в територията на община 

Камено, са свързани с отнемането на земеделски терени за развитието на селищата и съпътстващите ги 

функционално-устройствени зони и техническа инфраструктура.  

Селищните ландшафти са специфична категория част околна среда, тъй като се формират на 

основата на сливането на сферите за обитаване, за труд, за отдих и на социалната и техническата 

инфраструктура върху определена територия. Селищният ландшафт е най-богат на фрагменти, които са 

пряко свързани с условията за живота на хората и развитието на човешкото творчество, на 

производството на материалните блага. 

Населените места и другите урбанизирани територии  заемат -  5.19 % (18 432 дка) от общата 

територия, от които терените на транспорта  са съответно -  0.61%. 

Урбанизираните територии на административния център град Камено, се явяват основен 

носител на растежа в рамките на територията на общината, като той се отличава със сравнително по-

високо ниво на динамика в развитието и свързаната с него  изменчивост на пространствено-

функционалните характеристики на отделните вече благоустроените територии. 
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Община Камено в своето местоположение, разпределение и структура, е със стремежи за 

вписването ѝ в обкръжаващата я природна среда. Наличието на добре развити растителни компоненти 

и съобщества - дворищно озеленяване, в  част от периферните жилищни квартали на град Камено и 

селата от общината възможностите за естествено развитие на ландшафта са по-високи, въпреки това 

като цяло е необходимо допълнително озеленяване в рамките на уличната регулация в града и селата. 

Положителното екологично въздействие в последствие ще бъде е с по-обхватен характер. 

Въздействието на ландшафта е многостранно - здравословно, културно и др. 

Ландшафтното фрагментиране и разпределението на отделните групи ландшафти, се обосновава 

от редица фактори, свързани с историческото развитие на града, населените места и  тяхната структура, 

характер на застрояване (плътност, етажност), функционалната насоченост на отделните части и др. 

Териториите за водни течения и водни площи са без промяна по плана. 

По данни на НСИ за 2011 г. броя жилища е 5978, докато броя сгради е 5494. Строителството е 

било най-активно в годините между 1960 и 1989 г., като много малка част от жилищния фонд е остатъчен 

от периода малко след Втората световна война. 

На територията на община Камено най-малобройни са сградите, изпълнявани с едропанелни 

строителни системи, което е обусловено от факта, че строителството е предимно нискоетажно, а 

териториалното разпределение на жилищните ресурси е благоприятно. Макар и малко на брой – 31 

(0.56%), те се нуждаят от цялостно конструктивно обследване, обследване за енергийната ефективност 

и подмяна на инсталациите. Скелетните стоманобетонни сгради са 0.43% от общия брой, а масивните 

96.9%.  

От общо 5494 жилищни сгради 65.8% са обитавани 3616, 1809 или 32.9% са необитавани, а 68 

са сгради за временно обитаване. Това прави 2.56 души обитатели на едно жилище. 

Като цяло може да се посочи, че съществуващият жилищен фонд има нужда да бъде обновен, 

като трябва да се направи стратегия необитаваните жилищни сгради да бъдат адаптирани към нов тип 

функции, например за социално нуждаещи се хора от населението. Множеството от тези  необитавани  

сгради  могат  да  се  реновират  и  адаптират  за  семейни хотели, леглова база за отдих, като по този 

начин ще се впишат в съществуващия ландшафт, и ще повлияят положително на визуалното възприятие. 

Техногенни ландшафти 

Техническите особености и белези на техногенните ландшафти ги определят преди всичко като 

големи струпвания на производствени мощности на значителни по площ територии от една страна и от 

друга - като линеарно и удължени очертани по форма пространства. 

Типичните особености и белези на техногенните  ландшафти се приемат като едни от най-

неблагоприятни екологически въздействия, естетически нарушения, които се създават в околната среда. 

Промишлените ландшафти се приемат за територии с незначително участие на елементи на естествената 

среда и натуралните формации. 

Основно място в икономиката на община Камено, заемат към момента функциониращите 

промишлени предприятия, които формират тенденциите в икономическото  развитие и пазара на труда 

на общината: захарен завод, завод за преработка на нефтени продукти, фирми за производство и  монтаж 

на алуминиеви и PVC дограми, колбасарски цех и предприятия, обслужващи ремонтните дейности на 

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Селскостопанският профил на общината играе определяща роля за 

развитието на хранително-вкусовата промишленост. 

Наличието  на  голям  брой  малки  стопанства  за  задоволяване  на  основни потребности  са   

фактор  за  слабия  интерес  към  община  Камено  от  гледна  точка  на развитие на търговията, като 

цяло на територията ѝ. 

Транспортната комуникационна мрежа в общината е развита сравнително добре. 

През общината преминава VIII Паневропейски транспортен коридор - Дурас - Тирана - Скопие 

- Гюешево - София - Пловдив - Бургас /Варна/, осъществяващ връзките между Адриатическо море и 

страните от черноморския регион, Русия и страните от Централна Азия. Той е с важно значение за 

развитието на общината, като осигурява бърза връзка към Черноморското крайбрежие. Общата дължина 
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на пътната мрежа в общината е 93.240 км. Между отделните селища връзката се осъществява по пътища 

от общинската пътна мрежа.  

Обществен пътнически транспорт се осъществява между общинския център град Камено и 

градовете Бургас и Айтос. В общинския град Камено няма обособени и действащи линии на градски 

транспорт. 

В тази връзка може да се посочи, че наличната транспортна мрежа на територията във всички 

населени места на територията на общината, не формира ареали или ландшафтни фрагменти с 

отрицателно въздействие, които да повлияят като цяло върху ландшафтната обстановка в района.   

Антропогенни ландшафти с културно-историческо значение 

Селищата попадащи в териториалния обхват  на общината са сравнително богати с обекти на 

културно историческото наследство (КИН) . 

В  община  Камено  са  идентифицирани  общо  51  археологически,  художествени  и 

архитектурно-строителни обекта обявени за недвижими културни ценности, разгледани по населени 

места  в анализа на община Камено. 

Културното наследство в общината е концентрирано в  селата Русокастро, Камено, Кръстина и 

Трояново. Недвижимите културни ценности в общината свидетелстват за историята, бита и културното  

развитие на местното население и дават възможност за осъзнаване на културната идентичност на  

общината.  То включва едни от най-значимите недвижими културни  ценности  в   региона  и  България  

–  Средновековна  крепост  „Русокастро“, местност „Русин камък“ на 0.5 km източно от с. Русокастро. 

Важни обекти на културната инфраструктура на територията на общината са читалищата. В 

общината функционират 4 читалища, които организират дейността на различни школи  (изкуства, спорт 

и др.) и провеждат културни дейности – традиционни 

празници, самодейни театрални постановки, фестивали и др. 

Недвижимите културни ценности в териториалния обхват на общината според научната и 

културна област, към която принадлежат биват археологически, художествени и архитектурно-

строителни, съответно: 

 Град Камено: 

- Археологически: Древно селище с многопластова култура, Селище от късноантичната 

епоха, Антично и късноантично селище, Древен водопровод, множество Могилни некрополи, 

Надгробни могили и др.; 

- Художествен: Църква „Св. Георги“. 

 Село Кръстина: 

- Археологически: Селище от антична и късноантична епоха, Селище от римския период и др. 

 Село Русокастро: 

- Археологически: Средновековна крепост „Русокастро“, Старобългарски вал „Еркесия“, 

Селище от Римския период и българското средновековие (IX-X век), Надгробна могила 

„Пумпаловата могила“, Надгробна могила „Пирамидата“ („Пирамидата“, Надгробна могила 

„Могилата“ („Ющила“), Средновековно българско селище. 

- Архитектурно-строителни:  

Къща на наследници на Димитър Костов Жалнов. 

- Художествен: Църква „Св. Богородица“. 

 Село Трояново: 

- Художествен: Църква „Св. Богородица“. 
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Археологията и обектите от национално и местно значение в община Камено са потенциал, 

които трябва да бъде използван за привличане на социално-икономическа активност в общината. 

Необходимо е  да се изготвят проекти за консервация и адаптация на обектите и интегрирането им в 

обща мрежа, обвързвана със селищната структура в общината.  

В извън урбанизираните територии археологическите обектите на КИН  не са проучвани, 

нищожна част от тях са разкрити, след случайно разкопаване с констатиране на останки и намиране на 

предмети. Общо териториите на които са разположени всички декларирани обекти – недвижими 

културни ценности са с дял 0.02% (6.4654 ha) от територията на общината. 

Паркови ландшафти  

Количеството на озеленените площи за широко обществено ползване е най– важният  показател  

за  интензивността  на  паркоустрояване  в  дадена селищната  територия. 

Озеленените площи за широко обществено ползване в град  Камено са предста-вени от 

общоградския парк и система от неравномерно разпределени малки микрорайонни градини и скверове, 

както и улично озеленяване, осигуряващи ежедневния отдих на населението. В рамките на града няма 

озеленени площи, обявени за културни ценности и паметници на градинско-парковото изкуство. В 

градските паркове на Камено по-голямата част от дърветата са достигнали кулминация в своето 

развитие, което предполага проектиране на реконструкции на растителните обеми, както и планиране 

на подходящи дейности за оздравяване, частично или цялостно премахване на засегнатите растителни 

индивиди. 

Зелената система, като една от структуроопределящите системи в градския организъм, заема 

важно място в ландшафтната структура на територията на всички населени места в общината като цяло. 

Основните дървесни видове (широколистни и иглолистни) в озеленените площи на града са: Picea abies 

(L.) Karst. (Обикновен смърч), Picea pungens Engelm. (Бодлив смърч), Pseudotsuga menziezii ssp. menziesii 

(Mirbel) Franco., Chamaecyparis lawsoniana A.Murray Parl., Thuja orientalis L., Larix europaea, Miller, Tilia 

grandifolia Ehrh., Tilia tomentosa Moench, Tilia cordata Mill., Acer pseudoplatanus L., Acer campestre L. и 

др. 

Съотношението между местни и интродуцирани дървесни видове в озеленените площи на града 

е в полза на местните. Това е гаранция за нормално развитие и дълговечност на дървесната растителност. 

Не е нарушен и балансът между иглолистни и широколистни дървесни видове в съответствие с 

географското разположение и конкретните климатични условия на района.  

 Озеленени площи за ограничено обществено ползване в населените места 

Паркоустрояването и благоустрояването на обектите от социалната и образователната сфера и 

прилежащите им озеленени площи, както и междублокови пространства допълва зелената система 

посредством озеленените площи за ограничено обществено ползване в имотите за жилищни, вилни, 

обществени, производствени, курортни и спортни сгради и комплекси. 

В настоящия момент в града има: 

- озеленени площи в административни сгради, културни институти, култови сгради, здравни и 

детски заведения, сгради на образованието, спортни сгради и съоръжения и др.  

- озеленяване на жилищната среда (микрорайонни паркове, вътрешно квартални пространства, 

дворни градини); 

- озеленяване на промишлени терени (заводски и складови площадки, изолационни ивици в 

заводски и промишлени терени, изолационни защитни пояси на промишлени зони);  

- озеленяване на спортни съоръжения и комплекси;  

- мелиоративно озеленяване представено от крайречната биотопна (самоподдържаща се)  

растителност, която активно се включва в зелената система на града; 

- стопански площи на зелената система (разсадници, цветопроизводни стопанства и оранжерии). 
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Горски ландшафти 

Община Камено е сравнително бедна по отношение на горските ресурси, тъй като почти цялата 

и територия е усвоена за земеделие.  

Към момента териториите с предназначение ДГФ (държавен горски фонд) на територията на 

Община Камено се стопанисват от ДГС „Бургас”. Те заемат по-малко от 10 % от площта на общината. 

Общата площ, заета от горски масиви възлиза на 16 214 дка. 

В землището на село Русокастро се намира  най-голямата по площ в общината горска територия 

(6 367 дка). В землищата на селата Винарско, Желязово и Кръстина пък не попадат горски райони. Други 

по-големи съсредоточия на горски масиви в общината съществуват в: 

 землищата на селата Вратица и Трояново покрай западния бряг на микроязовира; 

 южно от с. Ливада; 

 източно от с. Черни връх; 

 в територията, която се намира по южния бряг на Мандренско езеро. 

Законово запазени ландшафти 

На територията на Община Камено има регистрирана само една защитена територия (защитената 

местност „Корията"), съгласно Закона за защитените територии, попадащи в категорията на законово 

запазените ландшафти. 

Защитената местност „Корията“, съгласно Закона за защитените територии -  обявена със 

Заповед № РД-420/14.11.1995 г. на МОСВ. Площта ѝ възлиза на 24.4 ha, разположена е по поречието на 

река Айтоска, на около 1 км югоизточно от град Камено и попада в границите на ДГС-Бургас 

Защитената местност има за цел опазване на гората от полски бряст. 

6. Природни обекти 

6.1. Защитени територии по смисъла на ЗЗТ 

Община Камено е разположена в югоизточната част на България, в централната част на област 

Бургас. На територията на общината е обявена една защитена територия по смисъла на ЗЗТ - Защитена 

местност „Корията- гора от полски бряст”. Обявена е със Заповед № РД-420 от 14.11.1995 г. на МОСВ, 

ДВ, бр. 105/1995 г. с цел опазване на естествена гора от полски бряст. 

Защитената местност е разположена в отдел 804б по ЛУП от 1993 г. на ДГС Бургас в землището 

на гр. Камено и е с площ 24,2 ха.  
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Фиг. ІІ.6.1.-1: ЗМ „Корията” 

 

Режимът на опазването ѝ включва следните забрани: 

 Забранява се строителство, разкриване на кариери, изземване на инертни материали, корекция 

на речните корита, както и други дейности, променящи естествения облик на местността или 

водния є режим; 

 Забранява се извеждане на реконструкционни сечи и залесяване с неприсъщи дървесни видове; 

 Забранява се увреждане, изкореняване и унищожаване на естествената растителност, бране на 

цветя за букети, събиране на билки; 

 Забранява се пашата на кози; 

 Забранява се замърсяване с битови, промишлени и строителни отпадъци. 

Защитената местност заема 0,0682% от територията на общината. Разположена е на около 1,5 км 

на юг от гр. Камено и на около 0,5 км на запад от НХК Лукойл. 

 

6.2. Защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000 

На територията на Община Камено попадат части от защитена зона BG 0000271 „Мандра-Пода“ 

обявена по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици и Директива 92/43 ЕЕС за опазване на 

природните местообитания и Дивата флора и фауна. В границите на защитена зона BG 0000271 

„Мандра-Пода“ влизат части от землищата на селата Константиново с площ 10666,019 дка и Черни връх 

с площ 5424,098 дка. Същите заемат 26,209% от територията на защитената зона. 

Защитена зона BG0000271 „Мандра Пода“ е с обща площ 6139,17 ha, от които 2,083 km2 морски 

пространства. Зоната обхваща основно язовир Мандра и прилежащите му територии, които попадат в 

границите на общините Бургас, Камено, Созопол и Камено. На територията на Община Камено попада 

най-югозападната част от язовира (водна площ от 102,15 ha), което представлява едва 0.16% от 

територията на защитената зона. 

До превръщането му в язовир Мандренското езеро е било полусолено. Между стената му и 

Черно море е запазена лагуна, обхващаща местностите Пода и Узунгерен. Основно местообитание в 
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комплекса е езерото със значителна открита водна площ (около 1300 ha), стояща вода и участъци с 

водолюбива растителност по бреговете. По южния бряг са разположени гори, главно от дръжкоцветен 

дъб (Quercus pedunculiflora), летен дъб (Quercus robur) и клен (Acer campestrе). Около езерото са 

разположени мезофилни ливади с преобладаване на ливадната власатка (Festuca pratensis), броеничеста 

ливадина (Poa sylvicola) и др., халофитни тревни съобщества с преобладаване на свит изворник 

(Puccinellia convolutа), храсталаци, главно от драка (Paliurus spina-christi) и обработваеми земи. 

Защитената зона се обявява с цел:   

 Запазване площта на природните местообитания и местообитания на видовете и техните 

популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;   

 Запазване естественото състояние на природните местообитания и местообитания на видовете, 

предмет на опазване в ЗЗ, включително и на естествените за тези местообитания видов състав, 

характерни видове и условията на средата;   

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетните 

местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видове, предмет на опазване 

в рамките на ЗЗ 

Предмет на опазване в рамките на ЗЗ са: 

Природни местообитания от приложение 1 на ЗБР:  

В стандартния формуляр на защитената зона, са включени 6 типа природни местообитания от 

Приложение І на Директива 92/43 ЕЕС, предмет на опазване в зоната. От тях при инвентаризационните 

проучвания по Натура 2000, в защитена зона BG0000211 не е потвърдено наличието на природни 

местообитания с код 6110* и 62A0. В резултат от картирането на терен в границите на защитената зона 

са установени девет нови (не посочени в СФ от 2007г.) природни местообитания – 1130, 1140, 1160, 

1310, 1410, 2110, 3260, 6210 и 6220. 

1130 Естуари   

1140 Тинесто-песъкливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити от морска 

вода  

1150 Крайбрежни лагуни  

1160 Обширни плитки заливи  

1310 Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени  

1410 Средиземноморски солени ливади  

2110 Зараждащи се подвижни дюни  

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydroharition  

3160 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-

Batrachion  

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)  

6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea  

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-

Veronicion dillenii  

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

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

Видра (Lutra lutra);  

Пъстър пор (Vormela peregusna);  

Голям нощник (Myotis myotis);  
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Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum);  

Мaлък подковонос (Rhinolophus hipposideros);  

Остроух нощник (Myotis blythii);  

Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Голям гребенест тритон (Triturus karelinii);  

Жълтокоремна бумка (Bombina variegata);  

Червенокоремна бумка (Bombina bombina)  

Леопардов смок (Elaphe situla)  

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);  

Пъстър смок (Elaphe sauromates) 

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

Горчивка (Rhodeus sericeus)  

Обикновен щипок (Cobitis taenia)  

Брияна (Chalcalburnus chalcoides)  

Безгръбначни животни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC  

Алпийска розалиа (Rosalia alpina);  

Бръмбар рогач (Lucanus cervus);  

Буков сечко (Morimus funereus);  

Лицена (Lycaena dispar)  

Осмодерма (Osmoderma eremita)  

Обикновен сечко (Cerambyx cerdo);  

Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides),  

Еднорог бръмбар (Bolbelasmus unicornis)  

Тигрова пеперуда (Euplagia quadripunctaria)  

Coenonympha oedippus  

Coenagrion ornatum 

7. Биологично разнообразие 

7.1. Растителност 

Според възприетото флористично райониране във Флора на България (т.І-Х,1962-1995) 

територията на община Камено попада във флористичен район Тунджанска хълмиста област. Според 

геоботаническото райониране на България територията се отнася към Айтоския район на Стралджанско-

Айтоския окръг на Македоно Тракийската провинция на Европейската шириколистна горска област 

(Бондев, 1997). 

За Стралджанско-Айтоския окръг освен по-широко разпространените видове растения са 

характерни и някои специфични за него диагностични видове, най-голям брой от които са македоно-

тракийските флорни елементи, включително и български, и балкански ендемити. От българските тук са 

разпространени: нежна метличина (Centaurea gracilenta), менагетова метличина (C. mannagetae), 

ряповидна метличина (C. napulifera ssp. thirkei), влакнеста самодивска трева (Peucedanum vitijugum), 

тракийско омразниче (Onosma thracica), хилядолистен воден морач (Oenanthe millefolia), а от 

балканските - български ранилист (Stachys alpina ssp. Bulgaricum), крилатолистен равнец (Achillea 

depressa), нежен лопен (Verbascum humile), едроцветно червеноглавче (Knautia ambigua), критски 
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ветрогон (Eryngium creticum), жълто подрумиче (Anthemis tenuiloba), тракийско подрумиче (Anthemis 

thracica). Освен от тези групи в изграждането на растителната покривка участват и степни флорни 

елементи, като: монпелийска камфорка (Camphorosma monspeliaca), нисък бадем (Amygdalus nana), 

драка (Paliurus spina christi), източната превара (Scutellaria orientalis), висока превара (Scutellaria 

altissima), бодлива руница (Phlomis herba-ventis ssp.pungens), теснолистен ранилист (Stachys angustifolia) 

и метличесто великденче (Veronica spuria). От евксинските флорни елементи се срещат само три вида – 

коленчато диво жито (Aegilops geniculata), низинен дъб (Quercus longipes), еруколистен дъб (Quercus 

erucifolia), а два вида са средиземноморски – черноморско коило (Stipa pontica), медовична оризовка 

(Piptatherum holciforme), и само един вид е от илирийсите флорни елементи - късозъбо пропадниче 

(Pedicularis brachyodonta). 

Освен характерните за целия окръг, за самия Айтоски район са характерни български ендемити 

- айтоска ливадина (Poa aitosensis ), черноколева тлъстига (Sedum tschernokolevi), коленчато диво жито 

(Astracantha aitosensis), родопска люцерна (Medicago rhodopaea), и балканските ендемити български 

клеистогенес (Cleistogenes bulgarica), тракийски клин (Astracantha thracica), бледа калугерка (Nonea 

pallens), тъполистна калугерка (Nonea Obtusifolia), и триръба хептаптера (Heptaptera triquetra). 

 

 
1 – Черноморско крайбрежие; 2- североизточна България; 3. Дунавска равнина; 4. Предбалкан; 5. Стара планина; 

6. Софийски района; 7. Знеполски район; 8. Витошки район; 9. Западни гранични планини; 10. Струмска долина; 

11. Беласица; 12. Славянка; 13. Долината на р. Места; 14. Пирин; 15. Рила; 16. Средна гора;17. Родопи, 18. 

Тракийска низина, Тунджанска хълмиста област.. 

Фиг. ІІ.7.1.-1: Флористично райониране на България 

По-голямата част от територията на общината е заета от  обработваеми земи, ниви 24138.6249 

ха (68,43%) и трайни насждения 1142,0443 ха (3,24%). В обработваемите земи, които са ниви се 

отглеждат предимно зърнени и технически култури, а трайните насаждения в по-голямата си част са 

лозови масиви и малка част овощните градини.  

Горските територии заемат незначителна част от територията на общината - 5,33% с обща площ 

1880,9179 ха. Представляват главно остатъчни ксеротремни горски формации от космат дъб (Quercus 

pubescens), виргилиев дъб (Quercus virgiliana), цер (Quercus cerris), летен дъб (Quercus robur), 

дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora), полски бряст (Ulmus minor), мъждрян мъждрян (Fraxinus 

ornus), полски ясен (Fraxinus angustifolia), мекиш (Acer tataricum), дрян (Cornus mas), примесени с 

храсталаци от драка (Paliurus spina-christi), обикновен глог (Crataegus monogyna), източен габър 

(Carpinus orientalis), кучешки дрян (Cornus sanguinea), трънка (Prunus spinosa), шипка (Rosa spp) и 

къпина (Rubus friticosus), в съчетание със ксеротермни тревни формации. 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  218 

На места предимно покрай пътищата изкуствено са създадени ивици дървета със засадени в тях 

обикновен орех (Juglans regia), конски кестен (Aesculus hippocastanum), копривка (Celtis australis), 

гледичия (Gleditsia triacantha), акация (Robinia pseudoacacia), американски ясен (Fraxinus americana), 

пенсилвански ясен (Fraxinus pennsylvanica), ясенолистен явор (Acer negundo), айлант (Ailanthus 

altissima), див рошков (Cercis siliquastrum) и аморфа (Amorpha fruticosa). 

По границите на обработваемите масиви в покрайнините на горите, храсталаците и край 

полските пътища се срещат още дива круша (Pyrus communis), киселица (Malus sylvestris), джанка 

(Prunus cerasifera), храсти — обикновен глог (Crataegus monogyna), трънка (Prunus spinosa), шипка 

(Rosa spp) и къпина (Rubus friticosus). 

Пасищата и ливадите заемат 5,14% от територията на общината. В тревните формации, 

доминират степни и сухоустоичиви видове житни треви (Poaceae), мащерка (Thymus ssp), бял равнец 

(Achillea Millefolium), гъстоцветен лопен (Verbascum densiflorum), балканска чубрица (Satureja montana), 

далматинска власатка (Festuca dalmatica), жълт равнец (Achillea clypeolata), ниска острица (Carex 

humilis), чашков игловръх (Alyssum alyssoides) и др. Преобладаващи в тревната растителност са следните 

видове: едногодишна ливадина (Poa annua.), ливадна метлица – (Poa pratensis), горска ливадина (Poa 

nemuralis), луковична ливадина (Poa bulbosa), обикновена полевица (Agrostis canina), бяла полевица 

(Agrostis stolonifera), многогодишен райграс (Lolium perene), разнолистна власатка (Festuca 

heterophylla), тънколистна власатка (Festuca tenuifolia), червена власатка (Festuca rubra), далматинска 

власатка (Festuca dalmatica), ливадна власатка (Festuca pratensis), овча власатка (Festuca ovina), сборна 

ежова главица (Dactylus glomerata.), ливадна тимотейка (Phleum pratense), безосилеста овсига (Bromus 

inermis), горски късокрак (Brachypodium sylvaticu.), перест късокрак (Brachypodium pinnatum), 

голоосилесто коило (Stipa capillata), пълзящ пирей (Agropyron repens), житняк (Agropyron desertorum), 

бранзов житняк (Agropyron brandzae), черна садина (Chrysopogon gryllus), белизма (Dichanthium 

ischaemum),  хилядолистен равнец (Achillea millefolium), дива ягода (Fragaria veska), лечебна иглика 

(Primula officinalis), обикновено глухарче (Taraxacum officinale), див мак (Papaver rhoeas), горско 

кукувиче грозде, (Muscari botryoides), миризлива горска теменуга (Viola odorata), сенникоцветен 

гарвански лук (Ornithogalum umbellatum), полски конски босилек (Salvia pratense), балканска чубрица 

(Satureja montana) и др. Предвидените в проекта за ОУП нови устройствени зони са прилежащи на 

населените места площи, кариери, подлежащи на рекултивация и нискобонитени земи сред тях няма 

регистрирани находища на защитени растителни видове, подлежащи на опазване съгласно чл.40 от ЗБР. 

7.2. Животински свят 

Според подялбата на страната (Груев, Б. и Б. Кузманов 1994, територията в обхвата на ОУП на 

община Камено попада в най-източната част на Тракийския зоогеографски район на Тунджанската 

хълмиста област. 

Населяващата територията на общината фауна се характеризира с висок процент 

средиземноморски, субмедитерански и малоазийски (респективно субирански) видове.  
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1 – граница между евросибирската (А) и (Б) територия; 2- граница между зоогеографските райони 1. 

Дунавски район; 2. Старопланински район; 3. Рило-Пирински район; 4. Тракийки район; 5. 

Странджански район; 6. Черноморски район; 7. Струмско-Местенски район. 

Фиг. ІІ.7.2.-1: Зоогеографско райониране на България по Груев и Кузманов 1994 

Безгръбначни: 

Сред насекомите преобладаващи са тревистоядните в сравнение с дървесноядните (напр. при 

бръмбарите-хоботници), като средиземноморските видове достигат 51 %.  

От правокрилите насекоми (Orthoptera) средиземноморските видове най-разпространени са 

щурецът-пустинник (Gryllus desertus), полският щурец (Gryllus campestris), прелетния скакалец (Locusta 

migratoria), мароканският скакалец (Dociostaurus maroccanus), италианският скакалец (Calliptamus 

italicus), зеленият скакалец (Tettigonia viridissima) и горският скакалец (Isophya speciosa). Както 

скакалците, така и щурците се числят към неприятелите на слскостопанските растения и в определени 

години на каламитети са в състояние да причинят тотални вреди при културните и дивите растителни 

видове, върху земеделското производство и горите.  

От твърдокрилите (Coleoptera), които заемат около 40% от инсектофауната най-разпространени 

са телените червеи (Elateridae), чиито ларви обитават почвите, хоботниците (Curculionidae), 

листорогите бръмбари (Scarabeidae), представени от майския бръмбар (Melolontha melolontha), юнския 

бръмбар (Rhisotrogus aequinoctalis) и зеления бръмбар (Anomalasolida), калинките (Coccinellidae) и 

златките (Buprestidae). 

Речните течения са местообитания на нимфите на еднодневките (Еphemeroptera), от които най-

често срещани са представителите на семействата Baetidae, Heptageniidae, Caenidae, Leptophlebiidae и 

др, водните кончета (Odonata) от семействата Coenagrionidae, Gomphidae, Aeshnidae, ручейниците 

Hydropsyche, (Trichoptera), калните мухи Sialidae (Megaloptera), двукрилите (Diptera), от които най-

разпространени са злите мухи (Simuliidae), конските мухи (Tabanidae) и комаровидните мухи 

(Chironomidae). 

Висшите ракообразни (Malacostraca) са представени в най-голяма степен от амфиподите 

(Amphipoda), от които най-разпространен е обикновения гамарус (Gammarus pulex). Същият е 

разпространен вид в речните участъци с по-бавно течение на реките Русокастренска, Айтоска и 

Чакърлийска, микроязовирите и яз. Мандра. 
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Риби: 

През територията на община Камено преминават 3 реки от Черноморския водосборен басейн, 

реките Русокастренска, Айтоска и Чакърлийска с обща дължина на речната мрежа е 45 км. Изградени 

са 27 микроязовира, а землищата на селата Константиново и Черни връх, включват части от яз. Мандра. 

Разположените на територията на общината водни тела се обитават от 20 вида риби. От тях най-

разпространени са бабушка (Rutilus rutilus), европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) малък 

морунаш (Vimba vimba tenella), речен костур (Perca flufiatilis), обикновен щипок (Cobitis taenia), 

сребриста каракуда (Carassius gibelio), речен кефал (Squalius cephalus), Характерни за района видове са 

мандренската брияна (Chalcalburnus chalcoides) и приморската мряна (Barbus bergi) които се срещат в 

яз Мандра и устията на вливащите се в него реки. 

В яз. Мандра, устията на вливащите се в него реки Русокастренска, Айтоска и Чакърлийска и 

микроязовирите се срещат още червеноперка (Scardinius erythrophthalmus), сребриста (Carassius 

carassius) и златиста каракуда (Carassius gibelio), шаран (Cyprinus carpio), бял толстолоб 

(Hypophtalmichtys molitrix), пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis), псевдоразбора (Pseudorasbora 

parva), слънчева рибка (Lepomis gibbosus), бяла риба (Stizostedion lucioperca), лин (Tinca tinca) щука 

(Esox lucius), гамбузия (Gambusia holbrooki) и др. Повечето от наличните видове в язовирите са 

следствие от изкуственото им зарибяване. 

Земноводни: 

От Земноводните (Amphibia) на територията на община Камено се срещат 9 вида. Повечето от 

тях са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Сирийската чесновница (Pelobates syriacus) е 

включена в Червената книга на България. 

Най-разпространени видове са голямата водна жаба (Pelophylax ridibundus), зелената крастава 

жаба (Pseudepidalea viridis), голямата крастава жаба (Bufo bufo), и жабата дървесница (Hila arborea), по 

редки са горската жаба (Rana dalmatina) и малкия гребенест тритон (Lissotriton vulgaris). Потенциални 

обитания са картирани на големия гребенест тритон (Triturus karelinii), червенокоремната бумка 

(Bombina bombina) и жълтокоремната бумка (Bombina variegata). Тези видове са включени в 

Приложение 2 на ЗБР и подлежат на опазване в разположените на територията на общината защитени 

зони, обявени по реда на ЗБР. 

Влечуги: 

От влечугите в на територията на община Камено най-разпространени са гущерите от които се 

срещат 9 вида, от 4 семейства. 

Семейство Гекони (Gekkonidae) 

Балкански гекон (Mediodactylus kotschyi) 

Семейство Сцинкове (Scincidae) 

Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii) 

Семейство Слепоци (Anguidae) 

Слепок (Anguis fragilis)  

Жълтокоремник (змиегущер) (Pseudopus apodus) 

Същински гущери (Lacertidae)  

Ливаден гущер (Lacerta agilis) 

Ивичест гущер (Lacerta trilineata) 

Зелен гущер (Lacerta viridis) 

Стенен гущер (Podarcis muralis) 

Кримски гущер (Podarcis tauricus) 
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Всички видове гущери подлежат на опазване съгласно Бернската конвенция, а балканския гекон 

(Mediodactylus kotschyi), късокракия гущер (Ablepharus kitaibelii), слепокът (Anguis fragilis) и 

жълтокоремникът (змиегущер) (Pseudopus apodus) са включени в Приложение 3 на ЗБР. 

От представителите на змиите в община Камено се срещат 10 вида от 3 семейства, като някои от 

видовете се срещат само в Южна България. 

Семейство Червейници (Typhlopidae) 

Червейница (Typhlops vermicularis) 

Семейство Смокове (Colubridae) 

Голям стрелец (синурник) (Dolichophis caspius) 

Тънък стрелец (стрелушка) (Platyceps najadum) 

Смок мишкар (Zamenis longissimus) 

Пъстър смок (Elaphe sauromates) 

Медянка (Coronella austriaca) 

Обикновена водна змия (Natrix natrix) 

Сива водна змия (Natrix tessellata) 

Вдлъбнаточел смок (Malpolon insignitus) 

Семейство Отровници (Viperidae) 

Пепелянка (Vipera ammodytes) 

На територията на общината се срещат два вида сухоземни костенурки шипоопашатата 

костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрената костенурка (Testudo graeca) и един вид водни 

костенурки европейска (обикновена) блатна костенурка (Emys orbicularis). Всички посочени видове 

костенурки са включени в приложения 2 и 3 на ЗБР. 

Птици: 

В орнитологично отношение важни местообитания има в южната част на общината, която 

попада на територията на ЗЗ „Мандра - Пода” по директивата за опазване на дивите птици, като в 

акваторията на яз. Мандра и обрастванията покрай бреговете му и покрай реките се срещат предимно 

водолюбиви видове птици – розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), къдроглав пеликан (Pelecanus 

crispus), голям корморан (Phalacrocorax carbo), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), голям воден 

бик (Botaurus stellaris), малък воден бик (Ixobrychus minutus), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), 

гривеста чапла (Ardeola ralloides), малка бяла чапла (Egretta garzetta), голяма бяла чапла (Egretta alba), 

червена чапла (Ardea purpurea), жълтокрака чайка (Larus cachinnans), речна чайка (Larus ridibundus), 

лèñêà (Fulica atra), зеленоножка (Gallinula chloropus), фèø (Anas penelope), зимно бърне (Anas crecca), 

зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), лятно бърне (Anas querquedula), речна рибарка (Sterna hirundo) 

и др. Много видове от срещащите се тук птици са от европейско природозащитно значение. Общо 

установени на територията на ЗЗ „Мандра - Пода” 245 вида птици 74 са включени в Червената книга на 

България, а 109 са от европейско природозащитно значение. Освен тях 12 вида са определени като 

световно застрашени. 

Над територията на община Камено преминава Западно Черноморския миграционен път на 

птиците Виа понтика по който прелитат хиляди бели и черни щъркели, розови и къдроглави птици, 

както и мишелови, орел змияр (Circaetus gallicus), черна каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus 

milvus), мoрски орел (Haliaeetus albicilla) и др. 

Заедно с прелитащите броят на срещащите се на територията на общината видове птици достига 

380. 

Южната част на община Камено в която попада яз. Мандра е важно орнитологично място за 

водолюбивите птици и орела рибар (Pandion haliaetus) и тръстиковия блатар (Circus aeruginosus).  
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Мочурливите и откритите места предлагат благоприятни обитания за белия щъркел (Ciconia 

ciconia), който гнезди в населените места на територията на общината.  

На територията на общината се срещат още, обикновен мишелов (Buteo buteo), осояд (Pemis 

apivorus), малък креслив орел (Aquila pomarina), вечерна ветрушка (Falco vespertinus), ловен сокол 

(Falco cherrug), сокол скитник (Falco peregrinus), египетски лешояд (Neophron percnopterus), полски 

блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), ливаден блатар (Circus pygargus), черен 

щъркел (Ciconia nigra), блестящ ибис (Plegadis falcinellus),, ливаден дърдавец (Crex crex), турилик 

(Burhinus oedicnemus), козодой (Caprimulgus europaeus) и др., всичките включени в приложения 2 и 3 на 

ЗБР. 

Откритите площи и обработваемите земи, включително и населените места се обитават 

предимно от представителите на пойните птици и някои хищни, ловуващи в откритите площи: домашно 

врабче (Passer domesticus), полско врабче (Passer montanus), гугутка (Streptopelia decaocto), домашен 

гълъб (Columba livia f. domestica), градска лястовица (Delichon urbica), селска лястовица (Hirundo 

rustica), керкенез (Falco tinnunculus) обикновен мишелов (Buteo buteo) сврака (Pica pica),червеногърба 

сврачка (Lanius collurio), сива овесарка (Milaria calandra), градинска овесарка (Emberiza hortulana), бяла 

стърчиопашка (Motacilla alba), жълта стърчиопашка (Motacilla flava), качулата чучулига (Galerida 

cristata), полска чучулига (Alauda arvensis), обикновен скорец (Sturnus vulgaris), сива врана (Corvus 

corax), гарван гробар (Corvus corax), щиглец (Carduelis carduelis), зеленика (Carduelis chloris), 

конопарче (Acanthis cannabina) и др. 

В горите и ивиците дървета покрай пътища и между обработваемите земи, както и в зелените 

площи и градините в населените места гнездят сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), черен 

кълвач (Dryocopus martius), голям пъстър кълвач (Dendrocopos major), малък пъстър кълвач 

(Dendrocopos minor), гугутка (Streptopelia decaocto), сврака (Pica pica), чавка (Corvus monedula), щиглец 

(Carduelis carduelis), обикновена чинка (Fringilla coelebs), малко белогушо коприварче (Sylvia curruca), 

авлига (Oriolus oriolus), южен славей (Luscinia megarhynchos) и др. 

По-голямата част от гнездещите и прелитащите над територията на община Камено птици е под 

закрила на българското природозащитно законодателство, като срещащите се видове птици са включени 

в приложенията на закона за биологичното разнообразие. 

Бозайници: 

Горският фонд на общината е малък, само 5,33 % от общата й територия, поради което липсват 

подходящи местообитания за едрите бозайници. Същата за едрите бозайници по скоро е от знаение 

като биокоридор, свързващ Стара планина с планината Странджа. Територията на общината се пресича 

от  средноевропейски видове, характерни за широколистния пояс – сърна (Capreolus capreolus), 

благороден елен (Cervus elaphus) и евразийска дива свиня (Sus scrofa).. 

От хищниците на територията на община Камено най-разпространен вид е чакала (Canis aureus), 

но също се срещат лисица (Vulpes vulpes), невестулка (Mustela nivalis), язовец (Meles meles), черен пор 

(Mustela putorius) и др. 

Водните басейни и бреговете им се обитават от видрата (Lutra lutra), голямата водна земеровка 

(Neomys fodiens) и малката водна земеровка (Neomys anomalus). 

В общината са налични 1290,5401 ха необработваеми земи и 1811,9935 ха пасища, ливади, мери, 

които са подходящи обитания за дребните бозайници и степния тип фауна.  

От дребните бозайници, който са най-многочисления компонент на местната фауна се срещат 

следните видове (без прилепи (Chiroptera): 

Насекомоядни (Insectivora) 

европейска къртица (Talpa europaea)  

източноевропейски (белогръд) таралеж (Erinaceus concolor) 

белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon) 

малка белозъбка (Crocidura suaveolens) 
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обикновена кафявозъбка (Sorex araneus) 

малка кафявозъбка (Sorex minutus)  

Зайцевидни (Lagomorpha) 

див заек (Lepus europaeus) 

Гризачи (Rodentia)  

жълтогърла горска мишка (Apodemus flavicollis) 

обикновена горска мишка (Apodemus sylvaticus) 

обикновена катерица (Sciurus vulgaris)  

горски сънливец (Dryomys nitedula) 

обикновена полевка (Microtus arvalis) 

европейски лалугер (Spermophilus citellus) 

полска мишка (Apodemus agrarius) 

домашна мишка (Mus musculus) 

сив плъх (Rattus norvegicus) 

черен плъх (Rattus rattus) 

Хищници (Carnivora) 

язовец (Meles meles) 

черен пор (Mustela putorius) 

невестулка (Mustela nivalis) 

дива европейска котка (Felis sylvestris) 

белка (Martes foinа) 

По време на сезонните си миграции и топлите дни на годината територията на общината се 

облита от представителите на прилепите: ръждив вечерник (Nyctalus noctula), малък вечерник (Nyctalus 

leisleri), голям нощник (Myotis myotis), остроух нощник (Myotis blythi), златист нощник (Myotis 

aurescens), голям нощник (Myotis myotis), дългоух нощник (Myotis bechsteini), остроух нощник (Myotis 

blythii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), трицветен нощник (Myotis emarginatus), воден нощник 

(Myotis daubentonii), кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii), 

полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), ръждив вечерник (Nyctalus noctula), малък вечерник (Nyctalus 

leisleri), дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), мaлък 

подковонос (Rhinolophus hipposideros), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), 

средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), южен подковонос (Rhinolophus euryale) и 

подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi). 

Всички срещащи се видове от прилепите са включени в приложенията на ЗБР. 

8. Културно-историческо наследство 

Регистрирани археологически обекти в компютърната система „Архиологическа карта на 

България“ (АИС АКБ) на територията на Община Камено (по данни от 2014 г. от БАН – Национален 

археологически институт с музей и тяхно писмо изх. № 993/04.01.2017 г.) са:  

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА № 10000444 

Местоположение: 

Обект:    001 

Населено място:  с. Желязово  
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Община:   Камено 

Местност, улица:  Борунката 

Област:   Бургас 

Кадастрален номер: 02.08.29249 

Локализация: 

Локализация спрямо населено място: 0.350 км, азимут 78 градуса, източно- североизточно от центъра 

на с. Желязово. 

 

Особености: 

Площ: 1 дка 

Съоръжения и находки:  

Равномерно разпръснати находки  

 

Вид и хронология:  

Селищна могила Късен неолит 

Ямен комплекс Ранна/късна желязна епоха 

Опазване: 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. З отЗКН  

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА №  

Местоположение: 

Обект:    002 

Населено място:  с. Русокастро  

Община:   Камено 

Местност, улица:  м. Големия камък 

Област:   Бургас 

Кадастрален номер: 02.08.63478 
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Локализация: 

Локализация спрямо населено място: На 3,150 км, азимут 290 градуса северозападно от центъра на с. 

Русокастро. 

 

Особености: 

Площ: 50 дка 

Съоръжения и находки:  

Едноцентрична концентрация на находки  

 

Вид и хронология:  

Некропол Втора българска държава 

Ямен комплекс Втора българска държава 

 

Опазване: 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН  

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА №  

Местоположение: 

Обект:    003 

Населено място:  с. Русокастро  

Община:   Камено 

Местност, улица:  м. Големия камък 

Област:   Бургас 

Кадастрален номер: 02.08.63478 

Локализация: 

Локализация спрямо населено място: На 3,500 км, азимут 306 градуса северозападно от центъра на с. 

Русокастро. 
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Особености: 

Площ: 150 дка 

Съоръжения и находки:  

Многоцентрична концентрация на находки  

 

Вид и хронология:  

Обект с неопределена функция Късна бронзова/ранна желязна  

 епоха 

Крепости-убежища Късна античност 

Крепости-убежища Първа българска държава 

Крепости-убежища Втора българска държава 

Некропол Втора българска държава 

Опазване: 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 отЗКН  

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА №  

Местоположение: 

Обект:    003 

Населено място:  с. Вратица  

Община:   Камено 

Местност, улица:  Калето 

Област:   Бургас 

Кадастрален номер: 02.08.12245 

Локализация: 

На 2,2 км, азимут 8 градуса северно- североизточно от центъра на с. Вратица. 
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Особености: 

Площ: 28 дка 

Съоръжения и находки:  

Няма находки  

 

Вид и хронология:  

Крепости-убежища Неопределима 

Опазване: 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 отЗКН  
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№ 
ОБЕКТ 

(адрес, локализация) 
деклар. с: 

обявен с: 

ДВ/НСОПК 

Отписан 

с: 
вид категория 

1. Църква “Св. Георги” Списък от 20.02.1979г.   художествен  

2. 

Древно селище с многопластова култура, 4 км юг-югоизточно, вляво от шосето за с. 

Братово в района на моста “Караянос”, на двата бряга на Айтоска река, местността 

“Хаской” и “Домузкю” 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

3. 
Късноантично селище, 5 км. северно на десния бряг на Мармар дере (Мраморна река), 

местността “Бадемова горичка” (“Кокиче”) 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

4. 
Селище от античната епоха (римски период)и османския период, 3 км. южно, на 150 м. 

северно от обект “Помпена станция” 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

5. 
Селище откъсно-античната епоха, 5 км южно, вляво от шосето за с. Братово, местността 

“Бабиното Вичовчино кладенче” 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

6. 
Древно селище с много-пластова култура, 600 м от североизточните покрайнини, вляво 

от ж.п. линията Бургас- София, до Захарния завод, местността “Юрта” 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

7. 
Древно селище с многопластова култура, 4 км източно, на десния бряг на Кавак дере 

(Тополница), местността “Рапаня”, южно от т.н. “Овчарника” 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

8. 
Антично икъсно-антично селище, 4,5 км източно, десен бряг на Кавак дере (Тополница) 

върху равнинен терен, северно от т.н. “Овчарника” 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

9. Древен водопровод, 3 км южно, вдясно от шосето за с. Братово, местността “Сепетлика” 
Списък от 28.05.1.986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

10. 
Могилен некропол, 3 км северозападно, от двете страни на шосето за с. Кръстина, 

местността “Лозята” 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

11. 
Могилен некропол, 3 км запад- 

северозападно, вляво от шосето за с. Кръстина, южно от местността “Лозята” 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03. !986г. 

  
археологически  

12. 
Могилен некропол, 5 км север- северозападно, местността“Лисичите 

дупки”(“Мюрджуме-на”), на възвишение в района на т.н. “Булгур могила” 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

13. 
Могилен некропол, 4,5 км. север-северозападно върху възвишеност на терена, на десния 

бряг на Мармар дере 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

14. Могилен некропол, 4,5 км. северно, южно от местността “Кокиче” (“Бадемова горичка”) 
Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

15. 
Надгробна могила, “Пазар тепе” (“Голата могила ”), 3 км. юг- югозападно, вляво от пътя 

за с. Равнец 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 

ПМС № 1711 от 

21.10.1962 г. 
 археологически  

16. Надгробна могила, 2,5 км. югозападно, вдясно от пътя за с. Равнец, върху 
Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 

ПМС № 1711 от 

21.10.1962 г. 
 археологически  

17. Могилен некропол, 3 км. южно, местността “Сепетлика”, върху възвишеност на терена 
Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

18. 
Могилен некропол, 400 м от североизточните покрайнини, вляво от ж.п. линията Бургас- 

София, на левия бряг на Айтоска река 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

19. 
Могилен некропол, 3 км. североизточно, вдясно от ж.п. линията Бургас-София, при 

вододела на Кавак-дере (Тополника) и Айтоска река 

Списък от 28,05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

област: БУРГАС община: КАМЕНО населено място: КАМЕНО 
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20. 
Могилен некропол, 4,5 км. източно, в местността “Михлича”, на левия бряг на Кавак дере 

(Тополница) в района на надгробната могила ‘Т ранична” 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  Археологически  

21. 

Могилен некропол, 4,5 

км изток-югоизточно, 

на левия бряг на Кавак дере, върху вододелна завишеност на терена 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  Археологически  

22. 

Могилен некропол, 5 

км изток-югоизточно 

от двете страни на шосето Нефтозавода - кв. Свобода, северно от предприятието 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  Археологически  

23. 
Могилен некропол, 6 км изток-югоизточно, отляво на шосето Нефтозавода - кв. Свобода, 

на 200 м. северно от посочения комбинат 

Списък от 28.05.1986Г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

 община: КАМЕНО населено място: с. КРЪСТИНА 

№ 
ОБЕКТ 

(адрес, локализация) 
деклар. с: 

обявен с: 

ДВ/НСОПК 

отписан

с: 
вид категория 

1. 
Селище от антична и късноантична епоха, 

3 км. южно на десния бряг на Сандър дере, местността “Бостан каба” 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

2. 
Селище от римския период, 2,8 км. юг- югозападно, южно от местността “Бойчите 

терени” 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

3. 
Могилен некропол “Дядовите Михови могили”, 2,5 км. южно, северно от местносста 

“Бостан каба” 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

4. 
Могилен некропол, 

4,5 км. изток- североизточно, в местносста “Бозалъха” 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

5. 
Могилен некропол, 3 км. юг-югозападно, 800 м. северозападно от местността “Бостан 

каба” 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

6. 
Могилен некропол, “Кленови могили”, 2,6 км. запад-югозападно, местнастта “Бойните 

герени” 

Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 
  археологически  

7. Надгробна могила “Желюва могила”, 2 км. западно, местността “Резервоара” 
Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 

ПМС № 1711 от 

21.10.1962 г. 
 археологически  

8. Надгробна могила “Дракова могила”, 3 км. югозападно 
Списък от 28.05.1986г. 

Протокол от 25.03.1986г. 

ПМС № 1711 от 

21.10.1962г. 
 археологически  

 община: КАМЕНО населено място: с. ТРОЯНОВО 

№ 
ОБЕКТ 

(адрес, локализация) 
деклар. с: 

обявен с: 

ДВ/НСОПК 

отписан

с: 
вид категория 

1. Църква “Св. Николай Мирликлийски” Списък от 20.02.1979г.   художествен  

 община: КАМЕНО населено място: с. РУСОКАСТРО 

№ 
ОБЕКТ 

(адрес, локализация) 
деклар. с: 

обявен с: 

ДВ/НСОПК 

отписан

с: 
вид категория 

1. Средновековна крепост “Русокастро”, местността “Русин камък”, 0,5 км. източно  
ДВ бр.35 от 1965 

г. 
 

ПК от 

Античността и 

Средновековие то 

 

2. Старобългарски вал “Еркесия”, 3 км. западно  
ДВ бр.35 от 1965 

г. 
 

ПК от 

Античността и 

Средновековие то 
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3. Къща на наследници на Димитър Костов Жалнов 
Писмо № 537 от 

16.02.1982г. 
  

архитектурно- 

строителен 
 

4. Църква “Св. Богородица” Списък от 20.02.1979г.   художествен  

5. 

Селище от римската епоха и българското средновековие, 

1,2 м запад- югозападно от селото, вдясно от шосето за с. Дюлево, при десния бряг на 

Русокастренска река, западно от кравефермата на селото 

Писмо № 5424 от 

08.11.1988г. 
  археологически  

6. 

Селище от Римския период и българското средновековие (IX-X век), на 2,8 км. северно 

от селото, вдясно от шосето за с. Трояново, при левия бряг на Русокастренска река, 

местността “Татарската нива” 

Писмо № 5424 от 

08.11.1988г. 
  археологически  

7. 
Надгробна могила 1,5 км запад- югозападно от селото, на 100 м западно от кравефермата 

на селото, при северния склон на възвишение 

Писмо № 5424 от 

08.11.1988г. 

ПМС № 1711 от 

21.10.1962г. 
 археологически  

8. 
Надгробна могила “Загорчева могила” (“Дяковата могила”), на 2,4 км. северозападно от 

селото, върху билото на височината- вододела на Русокастренската река 

Писмо № 5424 от 

08.11.1988г. 

ПМС № 1713 от 

21.10.1962г. 
 археологически  

9. 
Надгробна могила “Султанската могила”, 4,5 км. югозападно от селото, вдясно от шосето 

за с. Суходол на 50 м от него, в местността “Тончова нива”, в района на Н-поделение 

Писмо № 5424 от 

08.11.1988г. 

ПМС № 1711 от 

21.10.1962г. 
 археологически  

10. 
Надгробна могила, 4,3 км север- северозападно от селото, вдясно от шосето зас. 

Траяново, до него, върху билото на ниско възвишение 

Писмо № 5424 от 

08.11.1988г. 

ПМС № 1711 от  

21.10.1962 г. 
 археологически  

11. 

Селище от втората българска държава и османския период,2 км север - северозападно от 

селото, южно и югоизточно от историческата крепост 

“Русокастро”, при десния бряг на Русокастренската река 

Писмо № 5424 от 

08.11.1988г. 
  археологически  

12. 
Древен водопровод на 1 км. запад- югозападно от шосето за с. Дюлево, в местността 

“Стария юнак”селото, вдясно от 

Писмо № 5424 от 

08.11.1988г. 
  археологически  

13. 

Надгробна могила, 

5км. южно, вляво от шосето за с. Дюлево, на 400 м източно от насипната стена на язовира, 

в местността “Кьоклюда” 

Писмо № 5424 от 

08.11.1988г. 

ПМС № 1711 от  

21.10.1962 г. 
 археологически  

14. 

Надгробна могила “Пумпаловата могила”, 2,5 км. южно, вляво от шосето за с. Дюлино, 

над десния бряг на потока Балдарански дол,върху 

възвишението Друма 

Писмо № 5424 от 

08.11.1988г. 

ПМС № 1711 от  

21.10.1962 г. 
 археологически  

15. Надгробна могила “Пирамидата” (“Пирамидата”, “Караман Станювата могила”), 1,5 км. 
Писмо № 5424 от 

08.11.1988г. 

ПМС № 1711 от  

21.10.1962 г. 
 археологически  

16. 
Надгробна могила “Могилата” (“Ющила”), 200 м от северните покрайнини на селото, 

върху възвишеност на терена 

Писмо № 5424 от 

08.11.1988г. 

ПМС № 1711 от  

21.10.1962 г. 

 археологически 
 

17. 

Надгробна могила на древно селище, 500 м от 

северозападните покрайнини на селото, в местността “Нищила” 

Писмо № 5424 от 

08.11.1988г. 

ПМС 

№ 1711 от 

21.10.1962 г. 

 археологически 

 

18. 

Средновековно българско селище,4,5 км южно, вляво от шосето за с. Дюлино, в района 

около микроязовир (и в неговата чаша), в местността 

“Кьоклюджа” 

Писмо № 5424 от 

08.11.1988г. 

ПМС № 1711 от  

21.10.1962 г. 
 археологически  

19. 
Средновековно българско селище, 3,8 км южно, вляво от шосето за с. Дюлино, под 

изворовата част на потока Балдаранскидол 

Писмо № 5424 от  

08.1 1.1988г. 
  археологически  
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 Град Камено 

Селище. Намира се на около 2 км източно от града. Керамика от късната античност и ранното 

средновековие, монети, посветителен надпис на Херакъл. 

Могилно погребение в района на Очистни съоръжение при Лукойл. Пет погребения с изгаряне 

на място. Бронзови съдове, бронзово умбо. Керамични и стъклени балсамарии датирани от ІІ век. 

Могилно погребение в Бургаската могила. Открито при разширяване на Лукойл – Бургас. 

Каменен саркофаг, дървен ковчег, бронзова позлатена ситула, копринени тъкани.  

 

Фиг. ІІ.8.-1: Каменен саркофаг в могилата в землището на гр. Камено 

 

Фиг. ІІ.8.-2: Дървен ковчег от могилата в землището на гр. Камено 

През лятото и есента на 1972 в. в района на НХК (сега Лукойл) бяха разкопани две надгробни 

тракийски могили. Първата беше известна на населението от Камено и Бургас под името “Бургаската 

могила”. Тя била наречена така, защото някога покрай нея минавал пътя от град Камено за Бургас. Може 

да се каже, че в тази могила беше открито едно изключително рядко погребение. То е било извършено 

чрез трупополагане в дървен ковчег, монтиран на дъното на каменен саркофаг. 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  232 

 

Фиг. ІІ.8.-3: Бронзова позлатена ситула 

Саркофагът се откри почти в геометричния център на могилата на 6 м дълбочина. Той е бил 

вкопан преди насипването на могилния насип. Правоъгълната яма е била значително по-голяма от 

саркофага и впоследствие е била запълнена с ломени камъни и бял хоросан. След запълването била 

получена равна площадка, върху която над саркофага от андезитен туф са били подредени напречно три 

андезитови плочи. Преди това коритото (долната част) на саркофага е била уплътнено по ръба с варно 

мляко и след полагане на капака, оформен като двускатен покрив, последвало запечатване с железни 

скоби, уплътнени с олово. Всичко това е създало един уникален микроклимат в дълбоко заровеното 

съоръжение. Като следствие металните предмети от желязо и бронз са се оказали много по-уязвими, 

отколкото органичните – дрехата, постелята, покривалото и самия дървен ковчег. Консервирани, тези 

изключително редки находки отпреди повече от 1800 години, сега са изложени в Археологически музей 

– Бургас. 

През същата година в района на НХК беше проучена още една могила, в която се откриха четири 

погребения чрез изгаряне. Две от тях бяха изключително богати. В първото погребение на мъж се 

натъкнахме на бронзово умбо (пъп) на щит, една бронзова патера (ритуален съд, наподобяващ черпак) 

с дръжка, която завършва с глава на овен, покрита с емайл, три железни копия и голям глинен 

балсамарий (съд за благоуханни течности). Особено богато беше второто погребение. Тук намерихме 

голяма бронзова ситула (котел), бронзова амфора, украсена с менади, лампа с театрална маска върху 

дръжката, два стъклени балсамария, един стъклен ритон и глинена ритуална огърлица, която ни говори, 

че погребаната е била жрица на някое древно тракийско божество на плодородието. 

Може да бъдем сигурни, че втората могила при НХК е била използвана многократно за 

погребване на членовете на богато тракийско семейство, притежаващо земи и villa rustica (земеделско 

имение) в района на Нефтохимеческия комбинат, сега Лукойл – Бургас. 

 

Фиг. ІІ.8.-4: Глинени култови предмети, нанизани като огърлица или като венец 
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Фиг. ІІ.8.-5: Глинени култови предмети от огърлицата или венеца от могила разположена в 

Очистните съоръжения на НХК, сега Лукойл 

Още на следващата 1973 година на ХVIII-тата годишна археологическа конференция в Нова 

Загора беше прочетен доклад за тези сензационни находки и те бяха своевременно публикувани в Том 

I на „Известия на музеите от Югоизточна България”, 1976 г. (стр. 51-71). Археологическата статия е 

придружена с изследването на реставраторите и консерваторите  Антон Мехайлов, Александър Савов, 

Михаил Малецки и Е. Христова (стр. 73-83). 

 Винарско  

Селище в м Клюнчето. Следи от сгради, монети.  

Селище в м. Пожара  

Селище. Разположено в м. Дядо Стамовите круши.  

Селище. Разположено е в самото село, близо да праисторическа могила. Откриа е керамична 

пещ и питос.  

Могилен некропол. Състои се от 6 могили, разположени югозападно от крепост “Калето” по 

пътя за Кръстина. 

Крепост в м. Калето. Датира отпреди римската епоха. Тук е открита тетрадрахма на Месамбрия 

от средата на ІІІ в. пр. Хр. 

Път. Запазени следи в м. Беклемята. Според направлението на останките това е част от пътя 

Деултум – Айтос- Марцианополис Шкорпил, К и Х. 1891, с. 138; Канев, П., 2000,  15-21.  

 Вратица 

Селище. Разположено на 1 км североизточно от с. Вратица м “Старият път“. Заема 32 400 

квадратни м. площ. Открити са сгради и кръгло съоръжение. 

Могилен некропол. Намира се източно от римското селище и се състои от могилни и плоски 

гробове. 

 Желязово 

В землището на селото не са регистрирани паметници. Русокастренската крепост обече е 

разположена на около 1 км от това ново селище. 

 Константиново 

Новосъздадено село в околностите на което не са известни археологически паметници. 
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 Кръстина 

Останки от калдаръм от пътя Деултум-Марсианополис. Шкорпил, К. и Х., 1890/91, с. 136. 

 Ливада 

В землището на селището има останки от антично селище, но точното му място все още не е 

определено. В околностите на селото има остатъци от водопровода на римския град Деултум, чийто 

градище се намира при днешното село Дебелт, община средец.Близо до Ливада източно от селото са 

отрити монети – тетрадрахма на Месамбрия, подражание на Александър Велики (Бургаски музей № 

367), бронзова монета на римския император Макрин, сечена в Деултум (Бургаски музей № 932), 

 Полски извор 

Селище. Намира се непосредствено до селото. Бронзови монети на Месамбрия (елинистически) 

и бронзова монета на Антонин Пий (138-161). 

 Път. Следи от пътя Деултум-Аетос-Марцианополис. Шкорпил, К и Х., 1890/91, с. 138.  

 Русокастро 

Селище. Намира се югоизточно в подножието на крепостта. Елинистически и римски монети. 

Керамика от римската епоха, късната античност и ранното средновековие. 

Светилище на тракийския конник. Възможно е да се е намирало на мястото на крепостта. 

Водопровод. Каптажът се е намирал между Русокастренска река и граничния окоп „Еркесия”. 

Оттук е водел началото си водопровод от глинени тръби с диам.20 см и деб 2 см.. Предназначението му 

е било да снабдява с вода Colonia Flavia Pacis Deultensium. 

Крепост. Намира се на около 2 км югозападно от селото. Крепостни стени. Керамика от късната 

античност, ранното средновековие и средновековието. 

Когато говорим за Русокастренската крепост, веднага се натъкваме на един парадокс. Името 

“Русокастро” е оцеляло през вековете и като селищно наименование е стигнало до наши дни. То е 

преживяло годините на османското робство и превратностите на по-новата епоха, но не като име на 

крепостта, а първо като име на град, център на кааза, а впоследствие на село, наследило града. През 

вековете селището се е премествало, но винаги в периметъра на старата крепост, чието име е запазило 

благодарение на живата народна памет. И винаги, през всичките години, там където са живели нашите 

предци е имало Русокастро. Самото място на крепостта обаче, претоварено с история и легенди, е 

получило различни имена. Най-разпространеното е “Русин камък”, запазило само една сричка от 

същинското име на крепостта. Другото име е “Хрюсокастро”, което означава “Златна крепост” и през 

последните години русокастренци често прибягват до него, когато кръщават добрите си начинания. 

Според цитираната Справка съществувало и наименование на местността “Алтън-търла” (“Златна 

нива”). То би могло да се обясни с обстоятелството, че тук често се откриват монети и някои от тях 

сигурно са били златни. 

И сега, ако посетиш крепостта, ще видиш пресни дупки, изкопани от търсачите на имане.  Има 

и скептици, опростяващи легендарното “Русин камък”, които употребяват просто “Камъка”, “Големия 

камък”, “Малкия камък”. Това всъщност е едно прекалено скептично отношение към красивото народно 

сказание за Руса мома, характерно за “научния” ентусиазъм на последните петдесет години. Всъщност 

зад всички тези прекрасни имена се крие неподправената прелест  на народното въображение, което 

винаги е склонно да прибегне до тайнствено обяснение на местните имена. Това е т. н. “народна 

етимология” - обяснение на думите, които местните хора правят без да се съобразяват с правилата на 

езикознанието, осланяйки се само на почерпени от легендите и от буквалното еднозвучие аргументи. За 

пример ще посочим съставката от името “Русо”, “Росо”,  която е лесно да премине в “Руса”, или във 

“Хрюсо”. 

Но докато народната памет е трансформирала името на “пурпурната крепост” в средновековните 

извори, то се е запазило така както някога е звучало и както е стигнало да нас, чрез името на село 

Русокастро. Изброените топоними (имена на местности), съчетани с преданията, само са улеснили 
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първите археолози в България братя Шкорпилови и историка Константин Иречек да локализират 

средновековната крепост с абсолютна точност и по този начин да обогатят нашата наука за миналото. 

Най-ранното свидетелство за крепостта, открито сред нейните руини, е един ранновизантийски 

надпис от VI в. Това всъщност е една кратка молитва, отправена към Господа, да подпомага пълководеца 

Юстин. Откриването на надписа недвусмислено говори колко важна е била крепостта Русокастро около 

средата и втората половина на VI в. за стратегията на Византия. Тук е пребивавал високопоставения 

военачалник Юстин, който впоследствие е оглавил войските на граничната провинция Мизия, ако 

приемем първата идентификация на проф. Бешевлиев, или пък е бил от рода на самия император, ако 

възприемем неговата втора  идентифия. И при единия и другия случай ние се натъкваме на пълководец 

с името Юстин, играл важна роля в Историята на Византия през бурния VI в. Абсолютно е сигурно, че 

пълководецът Юстин след известен престой в Русокастренската крепост се е отправил на север, за да се 

сражава с прииждащите хуни, авари, славяни. Преди да тръгне, Юстин е отправил горещата си молитва 

към Господа да му помага и да го опази в лютите битки с пришълците. 

През този период амбициозният Юстиниан Велики (527 - 565 г.) хвърлил усилията си да 

възстанови териториалното наследство на Рим в Италия, Испания и Северна Африка. Тази стратегия 

обаче отслабила Дунавската граница и нашите предшественици славяните в съюз с аварите започнали 

на вълни да навлизат в пределите на  Балканския полуостров. Можем да бъдем сигурни, че и крепостта 

Русокастро и съседният епископски център Девелт не са били подминати при тези повсеместни 

нападения. За тях съдим по многобройните съкровища от бронзови монети на Юстиниан, заровени в 

земята около средата и през втората половина на VI в.  

Тогава Анхиалос е бил най-големият град близо до Русокастро. Изворите свидетелствуват, че 

през 584 г. той бил превзет и разрушен от аварския хаган Баян. Сигурно тогава войнишка кесия с 6 

бронзови монети се е озовала сред руините на крепостната стена, проучени от нас през 80-те години. 

Хаганът Баян искал да разруши и съседния град Терме (Бургаските минерални бани). Жените от 

харема му обаче вече се били пристрастили към чипкането в басейните на тукашните бани и го помолили 

да не прибягва към разрушения. Баян естествено се съгласил и вероятно сам е започнал да се ползва от 

благата на византийската цивилизация. Респектът му пред нея много ясно проличава, когото в една от 

анхиалските църкви войниците му открили пурпурните одежди на императрица Анастасия, съпруга на 

Тиберий I Константин (578-572 г.). Дрехите естествено били женски, но пурпурът заслепил 

амбициозния хаган и без да се церемони той навлякъл пищните одежди на императрицата и се 

провикнал гордо: ”И да иска и да не иска императорът на ромеите, империята ми е дадена вече”. Колко 

куриози ни предлага историята. Понякога една женска фуста е достатъчна, за да си внуши някой 

преходен “победител”, че е станал господар на света. 

Случаят с царствените пурпурни одежди има и друга страна. Защото пурпурът, червеният цвят 

е свързан и с името “Русокастро”. Засега ние имаме писмено сведение, че през първата половина на XII 

в. нашата крепост вече я носила това име. То е фиксирано за първи път в писмена форма от  арабския 

пътешественик Идриси (1100-1154). Но това не означава, че името е възникнало тогава. Явно то идва от 

предходните столетия и след като имаме епиграфски паметник от VI в., като добавим към този факт и 

обстоятелството, че в крепостта се среща много гребенчата керамика от същото време, именно тогава, 

през VI в., трябва да търсим раждането на името на пурпурната крепост. 

Нека да анализираме самата  дума “Русокастрон” или “Росокастрон”, както още се среща в 

изворите. Тя има очевидно две съставки: “Росо” и “кастрон”. Първата, която означава “червен”, 

“пурпурен” е латинска заемка в средногръцкия език. Същото се отнася и до “кастрон”. Това явление на 

най-масово нахлуване на латински думи в гръцкия език е характерно именно за VI в. Тогава ранните 

византийски монети все още се надписват на латински, императорската канцелария и законодателните 

органи в Източната римска империя, макар и с усилие, бих казал тенденциозно, продължават да се 

придържат към латинския език. Това е било диктувано от самия император Юстиниан Велики, който в 

амбицията си да възвърне старата слава на Рим, пренебрегвал предразположението на своите поданици 

от източните части на империята към гръцкия език. Именно тази противоречива езикова ситуация през 

VI в. изглежда крие тайната на името “Русокастро”. То е рожба на неуспелия опит на 

Константинополския двор да латинизира източните провинции. Тук припомняме, че надписът, открит в 

крепостта също е от VI в., но вече е на гръцки език и е съставен по образеца на стотици късноантични 
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надписи на средногръцки език, които започват с кръстния знак. Друг косвен аргумент е повсеместното 

крепостно строителство, предприето от Юстиниан. Макар че името на крепостта не се среща у неговия 

летописец Прокопий, това едва ли означава, че тук не са били предприети никакви строителни работи. 

Напротив, мащабното строителство едва ли изцяло е било обхванато от добросъвестния летописец. Така 

или иначе засега с голяма доза увереност можем да предположим, че крепостта е била наречена 

“Русокастро” точно през VI в.  Това не би могло да стане по-рано, защото в предходните векове почти 

за всяка латинска дума се е търсило старогръцко съответствие. Двете съставки на думата “Русокастро” 

изцяло са запазили латинското си звучене. В по-късните векове започва постъпателно налагане на  

гръцкия език във всички области на живота в империята и преди всичко в администрацията и 

монетосеченето. Затова тогава е още по-малко вероятно да се роди името “Русокастро”. 

 

 

Фиг. ІІ.8.-6: Надпис на средногръцки език от крепост Росокастро 

Дали естественият червен цвят на скалата не е причина да  се нарече крепостта “червена”, 

“пурпурна”. Напълно е възможно. Това явление ни е познато и в далечна Индия, където столицата на 

могулите Агра, също била наричана “Червената крепост”. И най-после кръщението на Русокастро  се 

отнася точно към времето, когато е кристализирал византийският дворцов церемониал и тук 

въздействието на средата - червените скали и предразположението на ранновизантийските велможи към 

червения цвят са се срещнали в синхрон и съзвучие.  

От раждането до смъртта червеният цвят е доминирал съществуването на императорите. 

Византийските владетели излизали от утробите на майките си в т.н. “Порфира” - “Пурпурната стая”  на 

Константинополския дворец. Тя се наричала така, защото  била облицована цялата в червен мрамор. 

Още след раждането си бъдещите императори ставали “порфирогенети” (произхождащи от порфирната 

стая”), но само един от тях - Константин VII (913-159 г.) - останал за потомството като Константин 

Порфирогенет (Багрянородни). След смъртта си всички владетели, които доживявали почетно 

погребение, били полагани в червени, порфирни саркофази. 

При изпълнение на всичките си задължения императорът се потапял в червена атмосфера, 

обличал се в пурпурни дрехи, а когато отивал към престола или към мястото си в църквата “Света 

София” стъпвал върху червени роти (кръгли плочи). Произнасяйки официалните си слова или молитвата 

си той пак стъпвал на кръгъл пурпурен камък. Латинската заемка в средногръцкия език “russus” - 

“червен” се употребява, за да се обозначи партийна принадлежност.  Членовете на червената партия в 

Константинопол се наричели “русини”. Еднозвучието с народностното име “руси” е заблудило полските 

пътешественици Бокамп Лесополски, минал през Русокастро през 1778 г., и Вайчех Хжановски, 

последвал го през 1780 г., и те твърдят, че крепостта е основана от руснаци. При това те се опират на 

местно предание, според което византийците изпратили тук пленени руси и те основали крепостта. 

Естествено това е една заблуда или по-точно още един вариант на народна етимология, обясняване на 

местното название емоционално, а не научно. Но въз основа на тези сведения можем да заключим, че 

подготовката и осъществяването на руско-турските войни в края на XVIII в. вече са родили надеждата 

у русокастренци, че новият стожер на православието - Русия ще победи друговерците. 
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Но да се върнем в Средновековието. Дали и императорските велможи, стъпили върху червената 

скала на “Русин камък” през тези далечни времена не са почувствали влечение да станат земни 

наместници на Господа и тогава да им е хрумнало благозвучното име на пурпурната крепост Русокастро. 

Едва ли някога с абсолютна точност това ще се установи, но приключвайки тези разсъждения върху 

името “Русокастро” ще припомним, че тук е стъпил  багрянородният Андроник III и многократно 

стъпващият върху червените императорски роти (кръгли плочи) Йоан Кантакузин. Ще припомним също 

така, че и думата “рота” - обозначаваща един задължителен елемент от византийския церемониал, също 

като съставките на името “Русокастро” е латинска. Не може да не спрем вниманието на читателя, че 

върху портрета си от “Манасиевата летопис” Иван Александър, наречен тук “цар на българи и гърци” 

също е стъпил върху червена кръгла плоча. Червени са и пиедесталите под краката и дрехите на този 

цар, императрица Теодора и сина им Иван Шишман в прочутото Лондонско евангелие от 1356 г. Върху 

друга миниатюра от това знаменито евангелие виждаме деспот Константин, стъпил върху тъмнокафява 

възглавница и дъщерите на Иван Александър Кераца, Кера-Тамара и Десислава, застанали в дясно от 

него върху пурпурни възглавници в пурпурни одеяния. И в българския двор, както във византийския, 

червеният цвят се свързва с царствено достолепие.  Както е добре известно Лондонското евангелие е 

било сътворено за самия цар Иван Александър, останал в историята като победителя при Русокастро. 

Доста подробно описание на крепостта ни е оставил Константин Иречек. За нас то е 

изключително важно, защото е осъществено на 8 юли 1884, когато крепостта Русокастро е била в много 

по-добро състояние, отколкото сега. Не само времето е оставило своя отпечатък оттогава насам, но през 

50-те години от източната страна отвесният скат е бил превърнат в кариера. В подножието на крепостта 

Иречек  е видял един “дикилиташ” (прав камък), който сигурно е бил свързван с първото идване на 

прабългарите в този район още през VIII в. Сега той не съществува. Иречек говори освен това за 

основите на “четириъгълна пощенска станция” (“мензил”) в подножието на крепостта. Те и сега могат 

да се видят край пътя след моста за село Желязово. Сред самото градище тогава имало “бяла църквица”, 

построена върху основите на стар храм. Най-после Иречек дава сведения за подземни проходи, 

предназначени за снабдяване на крепостта с вода и припаси по време на обсада. Подобни съоръжения 

често се срещат при  късноантичните и средновековните крепости. През 1973 г. такива подземни  зидани 

галерии открихме в късноантичната крепост в центъра на град Айтос.  

 

 

Фиг. ІІ.8.-7: Разкопките на крепост Росокастро през последните години 

Последното подробно описание на крепостта е направено от колегата Димчо Момчилов. То също 

почива само на наблюдения на повърхността и не се основава на археологически разкопки. Авторът 

подробно проследява трасето на крепостните стени, констатира, че входът към вътрешността е широк 

2.5 м и от двете му страни има кули. Южно от входа, разположен от запад, стената е дълга само 8 м и 

вероятно стига до ъглова кула, за да се съедини с южната стена. Последната е разположена по ръба на 

скалистото плато и следва неговата конфигурация, като тук-там прекъсва при естествените скални 

препятствия. Същият характер има и източната  стена, която очертава дъга. При югоизточния ъгъл на 
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тази стена наблюдателното око на археолога Момчилов е забелязало апсида на църква и той констатира, 

че крепостният храм се е намирал до самата стена. Това е точно мястото, където местните хора, в това 

число и кметът Въльо Тъпчев при определен ъгъл на слънчевите лъчи, следобед, са наблюдавали 

очертанията на кръст сред скалите. Това естествено не е било известно на археолога, когато е правел 

описанието си. Той е забелязал и тунел, изсечен в скалата. Но дали това не са останки от добиването на 

камък през 50-те години? По-съществено е наличието на множество фрагменти от късноантични и 

средновековни тухли, забелязани и от Момчилов и от нас при  посещението ни на крепостта. 

 

Фиг. ІІ.8.-8: Железни стрели, открити в крепост Русокастро 

Според Божидар Димитров и А. Ханджийски Русокастренската крепост заема площ около 15 - 

20 дка. Двамата автори  са забелязали, че във високата западна част на крепостта, близо до входа, има 

вътрешно укрепление с площ около 1 дка. Те предполагат, че това е феодален замък, “изграден от 

български феодал през XII-XIV в.”. Не е изключено, обаче, именно в тази  част на крепостта да има и 

културни напластявания, които крият още по-древните тракийски тайни на крепостта. Скиците на 

крепостта, дадени в тази книга, са според книгата “Българското военно изкуство през феодализма” и 

според Борис Чолпанов. Бъдещите археологически проучвания на крепостта сигурно ще внесат 

съществени корекции в тези окомерни скици, но сега те все пак дават вярна представа за плана на 

крепостните съоръжения. В първата цитирана книга могат да се видят и скици на кръглата крепост 

“Хасара” при село Караново и на “калето” и “цитаделата” западно от село Винарско. Край тези крепости 

през античността, средновековието и османския период е минавал пътят от Русокастро за Айтос и на 

север за столиците на Първото и Второто българско царство. Този път, както ще видим, многократно е 

бил използван и от българи, и от византийци по време на война, но обстоятелството, че по трасето му 

има крепости, не означава, че  мирновременният му трафик не е бил интензивен. Разликата е била обаче 

съществена. При война по пътя вървели огромни войскови съединения, които като вихрушка помитали 

всичко пред себе си, а по време на мир пътят имал благодатно въздействие върху двете православни 

държави - България и Византия. Via est vita (Пътят е живот), казват древните римляни. За съжаление 

старите автори са много по-щедри на думи, когато става дума за война, а за периодите на мир и 

благоденствие почти  не отронват дума. 

В ранновизантийско време Русокастренската крепост вероятно е основно преустроена в самия 

край на V в. или през първите десетилетия на VI в. в синхрон с близката крепост Маркели при Карнобат. 

Един бегъл поглед върху керамиката, събрана от повърхността, показва силно присъствие на глинени 

съдове от периода VI - IX в. и по този признак крепостта на “Русин камък” се родее със съседната 

странджанска крепост при град Средец . 

Според братя Шкорпилови близо до старата църквица в “долната част” на крепостта били 

намерени “около 60 човешки глави, гривни и един пиринчен кръст, на който се вижда разпятието 

Христово и шест светци (Никола и прочие)”. В селището от южната страна се намирали анонимни 

монети на Василий II Българоубиец и корубести византийски монети от XI -XII в. 

Когато в близкия  Анхиалос бил разположен станът на хаган Баян, а в баните на близкия Терме 

се плискали жените от неговия харем, сигурно и крепостта Русокастро е била в ръцете на неговата 
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войска, която се състояла от авари и славяни. Есента на същата 584 г. византийски пратеници вероятно 

преминали през Русокастро, дошли в анхиалския стан на Баян и коленопреклонно поискали мир. След 

дълги пазарлъци той бил сключен, като нашествениците си осигурявали ежегоден данък от 100 000 

златни номизми. Още на следната 585 г. цариградският пълководец Коментиол дошъл в Анхиалос и 

сформирал войска от три отряда, предназначена да се бори срещу аварите и славяните. Можем да 

предположим, че сред този византийски рекрут е имало и войници от района на крепостта Русокастро. 

Косвено доказателство за това е цитираният вече надпис на гръцки език, , в който става дума за 

пълководеца Юстин, живял и воювал именно през този период: “Господи, помагай на Юстин 

Стратилат”. Нашето предположение е, че това по-скоро е правнукът на император Юстин I, който към 

края на VI в. е водил битки в Дунавската област именно срещу аварите. 

За  последните десетилетия на VI век съществуват сведения, че в района на Южното Черноморие 

аварите са идвали още веднъж, но бързо се отклонили по посока на Чорлу, защото през 591 г. 

византийският император Маврикий, минавайки вероятно през Русокастро, се установил на 15 дневен 

военен лагер край Анхиалос  и аварите предпочели да не се сблъскват с него. 

При тези нападения на аварите в Черноморската област са пострадали всички крепости и 

градове. За крепостта Маркели това е доказано чрез разкопки. В малката крепост на нос “Акин” край с. 

Черноморец, в дебел пласт от пепел, беше открито малко съкровище с монети на Юстин I и Юстиниан. 

Последната по време сред монетите датира от 548/549 г. Същото се отнася до едно друго малко 

съкровище с подобно съдържание, открито при разкопки точно върху разрушената югозападна стена на 

Анхиалос. В колекцията на Археологически музей - Бургас се съхраняват още десетина такива монетни 

находки, които произлизат от различни крепости в Източното Старопланиние. 

Когато през 967 г.  византийският император Никифор Фока (963-969 г.) се облажавал от 

победата си над арабите и превземането на град Тарс, при него пристигнали пратеници на българския 

цар, за да получат обичайния данък. Обхванат от неистова гордост Никифор ги наругал, нарекъл 

българския цар “кожогризец” и веднага предприел демонстративен военен поход срещу България. 

Въпреки че това били по-скоро военни маневри, неговата войска стигнала до Еркесията, наречена от 

Скилица-Кедрин “големия окоп”  и “голямата ограда”, превзела няколко гранични крепости и взела 

пленници. Вероятно в обсега на нейните действия е попаднала и пурпурната крепост Русокастро. 

Споменаването на граничния окоп “Еркесия” през X век е изключително важно за нас, защото 

той е тясно свързан с историята на пурпурната крепост. Иначе как самото му построяване, за което 

липсват точни писмени данни, ще се запази точно във великолепната легенда, записана от Константин 

Иречек именно в село Русокастро през далечната 1884 г. 

Като една вековна забележителност Еркесията е получила името си през годините на турското 

владичество и в превод тази дума означава “прокопана земя”, “окоп”. В народната памет обаче този 

граничен окоп е останал с епитета “Крумов”, защото победите на хан Крум в много по-силна степен са 

въздействували върху народната памет, отколкото други събития от този период.  Окопът имал типични 

за укрепленията на прабългарите черти. И до днес се вижда, че това е бил един широк ров, който от 

северната страна има вал и явно е предназначен за отблъсване на нападения от юг. Върху вала трябва 

да е имало дървена палисада. При своето посещение в Русокастро в края на миналия век Константин 

Иречек научил от селяните изключително важни неща за окопа Еркесия и за начина на построяването 

му. Той пише: “Русокастренци, като стари жители, знаеха и нещо за Еркесия. Била, казват, в старо време 

синор и по предание от майка на майка се помнело, че при нейното копане работили и жени, даже 

нашият дядо твърдеше, че при копането била прабабата на един 120 годишен старец, който неотколе 

умрял в селото. В Русокастро по-напред се пазела и песен за Еркесия, но сега вече никой не я знае. В 

нея се разправяло, че при тази постройка работели и мъже и жени, всички майки били на работа и на 

всеки девет пеленачета била оставяна вкъщи по една баба да ги гледа, децата плачели, бабата им пеела, 

за да ги умири и клела царя за това му дело, но в това време царят минал на кон край къщата, чул 

клетвата и казал на бабата: “Всичко е бабо до време”. Според този откъслек тя е била осмостъпна песен, 

очевидно хороводна”. Запазването на спомен за тази песен през дългите, превратни векове на нашата 

история и това, че тя е преживяла унизителните години на две робства, е най-солидното доказателство 

за безсмъртието на българския дух. 
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Българските историци и археолози още не са на единно мнение за това откога датира това 

мащабно землено съоръжение, пресичащо землището на Русокастро по протежение на десетки 

километри. В литературата има многобройни описания на съоръжението. Само накратко ще споменем, 

че целият окоп от Черно море до Тунджа и оттам до Марица е дълъг 131 км. Проф. Димитър Овчаров, 

който единствен е изследвал “Еркесията” с разкопки, дава размерите, отразяващи сегашното му 

състояние при село Люлин, Ямболско. Според него средната му дълбочина е 2.5 м. Напречното сечение 

на прокопа и е широк: горе 6 - 6.5 м. и в основата 4 м. Насипът от северната страна е висок 2.5 м. и 

широк средно 8 м.  Там, където почвата е скалиста  това не се е оказало пречка за строителите на 

съоръжението. Валът от насипана пръст е направен обикновено от пръстта, изкопана от рова. Там, 

където се налага, земления насип е подсилен като от външната страна е покрит с необработени камъни. 

В резултат на археологическите проучвания са направени заключения, че “Еркесията” е построена през 

IX - X в. Тази датировка с повече от два века се разминава с мнението на Васил Златарски, че окопът 

датира от времето на хан Тервел (701-718 г.). Това е възприето и от русокастренския учител Нягол Балев, 

Граничният характер на “Еркесията” напоследък намери нови привърженици и те направиха 

сериозни опити да възродят прозорливите твърдения на Иречек, че през епохата на Първото българско 

царство окопът е очертавал точно границата между България и Византия. Павел Георгиев дори вижда в 

този Граничен окоп нещо подобно на римски лимес, който е точно очертан. Това огромно съоръжение, 

според него, е било построено в резултат на мирния договор между България и Византия, сключен през 

815 г. Тази гранична роля на Еркесията през последните години многократно беше оспорена от Божидар 

Димитров, който упорито се съпротивлява да приеме, че Странджа планина продължително време е била 

под скиптъра на Византия. Но историята никога не зависи от щенията на историците. Ако Еркесията 

беше на юг, а не на север от Странджа, Димитров сигурно щеше да я признае за граница. Но нима има 

смисъл да се водят гранични спорове относно две държави, които вече спят спокойния си сън в 

миналото. Не е ли по-уместно възродена България най-после да прояви снизхождение   към залязлата 

завинаги византийска цивилизация още през 1453 г. Освен това самото византийско наименование на 

Странджанско-Сакарския масив - Парория (Пригранична планина) ясно подсказва, че това е било 

гранична зона за Константинополския двор, отвъд която се е простирала България. 

Тридесетгодишният мирен договор бил сключен между българския хан Омуртаг и византийския 

император Лъв V. След една несполучлива за българите битка през есента на 814 г. при Бурдизо (Баба 

Ески) в Югоизточна Тракия последвали интензивни преговори в Константинопол. Те били придружени 

със съответния византийски церемониал. Изглежда, обаче, и Омуртаг е предявил претенции да се 

съблюдават и българските обичаи при този съдбоносен акт. Затова византийските хронисти говорят със 

злоба за император Лъв V и казват, че бил “най-християнският” император, който излива на земята “вода 

от чаша, обръща саморъчно конски седла, докосва се до тройна юзда и вдига трева нависоко”. Всъщност 

тези възмущения на летописците са свидетелства за прабългарски обичаи и към тях се добавя още едно. 

Обвиняват Лъв V, че “разсякъл кучета и ги употребил за свидетели”. 

През IX в. Русокастро все още не се споменава в изворите, но съседният Девелт, като гранична 

крепост е влязъл в изворите със средновековното си име. Тогава античното “Деултум” започва да звучи 

на средногръцки и старобългарски “Девелт”.   

През 1980 г. екипът на покойния археолог Стефан Дамянов хвърли усилията си в изследване на 

средновековната крепост, наречена от Карел Шкорпил “Малкото градище”. Неговата стратиграфия 

(културни напластявания) свидетелствува за два основни периода в съществуването му. Първият се 

датира в хронологическия отрязък IV-VII в. Това е времето веднага след преместването на столицата от 

Рим в Константинопол. Този акт е ознаменуван със серия бронзови монети, върху която се появява 

познатия ни сюжет - вълчица кърми Ромул и Рем, а върху лицето персонификацията Рома и надписът 

NEA ROMA (Новият Рим). И в Голямото и в Малкото градище това са едни от най-често срещаните 

монети, поради близостта на града на Босфора. Вторият период се датира  в периода XII -XIV в., т.е. той 

е от времето на Втората Българска държава. 

Източно от средновековната крепост Девелт в местността “Костадин чешма”, откъдето, както 

свидетелствува Петко Росен, до началото на XX в. е преминавал пътят от Средец за Бургас, археолозите 

откриха средновековна църква и древна митница. Целенасочено споменаваме сведението на Росен, 

защото то е едно доказателство, че древните пътища трудно променят трасетата си. Според бургаския 
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писател “Костадин чешма” и в ново време е маркирала един етап от пътя към Бургас . От 

средновековната църква се откриха само основите от ломен камък, споен с бял хоросан. Както всички 

църкви, тя е ориентирана изток-запад (14.5 Х 12 м), има базиликален план, разчленен на три кораба и 

притвор от западната страна. При един втори строителен период в централния кораб са били поставени 

четири колони, върху които е бил подпрян купол. При изследването са били открити пропуквания, които 

биха могли да бъдат резултат от земетръс. Покрита е била със слабо извити широки керемиди. 

Вътре в църквата и около нея са били открити 34 християнски погребения. Покойниците са били 

полагани директно в земята с вдигнати десници в благославящ жест. Според изследователя Дамянов 

това означава, че погребаните са били свещенослужители. Погребален инвентар в повечето случаи 

липсва. Само върху три от скелетите на свещениците са открити големи, посребрени кръстове, датиращи 

от IX - X в. Голяма сензация са откритите 64 оловни печата, които, за съжаление, вече не са в Дебелтския 

музей, а се намират в НИМ - София. Повечето от печатите са с монограмни кръстове и съдържат имената 

на византийски велможи от епохата на императорите-иконоборци в периода между 726 - 843 г. 

Околовръстно на кръстовете се чете надпис на средногръцки език: “Господи, помагай на твоя раб”. 

Върху опакото надписите са обикновено в четири или пет реда и съдържат имената на редица сановници 

от византийския императорски двор през IX - X в. Многобройни са печатите на финансовите министри 

протоспатарии Теодор и Фотий на началници на охраната и секретари на императорската канцелария. 

В този сонм от велможи не липсват и прабългари. Това показват имената им Амер и Хотиамир. Амер 

полагал грижи за съкровището на двора, а Хотиамир командвал подделение от личната охрана на 

императора. 

За нас най-важни са трите оловни печата на българския княз Борис, приел след покръстването в 

865 г. християнското име Михаил. На лицевата страна е изобразен Христос с евангелие и благославяща 

десница. Изображението е опасано с два зрънчести кръга, между които се чете: “Христос, помагай на 

Михаил, архонт на България”. Върху опакото виждаме Божията майка и четем: ”Богородице, помагай 

на Михаил, архонт на България”. Борис всъщност е приел кръщелното име на император Михаил III в 

годините веднага след покръстването. 

От писмените извори знаем, че ранносредновековният и средновековният Девелт е бил седалище 

на епископ. Дори съществува едно легендарно свидетелство, съхранено от най-стария историк на 

църквата Евсевий Кесарийски, че още през II в. след Хр. епископ на колонията Дебелтос бил Елиос 

Пуплиос Юлиос. Това не се потвърждава от други източници, но трябва да му отдадем значение, защото 

бащата на църквата цитира писмото на Серапион от Антиохия и две приписки към него, за да го 

потвърди. Сигурно е името на Атанасий, който бил епископ на Девелт и Созопол в 431 г. и 

представлявал тези градове на Втория вселенски събор в град Ефес, развалините на който се намират на 

турския средиземноморски бряг. Този събор има изключително голямо значение за укрепване на 

православието. На него била осъдена несторианската ерес и  Дева Мария била утвърдена като 

“Богородица”. От този момент насетне изобразяването й върху икони като кърмеща жена станало 

канонично. Тази иконография води началото си от  традицията на коптите в Египет, при които  сюжетът 

води началото си от изображенията на египетската богиня Изида, кърмеща Хор.  

В Третия събор  през 451 г., проведен в град Халкедон на малоазийския бряг на Мраморно море, 

взел участие девелтският епископ Ювенал или Йовинос. Той присъствувал, според протоколите на 

заседания на Синода през 448, 451 и 459 г. Именно на Халкедонския събор император Маркиан успял 

да наложи Константинопол като главен християнски град в империята. Тогава египетската Александрия 

останала на втори план. От по-късно време ни е известно името на епископ Евстратий - участник в 

Никейския събор през 787 г. Специално споменаване заслужава епископ Георги, пленен от Крум в 812 

г. и мъченически загинал в 814 г. Впоследствие православната църква го обявила за светец. Има данни,, 

че на Цариградския събор, организиран през 879-880 г. от патриарх Фотий, е присъствал епископът на 

Девелт Симеон. От X-XI в. притежаваме и печата на епископ Константин. По-нататък в периода 1186-

1204 г. вече се говори за архиепископа на Девелт Василий. В ново време тези факти са станали причина 

за възникване на настроения сред бургаското общество за обособяването на подновена “Дебелто-

Бургаска митрополия”. 

В раннохристиянския период и през Средновековието Русокастро е влизало по един естествен 

начин в диоцеза на Дебелския епископ, който е играл важна роля не само в религиозния живот на 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  242 

тогавашните русокастренци. В компетенциите на епископа понякога влизали и граждански въпроси, 

особено когато се касае до решаването на морални проблеми. Култът към Свети Георги Победоносец в 

Русокастренската крепост, а оттук и в днешното село може би се родее по някакъв начин  с култа към 

девелтския мъченик Георги. И както върху прадревната тракийска мраморна плочка на Тракийския 

конник през годините на турското робство един богобоязлив русокастренец е написал “Свети Георги”, 

така и местният светец мъченик Георги от Девелт се е слял с представата за всеобщия християнски 

военен светец “Свети Георги Победоносец”. Въпреки че е спорно дали след мира в 815 г. Девелт е бил 

в България или във Византия, то дори и да е принадлежал на византийците, християните от двете страни 

на “Еркесията” едва ли са живели с непрекъснато извадени мечове. Знаем, че в 837 г. споменатият в 

Крумовия надпис от Хамбарли (Маломирово)  военачалник Кордила е върнал изселените девелтски 

граждани по родните места. Мъченическата смърт на девелтския епископ Георги сигурно е улеснила 

неговото начинание. Напълно е възможно благочестивият мъченик Георгий - епископ Девелтски, 

загинал  на 22 януари 814 г. да е спечелил сърцата на русокастренци. Вече споменахме, че надпис “Свети 

Георги” четем върху предхристиянски тракийски конник от Русокастро, а за Свети Георги и Змея 

(Дракона) и Змея и хубавата русокастренка Руса ще говорим тепърва. 

Край Девелт средновековният граничен окоп “Еркесия” се разклонява на две и единият от тези 

краища достигал чак до езерото Вая. Последните изследвания, които вече цитирахме, датират 

построяването на Еркесията в IX в. или по точно след сключване на мира между България и Византия в 

815 г. Ако приемем тази датировка, то народното название “Крумов” окоп би било напълно обосновано, 

защото “Еркесията” е била построена малко след завоеванията на Крум и по време на неговия наследник 

Омуртаг (814-831 г.).  

За превземането на Девелт от Крум ни говорят не само чужди, византийски извори. 

Утвърждаването на неговата власт по Черноморието и по-точно върху цяла Южна България и в 

днешната турска част на Тракия е прогласено и от прочутия Хамбарлийски надпис, открит в село 

Маломирово (Хамбарли), Ямболско. В този български лапидарен документ ясно и точно е написано:”… 

за лявата страна на моята войска: за Анхиалос, Девелт, Созопол, Ранули, е главатар боилът кавхан 

Иратаис, а Кордил и Григора нему подчинени стратези…” 

Безспорно крепостта Русокастро е влизала в територията на българския кавхан Иратаис. Според 

хрониста Теофан през 811 г. император Никифор събрал голяма войска, минал през района на Девелт и 

стигнал крепостта Маркели при Карнобат. Пресякъл Балкана през Карнобатския проход и проявил 

голяма жестокост спрямо мирното население на България. Последвалата контраатака на Крум довела до 

гибелта на византиеца, последвана от прословутата сцена на езическо ритуално пиене на вино от черепа 

на врага. На следващата 812 г. българите предприели наказателен поход и преминали Балкана. При 

обсадата на Месемврия Крум се проявил като напредничав стратег и използвал обсадни машини. 

Построил ги един покръстен арабин, който минал на страната на Крум. Преди това византийците го 

обидили и той им ритнал кросното. Падането на Месемврия било последвано от превземането на Девелт. 

Ханът изселил гръкоезичните му жители чак в сигурната за него Долнодунавска област и на тяхно място 

дошли българи да охраняват българо-византийската граница. Можем да бъдем сигурни, че от този 

момент нататък пурпурната крепост Русокастро е придобила голямо значение за охраната на 

българската граница, прокарана като граничен окоп. Русокастро все още не се споменава в изворите, но 

това не омаловажава стратегическото му значение. Защото оттук е минавал пътят от първите 

българските столици Плиска и Преслав към Цариград, а граничната митница, за която говорихме, се 

намира само на 10 км от Русокастро. Девелтската митница (комеркиария) била учредена след победите 

на Крум в 812 г. и след сключвана на 30 годишния мир през 815 г. Всъщност дотогава този контролен 

пункт се намирал в Месемврия, където комеркиария била създадена още в 689/690 г. вследствие 

възникването на Първото българско царство в 681 г. Най-ранните печати на комеркиарията Девелт, 

които са открити, датират от  832/833 г. Но това не означава, че няма по-ранни от тях.   

Институцията на комеркиариите е възникнала във Византия като орган, който първоначално 

контролирал търговията с коприна и това веднага ни напомня  погребението в саркофага на Бургаската 

могила в района на “Лукойл-Нефтохим”, в което се откриха най-старите копринени тъкани в Европа. 

Вярно е, че откритите тъкани са 600 години по-стари от комеркиарията в Девелт, но скъпата стока е 

еднаква. Нейната непреходна цена (1 : 1 със златото) също говори за богатството и значимостта на 

родния ни край. 
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Южното Черноморие със своята Еркесия всъщност е било една буферна зона между 

новосъздадената Българска държава и Византия. Полята, планините и пътищата по долините на нашия 

край нееднократно са били свидетели на кръвопролитни боеве, на решителни сражения. Хиляди наши 

съотечественици от това време са оставили костите си за свободата и международния престиж на 

родината. В изворите най-често се сочи “Анхиалското поле”. Тук нееднократно са кръстосвали копия и 

мечове българи и ромеи. Защото още първите български ханове са осъзнавали стратегическото и 

тактическо предимство, че е много по-добре да се разгромят чуждите нашественици на юг от Хем, далеч 

от сърцето на древна България. Ромеите от своя страна винаги са разчитали на преимуществото си по 

море, на многобройния си флот, който е бил в състояние ефикасно да превозва войски и снаряжения в 

близките до Старопланинската верига пристанища - Несебър и Анхиалос. Хан Крум съумял най-трайно 

да наложи българската власт върху Южното Черноморие.  

Основите на Девелтската митница бяха открити от археолога Стефан Дамянов на мястото на 

Металургичен комбинат - Дебелт. Оттук произхождат, както вече споменахме,  64 оловни печати, на 

различни византийски чиновници и велможи. Намирането на тези печати тук показва трайно присъствие 

на българска администрация в тези предели през IX в. Голямото количество печати именно в Девелт е 

доказателство, че този кът от нашата родина тогава е имал важно значение за икономическите и 

политически взаимодействия между България и Византия. Те именно са дали тласък за бързото развитие 

на младата християнска култура в българските столици Плиска и Преслав на север от Балкана. 

През ранното средновековие  крепостта Русокастро попадала в провинция Хемимонт. За това 

свидетелствува един от най-образованите византийски императори, споменатият Константин 

Багрянородни (Порфирогенет), живял в X в. В съчинението си “За темите”  той пише: “Провинция 

Хемимонт, под управлението на дукс има шест града: Адрианопол, Анхиалос, Девелт, Плотинопол…” 

Когато Девелт бил вече в български ръце през 813 г., единият от военачалниците на “лявата страна” на 

българската войска, както видяхме, бил Григора. Напълно възможно е, това да е същото лице, чието име 

се чете върху един оловен печат от колекцията на Ермитажа. От него се разбира, че Григора бил “архонт 

на Девелт”. Проф. Иван Йорданов предполага, че Григора първоначално е бил византийски 

администратор, а после минал на българска служба. По-същественото за нас е, че името на Григора, под 

чието управление е бил нашия край, е оцеляло през вековете и се съдържа в древните български и 

византийски писмена. 

През периода на византийското владичество над българските земи пурпурната крепост, макар и 

разположена далече от границата поради нашествията на различни варварски племена, не загубила 

значението си. Скиптърът на константинополските владетели се прострял над България през X век. 

За упадъка на Първото българско царство има сериозни вътрешни причини, но основен тласък, 

за да се случи непоправимото има натискът от две страни - от юг Североизточна България е била 

подложена на ударите на Византия, а от север се появила руската войска на княз Светослав. 

Първият поход (968 г.) на езичникът Светослав засегнал само крепостите по Дунава и 

Североизточна България. Тогава настъпило известно сближаване на позициите на двете християнски 

държави - България и Византия. Но при втория поход българският цар Петър така се разтревожил, че 

получил апоплектичен удар и се оттеглил в манастир. Византийците също се разтревожили и изпратили 

в Преслав  държаните като заложници в Цариград синове на Петър. Няма съмнение, че връщайки се, те 

са минали през Русокастро. По-големият от Петровите синове, получавайки името Борис II, заел 

престола. 

Пред лицето на руската опасност в Цариград започнали междуособици. Византийският 

пълководец Йоан Цимисхий, който бил доместик на схолиите на Изтока, организирал комплот и 

убийство на Никифор Фока. Това станало през нощта на 10 срещу 11 декември 969 г. В този комплот 

участвувала и императрица Теофано. В този момент в Цариград тъкмо били пристигнали две български 

княгини, които също трябва да са пътували по пътя  Преслав - Айтос (или Карнобат) - Русокастро - 

Цариград. 

При втория си поход руският княз Светослав превзел Пловдив и заплашил отблизо 

византийската столица. Византийците струпали войска по българо-византийската граница, която е 
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минавала   по “големия окоп”, или Еркесията. Русокастро през тези години бил все още  в български 

ръце и е играел ролята на българска гранична крепост. 

След сложни дипломатически ходове през 970 г. Светослав се сближил с българите и повел 

войска от 38 000 души, съставена от руси, българи, печенеги и унгарци. Стигнали Аркадиопол и се 

установили на лагер. Разбит при сражението близо да тази крепост, през същата година, въпреки 

загубата, Светослав отново се озовал в Тракия. Не е изключено при тези стълкновения между руси и 

византийци, войници на Светослав да са били пленени и след време въдворени близо до крепост 

Русокастро. В това може да се крие тайната на преданието, разказано от русокастренци на полски 

пътешественици през XVIII в. 

В 971 г. Йоан Цимисхи се отправил с голяма войска към Старопланинските проходи. Вероятно 

част от нея е минала през Русокастро. Византийците превзели Преслав и пленили българския цар Борис 

II. Цимисхи кръстил Преслав на свое име и градът придобил за кратко името Йоанопол. При 

завръщането си в Цариград Цимисхи организирал триумф по византийски. Той публично снел от 

българския цар Борис II царските знаци - златна корона, подплатена със скъпа материя и червените 

обувки. Годината 971 със сигурност може да се приеме  като дата, когато крепостта Русокастро  

попаднала под византийска власт. 

Когато анализира политическата нетърпимост, довела до продължителните българо-

византийски войни през X, английският историк Арнолд Тойнби стига до извода, че именно тогава 

хилядолетната империя Византия започва да се плъзга бавно, но сигурно по наклонената плоскост, 

довела до падането на Константинопол през 1453 г.  

Към времето на византийското владичество се отнася сведението на арабския географ от XII в. 

Идриси, който споменава за първи път Русокастро като голям и богат град. Ето дословно думите му: “И 

този град има подобаващи размери, добре населени райони, много добитък, ниски цени”.  

През пролетта на 1186 г. двамата български благородници Асен и Петър предприели пътуване 

до Кипсела (днес Ипсала в Турция). Не е изключено или на отиване или на връщане те да са минали 

през нашия район. Те претендирали да получат с хрисовул едно старо фамилно имение в Хем. След 

отказа на императорските чиновници, братята, особено Асен, се държали предизвикателно и 

византийците дори им отвърнали с физическо насилие. Обидени, веднага след завръщането си, 

използвайки събирането на много боляри и други български поданици на  императора при освещаването 

на построената от тях църква “Свети Димитър” в Търново, под Трапезица, Асен и Петър ги призовали 

на бунт. Самоувереният Исак II Ангел веднага предприел поход срещу бунтарите. Пътят на неговата 

войска със сигурност е минал през Русокастро, тъй като въстанието е било с огнище Източна Стара 

планина. Тази военна кампания през лятото на 1186 г. завършила с успех за византийците, но веднага 

на следващата 1187 г. Асен и Петър се отправили с войските си към Ахтопол и присъединили Южното 

Черноморие към свободна България. Монетите от съкровището, открито в Ливада (Суватите) естествено 

са безмълвни и не могат да ни кажат точно кога техният изплашен собственик е предприел укриването 

им. Дали под угрозата на Исак II Ангел, или при приближаването на българите на Асен и Петър. 

Воюващата за независимост България и Византия са били настръхнали една срещу друга в продължение 

на няколко години и самото съкровище не ни дава възможност да фиксираме с абсолютна точност датата 

на заравянето. Във всеки случай то е заровено вследствие на бунта, довел до възкръсване на българската 

държавност чрез сключване на Ловчанския мир през 1187 . 

Голямото съкровище от Ливада се е състояла от 805 екземпляра. Към него през 1979 г. се добави 

и една малка находка от близкото до Русокастренската крепост село Проход, Средецка община, която 

има същото съдържание.  Напрежението спаднало в 1187 г., когато бил сключен Ловчанския мирен 

договор и с това започнала историята на Второто Българско царство. 

Нова България продължила да укрепва и разширява влиянието си. През 1190 г. византийският 

император отново организирал наказателен поход и стоварил войска в района на Месемврия и Анхиалос. 

Но българите нанесли контраудар.  Анхиалос бил опожарен от Асен и Петър. В градището, което се 

намира в местността “Палеокастро”, (новия квартал на Поморие) е открито съкровище от билонови 

скифати, заровено именно тогава. През 1193 г. градът е бил преместен на полуострова, където сега се 

намира неговият стар квартал. Съдържанието на Поморийското съкровище е малко по-различно от това 
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на съкровищата, открити в Ливада и Проход.  Наред с монетите на Мануил I Комнин (1143-1180) - 16 

броя, Исак II Ангел (1185-1195) - 20 броя, съкровището съдържа и една рядка монета на българския цар 

Теодор-Петър (1185-1197). 

Наскоро след тези събития, в самото начало на XIII век районът около Русокастро е попаднал в 

орбитата на събитията, свързани с Четвъртия кръстоносен поход. През месец юли 1203 г.  съседният  

Девелт дал подслон на избягалия пред кръстоносната заплаха византийски император Алексей III Ангел-

Комнин (1195 -1203 г.). Ето какво пише дословно историкът Никита Хониат: “Прочее той съобщи 

решението си на някой от слугите си в спалнята и на роднините си и като взе измежду дъщерите си 

Ирина и десет кентинария злато (32 кг.)и други царски украшения от скъпоценни камъни и от прозрачни 

бисери, излезе при първата нощна стража и отиде в Девелт”. Можем да заключим, че Девелт тогава е 

бил византийски и Алексей III “предварително си бил уредил прибежище” в този граничен град. 

Русокастро обаче трябва да е бил в български ръце и вероятно това е принудило императора скоро да 

напусне Девелт и да отиде в Адрианопол. Носейки толкова  много злато и скъпоценности той търсел по-

голяма сигурност, или пък се стремял да бъде по-близо до изгубения цариградски престол, на който 

кръстоносците били възстановили ослепения от него самия негов брат Исак II Ангел и сина му Алексей 

IV Ангел (18 юли 1203 - 28 януари 1204). В стремежа си отново да се качи на престола, Алексей III 

пръскал носеното злато да черпи и увещава маркиз Бонифаций да застане на негова страна. Но 

“съюзниците латиняни пиели до насита от златните ручеи и не се насищали”, без да помогнат на 

детронирания император. Алексей III е втората височайша особа, след Диоклетиан, за която имаме 

сведения, че е пребивавала близо до Русокастро. 

Отсега нататък силната средновековна крепост Русокастро често ще бъде отбелязвана от 

летописци и хроники. В своята поема, посветена на византийския пълководец от български произход 

Михаил Глава Тарханиот, византийският поет Мануил Фил споменава за превземането на Росокастро 

(според неговия текст) през 1263 г.  Походът на Михаил Глава бил насочен срещу българските царе 

Константин Асен, избран в 1257 г. и удостоеният от него с титлата “български деспот” Яков Светослав. 

Тази война между България и Византия започнала през есента на 1262 г. Тя била предизвикана 

от Цариград, но в началото на бойните действия инициативата преминала в ръцете на българите. 

Константин Асен насочил ударите си срещу Станимака, и превзел няколко крепости на юг от Русокастро 

- Врисис (Бунар Хисар), Скопелос (Ескиполос) и др. Но контраударът не закъснял и през пролетта  на 

следващата 1263 г. византийците настъпили на два фронта - по долината на Марица към Пловдив и по 

Черноморското крайбрежие. Именно тук действал Михаил Глава, за който се отнася панегирикът 

(възхваляваща поема) на Мануил Фил. След превземането и уголемяването на Русокастро много скоро, 

през 1265 г. градът сигурно отново е бил подложен на военен натиск, а може би и опустошение. Тогава 

Константин Асен отново преминал Балкана с 20-хилядна армия, но негови съюзници са били татарите. 

Целта била да се освободи от византийски плен селджукския султан  Изедин. Съвместната акция на 

българи и татари успяла половинчато. Константин се движел отделно от татарските пълчища, качен на 

колесница, защото преди това си бил счупил крака. Съюзниците прогонили Михаил VIII Палеолог от 

Тракия, обсадили Енос при устието на Марица и освободили Изедин.  Но  само опустошения останали 

след полудивите татари и дълго след това не можело да се види орач по полето.  Българският цар  е бил 

принуден да участвува  в начинанието по силата на трибутарната (данъчна) му зависимост от татарския 

хан Берке. Тези българо-татарски действия в днешна Югоизточна Тракия едва ли са имали трайни 

последствия за Русокастро и за неговата принадлежност към Византия или България. Както е добре 

известно, малко след тях в Българското царство настъпили социални трусове. През 1277 г. избухнало 

въстанието на Ивайло и повратливият Константин Тих - Асен изгубил короната си. Наистина след брака 

си с византийската принцеса Мария в 1269 г. Константин  се надявал да получи Южното Черноморие, 

неразделна част от което е Русокастро, но византийската дипломация му скроила номер, сключвайки 

съюз със татарите и отказала да изпълни договорните си отношения с българския цар. Византийско било 

и поведението на царица  Мария. След като първо осиновила, а после отровила деспот Яков Светослав, 

тя приела в царските си покои бившия свинар Ивайло. Люшкайки се като махало между майчината си 

привързаност към малолетния си син, престолонаследника Михаил, наречен от нея “багрянородни” 

(“порфирогенет”) и дъщерните си задължения към двора в Цариград, и Мария като мъжа си Константин 

Тих - Асен станала жертва на смутното време, в което живяла. Нито нейните амбициозни щения се 

осъществили, нито пък българския “багрянороден” Михаил успял да наследи царската корона. През 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  246 

1279 г. Мария Палеологина и Михаил Багрянородни били отведени във Византия и там се стопили сред 

тълпата никому неизвестни царедворци. 

Уголеменият град и подсилената от Михаил Глава крепост Русокастро в началото на XIV в. били 

отново присъединени към Българското царство. В 1304 г. Теодор Светослав спечелил сражение при 

съседната Скафида и в резултат на тази победа Ктения (Малка поляна), Русокастро, Месемврия, 

Анхиалос, Созопол, Агатопол и др. били присъединени към България. 

Преди да заеме българския престол победителят при Скафида имал изключително драматична 

биография. Шест години той прекарал “затворен в Никея”, византийски град на малоазийския бряг на 

Мраморно море. Той бил заложник, за да се гарантира мира между България и Византия. След това за 

кратко се върнал в столицата Търново и отново последвали 10 години заложничество в стана на 

татарския хан Ногай. Но това не сломило Теодор Светослав. Мизерията сред татарите изглежда го е 

принудила да сключи брак по сметка с дъщерята на богат западен търговец. Когато в 1300 г. той се 

върнал на престола отношенията му към Византия били изключително твърди и безцеремонни. В 1303 

г. “изпълнен с презрение към императора” българският цар завладял всички крепости в Източния 

Балкан, превзел Русокастро, Месемврия, Анхиалос, Созопол и стигнал до Агатопол. Андроник II 

побързал да изпрати сина си Михаил IX да спре напредването на българите. По това време Михаил и 

без това станувал във Виза (сегашната Виза в Южна Странджа). Той събрал “западните войски” и 

потеглил срещу Теодор Светослав. В началото на сражението ромеите имали успех. Византийският 

отряд на Войсил (брат на покойния български цар Смилец) нападнал българите и те се оттеглили през 

река Скафида (Факийска). В нетърпението си да ги ликвидират, ромеите се спуснали през един мост, 

той се срутил и смелчаците се издавили в дълбоката река. С това византийският хронист Георги Пахимер 

обяснява загубата на сражението. Последвало решително настъпление на българите и “реката и мечът” 

поразили армията на императора. Преди да разкаже за сражението при Скафида (село Димчево), 

Пахимер споменава Русокастро като крепост, завзета от Теодор Светослав “по споразумение”. След 

битката ударът на българите, които се възползвали от “непостоянния Марс” (бог на войната на ромеите),  

насочили удара си по направление на Адрианопол. 

След тази победа на Теодор Светослав в 1307 г. бил сключен мир и крепостта  Русокастро за 

дълго  останала в пределите на България. В 1328 г., както свидетелствува Йоан Кантакузин, в селището 

Кримни бил сключен договор между Михаил Шишман (1323-1330 г.) и Андроник III Палеолог: “И 

понеже на императора бе удобно, направиха срещата между Созопол и Анхиалос в така наречената 

Кримни и сключиха здрав мир и вечен съюз, и като се разделиха, върнаха се в родината си”. И според 

този мир Русокастро сигурно е останало в България. Чак през 1331 г. Андроник III я завоювал за 

Византия, но за кратко. Този поход на ромеите станал причина за ответния удар на цар Иван Александър 

и връщането на Русокастро под скиптъра на българския цар.  

 

Фиг. ІІ.8.-9: Скица на битката при Росокастро 
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Подминавайки важните събития от 1332 г. стигаме до похода на зеления граф Амедей Савойски 

срещу черноморските градове. Какво е мястото на Русокастро в тази прочута военна кампания, която 

многократно е занимавала и наши и чужди историци? През 1366 г. между 17 и 21 октомври  графът 

превзел всички крепости от Скафида до Анхиалос, а впоследствие и Месемврия. Той ги обложил с данък 

и ги владял самостоятелно до месец март 1367 г. Тогава той ги предал на византийците. Амедей 

Савойски пощадил само пристанището Урдовиза (при Китен). 

Много от българските историци приемат, че при своя поход срещу черноморските градове през 

1366 г. Амедей Савойски наред с другите градове е превзел и крепостта Русокастро. Това заблуждение 

изглежда произтича от статията на добрия познавач на италианските архиви и документи Св. Георгиев, 

публикувана в Българска историческа библиотека през 1929 г. Тук превземането на крепостта 

“Калокастро” е възприето като  превземане на Русокастро. През последните години проф. Гюзелев 

локализира Калокастро при Обзор и, според нас, той има основание, защото според “Савойската 

хроника” рицарите стигнали до Калокастро по море, а както е добре известно Русокастро се намира 

доста далече от морския бряг и не съвсем близо да брега на Мандренското езеро, където западните 

рицари също витийствали, превземайки Скафида (при село Димчево).  Затова и интерпретацията на 

военния историк Стефан Недев, който се позовава на Петър Ников и идентифицира Калокастро с 

Русокастро не може да се приеме. Същото се отнася и до Бистра Цветкова, която пише: “Кръстоносците 

(на Амедей Савойски) се увличат до такава степен в грабителските си кампании, че навлизат навътре в 

сушата, като завземат и силната крепост Русокастро” . 

През 30-те години поредицата “Българска историческа библиотека”, а така също и съчиненията 

на родения в Бургас проф. Петър Ников много са се четели от българските учители. Тези авторитетни 

исторически писания сигурно са им повлияли и те са отразили удара на “зеления граф” Амедей Савойски 

в “Летописната книга” на Русокастренското училище. Нещо повече, заравянето на едно сребърно 

съкровище, открито в крепостта, се свързва от тях със същия поход. Тук трябва да добавим, че според 

“Савойската хронка” в близката до Русокастро крепост Аквила (Айтос) българите държали 

благородника Антонио Висконти от Милано. В документите е отбелязано, че той бил пленен при опит 

да се превземе Аквила и впоследствие дипломатите на Иван Александър преговаряли в Търново какъв 

откуп да се плати за него. Походът на Амедей Савойски, обаче, засяга района непосредствено до 

Русокастро и не може да няма значение за неговата история. За нас е важно сведението, че в 

пристанището на Скафида, т.е. в днешното Мандренско езеро, само на няколко километра от Русокастро 

имало турски кораби. Тяхното присъствие тук може да се обясни със съюзните отношения между Иван 

Александър и турците, насочени срещу унгарците. В същата 1366 г. българи и турци предприели  

безуспешен поход за овладяване на Видин, който бил в маджарски ръце заедно с пленения видински цар 

Страцимир. 

 

Фиг. ІІ.8.-10: Съвременна възстановка на битката при Росокастро 

Добре известно е, че през този период турците все повече укрепвали позициите си в Югоизточна 

Тракия. През 1354 г. те завладели Галиполския полуостров. Самата природа ги улеснила чрез едно силно 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  248 

земетресение, което разрушило всички византийски крепости, и турците без особени усилия се 

настанили в тях. Султан Сюлейман заселил много турски семейства в опустелите градове, схванал 

стратегическото значение на Галиполи и го укрепил. Всъщност походът на “зеления граф”, благословен 

от папа  Урбан V, бил следствие от тези събития и  бил насочен срещу друговерците, но жаждата за 

плячка заслепила рицарите и те отвърнали погледа си от кръста и вместо да насочат меча си срещу 

полумесеца  съсредоточили щенията си към  златото. Като резултат от техния поход се явява заравянето 

на Поморийското златно съкровище, открито през 1974 г. 

Обръщаме внимание на турското присъствие в близката до Русокастро крепост Скафида, защото 

е напълно възможно тогава и Русокастро да е било в техни ръце. Не изключваме това, защото в ранното 

завладяване на крепостта от османците изглежда се крие обяснението на голямото значение, което 

градът придобива като  административен център през първите векове на турското робство. 

Близките до Русокастро крайбрежни градове били завладени от турците за първи път през 1396 

г. През втората половина на XIV в. Южното Черноморие, под името “Загора” станало  “императорско 

владение”. През август 1369 г. императорът го предал под скиптъра на своя син Михаил Палеолог. Той 

се оженил за дъщерята на добруджанския деспот Добротица в 1373 г. и в резултат на това се съюзил с 

него. Малко след това в 1377 г. загорският владетел Михаил Палеолог бил убит от сина на Добротица 

Тертер. Но тези събития са имали пряко отношение вероятно само към крайбрежните градове, където, 

макар и рядко, се откриват монети на Добротица. Дали и Русокастро в определени моменти е влизало в 

споменатото “императорско владение” Загора? Изворите мълчат, но те свидетелствуват, че  в 1402 г. 

след като загубили битката с монголите на  Тамерлан (Тимур) при Анкара, турците били известно време 

като попарени, вдигнали обсадата и Цариград тържествувал. Византийците дори успели да си върнат 

Черноморските градове. Но много скоро османлиите се окопитили и през 1453 г., няколко месеца преди 

падането на Константинопол, Караджа Бег окончателно поробил Южното Черноморие. Възможно е 

Русокастро още преди това да е било под властта на султана. Когато Созопол, Пиргос (Бургас), Анхиалос 

и Месемврия са били подчинени, вероятно в Русокастро вече е била обособена турска административна 

единица. Може би в това се крие тайната защо села, близки до Несебър и Поморие, се оказват в 

пределите на голямата Русокастренска кааза. Изворите обаче  не ни казват нищо. От този момент 

нататък над Русокастро започват да витаят легендите. Богатата история на  Пурпурната крепост нахлува 

в легендата за прекрасната девойка Руса заедно с името си и от “Русокастро” става “Русин камък”. Свети 

Георги Победоносец в тези легенди не е нито кападокийския нито девелтския мъченик. По време на 

неговия личен празник през пролетта, когато се извършват обреди за плодородие, отгледалата толкова 

много плодни дръвчета Руса ще попадне в лапите на Змея-Горянин. Според прастари поверия той би 

трябвало да пази златото на “Алтън тарла”, но вниманието му се съсредоточило върху хубостта на Руса. 

Той трябвало да я грабне  от Гергьовденското хоро, за да даде легендарно име на крепостта. А 

автентичното историческо име нека събира прах в кодексите на старите ръкописи. Сега надеждата на 

русокастренци за плодородие и здраве се утаявала в легендите. Пещерата, където е битувало светилище 

на Тракийския конник, станала убежище на Руса. Тукашното изворче било всъщност потокът на нейните 

сълзи. Пред входа на пещерата много столетия ще се окачват частички от дрехи с надежда за здраве и 

благоденствие. Един русокастренец ще напише на чист български език върху плочата на Тракийския 

конник името на светеца -  “Свети Георги”, друг ще построи параклис върху основите на средновековна 

църква и ще й даде името на светеца, прескочил с коня си от каноничното житие в кипящата от 

въображение народна легенда. И Свети Георги,  и олицетворяващият ужас Змей-Горянин, убит от него, 

и Руса ще заживеят на едно и също място. Там, където някога са звънтели саби и са свистели стрели и 

копия, там където царственото достолепие и доблест са си давали среща. Там историята ще се прелее в 

легендите, за да се стигне до едно забележително събитие - театралното представление на 

русокастренките учители в началото на XX век, с което те са поставили основите на новата българска 

култура в Русокастро. 

Откъс от книгата „Русокастро. История, легенди, документи” от Иван Карайотов и  Никола 

Проданов , община Камено, 2001, стр. 23-45 

Османското владичество разтърсило издъно заварената поселищна система от времето на 

Българската държава и Византия. Старите градски центрове били като зашеметени. Близките Анхиало, 

Месемврия  и Созопол помръкнали под луноподобните ятагани на поробителите. Постепеíно 

крайбрежните селища започнали да се отърсват от пепелищата и да си търсят мястото в налаганата 
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силом административна зависимост. Така почти всички крайбрежни села,  попаднали в Анхиалска кааза. 

В нея влизали и далечните от центъра странджански села от Малкотърновско. 

 

Фиг. ІІ.8.-11: Поглед към останките от крепост Росокастро 

Като военна крепост сред полето и като важен кръстопът към подстъпите към Балкана и 

проходите при днешните градове Айтос и Карнобат, Русокастро станал център на голяма кааза, която 

чак до средата на XIX в. носела неговото име. Според соларския документ от 1496/97 г. и 

Доганджийския регистър от същия период, в първите десетилетия след турското завоевание Русокастро 

е бил център на нахия (виж Приложението). По-късно административната единица прераснала в кааза и 

нейната северна граница достигала до долината на Луда Камчия при днешното село Трънак (Текенлик). 

В административната територия на Русокастро влизали далечни села като Гьозеке (Обзор), Балакчи 

(Медово), Батаджик (Бата), Дерекьой (Паницово) и др. Интересното е, че селища, отстоящи недалеч от 

Анхиало, са попадали в кааза Русокастро, а от друга страна села от вътрешността на близката Странджа 

са били под юрисдикцията на Анхиало (виж съответната Таблицата в Приложението). Вероятно това се 

дължи на обстоятелството, че Русокастро е попаднало под османска власт преди Анхиало и на това, че 

оттук минава главен път към трите важни прохода през Балкана - Дюлинския, Айтоския и Карнобатския. 

Разположението на Русокастро в един невралгичен пункт, където вероятно са се разделяли пътищата 

към тези проходи, сигурно е причина за учредяването на един централен мензил на това място. Именно 

по тази причина селището се споменава в толкова много пътеписи на чужденци, пътуващи от юг на 

север или обратно (виж Приложението).  Интересно е, че на юг кааза Русокастро се простирала не по-

далеч от днешните села Дебелт (Аказли) и  Светлина (Бейли). Даже близкият Средец (Кара бунар) е 

влизал в съседната административна единица Хатин нили, чийто център се поставя във Факия 

(Райчевска-95,119). 

Документите на османотурски език свидетелстват, че в  кааза Русокастро до средата на миналия 

век влизали 67 села (Райчевска-95,128-130). От приложената таблица се вижда, че броят им през 

различните векове на османското владичество се е променял, но до средата на ХІХ в. Русокастро е бил 

център на една голяма административна единица, простираща се от долината на Луда Камчия до 

линията Дебелт - Светлина и  от бреговете на Бургаските лагуни до линията Житосвят (Джумалкьой) - 

Драганци (Балабанли) - Драгово (Джевирли). Западната граница на каазата е минавала съвсем близо до 

град Карнобат, който е бил административен център от същия разред. Границата между Русокастренска 

и Айтоска  кааза трябва да е минавала северозападно от землищата на Винарско (Байклъ) и  Българово 

(Урум ени кьой). 

Според “Регистъра за  доганджиите в Румелия”, който датира от последната четвърт на ХV век 

(Виж Приложението) в нахия  Русикасри са били раздадени поземлени владения - тимари на няколко 

османлии с военни заслуги. Този документ удостоверява и смяната на някои владетели на такива тимари, 

които също са спечелили своите поземлени  права в сражение с “неверниците”. През ХVІ век фронтът 

между исляма и свободните християнски народи вече се е бил преместил далече на запад, близо до 

Виена. 
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Големи историци като Арнълд Тойнби възприемат Османската империя като уникално явление 

(Тойнби-95,275). В  системата на забележителния  историк тя се отнася към империите, създадени от 

номади, които налагат исляма с “огън и меч”. Възходящото развитие на тази военна система продължило 

около четири столетия. Османлиите успели да овладеят големи територии, населени с православни 

народи, на които осигурили стабилен “отомански мир”, но в замяна на това в османската социална 

система индивидуалните качества на човека били подлагани на тотален гнет. Най-унизена била “раята” 

т.е. “робите”. Основно тя произвеждала блага, за да може военната система да се разраства териториално 

и да умножава робите си. Но най-същественото “производство” на християнската рая били “войните на 

исляма”, които тя давала като “кръвен данък”. Тези войни заедно с другите “роби на султана”, които 

служели в администрацията на военната империя, според свещения закон  нямали право на 

индивидуална идентичност. Най-голямата радост за тези  християнски деца, взети от кошарата, обора 

или от полето още в ранна възраст, била да свалят кръстовете на предците си и да налагат натрапената 

им със сила вяра. За сметка на това пред тях не съществували никакви кастови ограничения. Всеки 

можел да стане паша или да достигне най-висок имперски или военен пост. Можел да придобива 

колкото си иска владения и ценности според заслугите си, но нямал право да ги предава в наследство. 

Всеки роб трябвало сам да заслужи това, което само върховният господар - султана бил в състояние да 

му даде. Стигнало се дотам, че и самият султан можел да има робски произход, защото неговите жени 

обикновено произхождали от най-нисшите социални слоеве. 

Принудителното събиране на християнски деца за еничари се нарича девширме (Цветкова, 

1980,74). Този кръвен данък е бил най-страшен за българското население и драмата, предизвиквана от 

него, е изразена в стотици народни песни. Още по-страшно се явява това, че  “новият данък”  бил 

събиран пак от еничари, някогашни християнски деца. И както се пее в популярната тракийска песен 

“Еничари ходят мамо, /от село на  село,/ мъжки рожби вземат, мамо,/ еничари правят..” този кръвен 

кръговрат поддържал неумолимия някогашен джихат  (верска война) и поругавал хиляди същества, 

които завинаги изгубвали естествените си условия и права за развитие. От лоното на патриархалното 

семейство тези деца се оказвали в строгите ислямски военни школи, където завинаги префасонирали 

естествените им природни дарби и наклонности, за да ги насочат към религиозно рязане на глави и 

унищожение на друговерци. Техният житейски път  бил предопределен и те ни на йота не можели да се 

отклоняват от него. Защото пророк Мохамед казва: “Не съм дошъл с чудеса, но с възмездяващ меч и 

онези, които не се присъединят към нашия закон и учение, ще бъдат наказани със смърт или ще плащат 

данък”.  

Кръвният данък в някои случай засягал и християнските деца от женски пол. Харемите на 

султана и велможите били пълни с девойки, принудително докарани тук от различните християнски 

краища на империята. Русокастренските легенди също свидетелствуват за издевателства на турските 

бейове над нявгашните тукашни хубавици (Виж Приложението). Попаднали в сараите на султана, тези 

девойки от България, Грузия, Армения, Сърбия, Босна и т. н. по женски оставали верни на родния език 

и дори научавали децата си на него. А всяко мъжко дете от женското отделение на султанския дворец 

било потенциален падишах. Човек не би могъл да си представи вавилонското стълпотворение в 

кризисните моменти, когато е ставал поредния държавен преврат. Тогава еничарите влизали в женското 

отделение и размахвали ятагани, за да унищожат колкото може повече потенциални претенденти за 

престола. Пред блясъка на хладното оръжие децата се стъписвали, забравяли заучените османски 

изречения и формули и всяко започвало да пищи на родния език на своята майка. Понякога това е траело 

дълги дни и нощи, докато поредният владетел се изкачи върху трона и обуздае развихрилите се 

главорези  (Тойнби,1995,2,326). Само това да беше грехът на мъртвата Османска империя, то е 

достатъчно за вечни времена да опозори тази тоталитарна военна система, която за съжаление и днес 

има своите поклонници. 

След завладяването на Балканите османските турци въвели феодално-ленната система. Това 

“мероприятие” се състояло в цялостното одържавяване на обработваемата земя и на всичката завладяна 

територия. За да я използват както трябва те въвели т. н. спахилък - гражданско-военна институция, чрез 

която се  раздавали поземлени владения на заслужили конници от войската - спахии. Участъците земя, 

според големината си, се разделяли на три основни категории, поставени в зависимост от доходите, 

които носят. Тимарите били най-малки и носели до 20 хиляди акчета, зиаметите - от 20 до 100 хиляди, 
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а хасовете - от 100 хиляди нагоре (ИБ,3,34). За притежаването на тимари в нахия Русикасри се говори в 

“Доганджийския регистър” от края на ХV в.  

Владеенето на земята било ограничено. Според османските закони тя продължавала да бъде 

държавна и да принадлежи на върховния господар - султана. Простосмъртните спахии  получавали 

правото само да се ползуват от нея и да се разпореждат със селяните, т.е.  раята. Те можели  да задържат 

само част от приходите и трябвало да внасят съответните натурални и парични данъци в султанските 

хамбари и кемери. Освен това срещу благоволението на земния наместник на Аллаха, те били длъжни 

щом засвири сбор призивният рог на териториалния военачалник, да се явят с определен бой конници 

под бойните знамена. 

Този съвършен ред, обаче, се поддържал само в първите векове на робството. И на него, като на 

всичко пресилено в човешката история, му дошъл краят. Първите признаци на криза във военно-ленната 

система се почувствали още в края на ХVІ в., след като в 1571 г. Турция претърпяла поражение във 

войната с Венеция и Хабсбургската империя в морската битка при Лепанто. Кризисният процес се 

задълбочил през XVII и особено през втората половина на XVIII в. Спахийската система на 

експлоатация на земята и прикрепените към нея селяни започнала да се пука по шевовете. Трябва да се 

признае, че и раята имала някакви права, сред които основното било синът да наследява за ползване 

бащиния парцел земя. Натрупването на парични средства чрез лихварство, а понякога и чрез пладнешки 

грабеж, породило у забогателите  правоверни мюсюлмани ламтеж за големи парцели земя и за пълна 

собственост върху нея. Така ленните владения от спахийския период започнали да се превръщат в 

чифлици, а по-късно това засегнало султанските хасове и вакъфските земи.  Това се осъществявало без 

още да са се родили правни норми за частно притежаване на земята, фактически, както е модерно да се 

казва сега, тя започнала “да се приватизира”. Даже султанските хасове, които през ХV -ХVІ  в. се 

отдавали под аренда за една или най-много за три години, към края на ХVІІ в. станали плячка на 

лихвари-откупчици, които започнали да ги арендуват пожизнено. От това се родили т. н. чифлици 

(Димитров, 1962, с.141 и 147).  

От османотурските документи може да се научи и колко големи са били тогавашните села. 

Вижда се, че Русокастро е имало - 5,5 ханета, Вратица  само 1,5 ханета, Винарско - 1,75, Тръстиково - 2, 

Братово също 2 и т.н. Тези данни се съдържат в един Османски тефтер от 1676 г. Броят на ханетата, 

отразен тук, е всъщност броят на данъчните единици при събирането на военния данък “аварис”. Този 

данък не е бил поголовен. Т. н. “хане” ( “задруга”) се е считало за данъчна единица и сигурно една 

българска задруга се е брояла за едно хане.  

Чрез цитираните цифри получаваме представа колко са били големи споменатите села през 

втората половина на ХVІІ в. Приема се, че едно хане (задруга) отговаря на десетина домакинства или 

къщи. В такъв случай с. Тръстиково трябва да се е състояло от 20 къщи с около 100 жители, с. Вратица 

- 15 къщи с около 75 жители. Сравнително по-голямо е било Русокастро - 55 домакинства (къщи) с над 

250 жители (виж съответната Таблица в Приложението). 

Конкретни доказателства за натрупване на капитал на гърба на раята от каазите Русокастро, 

Анхиало и Айтос  се съдържат в едно оплакване на потърпевшите селяни, отправено към висшестоящи 

чиновници. В него раята изтъква, че “от няколко години насам броят на овцете във всяка кааза 

намалявал”. Това се дължало на алчността на откупвачите на данъка по овцете, които съдирали по 

няколко кожи от бедната рая (Димитров, 1962,143). 

Пътят, свързващ Цариград през Кърклисе, Факия, Дебелт и Русокастро с Карнобат и Айтос и 

оттам през проходите с Шумен, Силистра и Русчук,  имал натоварен трафик. Той се разклонявал към 

Одрин и Филибе. От последния се отивало в София и оттам чак в Централна и Западна Европа. Следи 

от този стар път има недалеч от крепостта Русокастро в подножието на “Малкия камък”, в местността 

“Ташйол” при Трояново (Келеш кьой), в местността “Трояновото джаде” в землището на Винарско 

(Биукли), североизточно от Кръстина (Христина),  при Вратица (Капуджи) и на други места. 

В административния център Русокастро е била разположена пътна станция, която на турски се 

нарича “мензил”. При управлението на Сюлейман Великолепни (1520 -1566), на 6 ноември 1696 г. в град 

Одрин е издаден специален ферман, който предписва как да се “уреждат мензилите в Османската 

империя”. 
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След витиеватите източни благопожелания и след един анализ на недостатъците на 

съществуващата система от мензили по пътищата се пристъпва към предписания за коренна реформа: 

“Мензилите в Румелия и в Анадола да се предоставят с наем по такъв начин, че управителите на мензили 

да издържат сами коне на собствени разноски. Да се определи такса за превоз на всеки мензил и 

преминаващите куриери да вземат коне срещу наем….За преуспяването на новата система трябва 

съществуващите сега в мензилите коне и определените за изхранването им пари да се оставят в ръцете 

на управителите като капитал за шест месеца до Гергьовден  [на турски “руз хъдър”] на 1108 г. от Свети 

Димитър [на турски “руз хкасъм”] на същата година. … Понеже разстоянията от един мензил до друг са 

различни, докато едни се намират в близост един до друг, а други стоят надалеч, трябва да се определи 

такса за превоз за конете на всеки мензил - на час; и тъй да се определи наем за всеки час, когато един 

кон е на път - десет здрави акчета.(Тивчев-Калудова397-399). 

За Русокастренския мензил свидетелствуват няколко полски пътешественици, които през 

различни години са минали оттук. Към 1636 г. се отнася сведението на Станислав Освиенцим. Между 

Карнобат и Русокастро той видял закачени за оброк парчета от дрехи. Освиенцим възприема този обичай 

като древна традиция за почитане на дървета и извори (ИБ,4,311-312). Не напомня ли това за 

“многобройните червени нишки от вълнени пояси” на поклонниците, които при посещението си Иречек 

е видял да висят пред входа на пещерата в пазвите на “Русин камък” (виж Приложението)?  

Пътешествениците обикновено следвали маршрута Силистра - Провадия - Лозенград - Цариград. 

През 1677/78 г. Ян Гнински само споменава, че не “намира хан” при Русокастро и продължава пътя си 

към Средец (Карабунар), но полякът Адам Готардовски съобщава, че на 4 декември 1759 г. нощувал в 

конака на Русокастро. На 28 май 1766 г. Томаш Александрович изрично подчертава, че Русокастро е 

“населено с българи” (Странджа,54-55). 

За буйната растителност около Русокастро ни говори полският дипломат Бокамп Лесополски, 

чийто впечатления са от 1778 г. Според него съществувало предание, че името на крепостта 

свидетелствува за идването на русите, които дошли да се бият с “гръцките императори”. Същото 

свидетелство четем и у Войчех Хжановски. Неговото пътуване датира от 1780 г. Лесополски и 

Хжановски са били служители при крал Август Понятовски (1732-1798 г.), който бил под силно руско 

влияние и не е изключено това да се отразило върху техните наблюдения. Но наличието на “предание” 

за идването на русите в Русокастро още през средновековието, без да имаме изрични писмени сведения 

за това, може да се дължи на зараждащата се надежда, че православна Русия ще спаси християнските 

народи на Балканите от ярема на друговерците. 

Пътят, минаващ през Русокастро, е описан подробно от френския генерален консул в Смирна 

(виж Приложението). В периода 1836 -1838 г. природните богатства около Русокастро са направили 

силно впечатление на французина Ами Буе (1794-1881), който подчертава и предимствата, които 

предлага близостта до морето, за търговия със земеделски и животински продукти. Той не пропуска да 

отбележи, че в миналото тези места са били “населени и използвани”.  

Големи монетни находки от ХVІ - ХVІІ в са ярко свидетелство за това (виж Приложението, 

находките от Тръстиково и Кръстина). В тях има много сребърни монети от независимия полски 

владетел Сигизмунд ІІІ Ваза (1587-1648 г.), който преместил полската столица от Краков във Варшава. 

Те ни говорят, че не само полските дипломати са  минавали през мензила (хана) на Русокастро. Тук със 

сигурност често са се спирали и търговци, защото трасето на този път е продължавало на север чак до 

пределите на Полша и другите Балтийски държави. Това всъщност е пътят на кехлибара, изключително 

необходим за производство на бижута за султанските и бейските хареми и за броениците на османските 

кефсайбии.  

Тези богати  съкровища, намерени край Русокастренския път, са трупани през периода ХVІ - 

ХVІІ в. и са попаднали в земята още преди размирните десетилетия на кърджалийските времена. Най-

дълго натрупвано е богатото, и може да се каже уникално, съкровище от с. Тръстиково (Сазли). Това е 

една от много редките в България находки, които се състоят и от златни, и от сребърни монети. 

Забележително е преобладаването на западноевропейските парични знаци пред османотурските. И нещо 

обикновено за монетите от този период - голяма част от тях са пробити и износени. Това показва, че 

освен в циркулация при търговията, те продължително време са служели за накити, след което отново 

са се връщали в обращението. 
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Ако си представим, че златните турски пендари са украсявали пазвите на бейските ханъми от 

харемите, то едва ли дребните сребърни монети на Рагуза са били любими на чувствителните 

мюсюлмани. Нали и от двете им страни тематиката е християнска - на лицето Христос, в елипса от 

звезди, а на опакото славянският покровител на пастири и овчари - Свети Власий. Същото се отнася и 

за сребърната монета на Трапезунд, която е сечена в далечния ХІІІ в. и почти четири века е минавала от 

поколение на поколение преди да попадне в земята. На нея виждаме образа на Свети Евгений и 

император на Трапезунд с християнски кръст в ръка.   

Другите европейски монети имат достолепни изображения на пищно облечени крале и 

владетели. Някои от тях, като полския Сигизмунд ІІІ, са с корони, други имат християнски кръст в 

своите гербове. Можем да си представим с какво възхищение нашите предци са гледали на тези далечни 

християнски господари (Харитонов, 1992, с.11). Стаената мечта за независима държава е намерила израз 

в накита от монети, наречен сокай. Той толкова наподобява корона, че тези въжделения, макар и скрити, 

за някогашните горещи мечтатели, били съвсем недвусмислени. Недалеч от Русокастро, във Факия, 

Бимбеловци дори са си позволявали да украсяват надгробните си плочи с корони - този символ на 

българското “царство и господарство” (Нейков, 1985, Илюстр). 

Христос и светците от монетите винаги са имали място в бита на българина от бебешката 

шапчица до т. н. “харонов обол”, който се поставя при покойника. Това са все отличителни белези на 

православието и на българската принадлежност на техните носители (Харитонов, 1992, с.11). 

По съдържание Тръстиковското златно-сребърно съкровище е едно от най-богатите по типове 

не само в Южното Черноморие, но в цяла България и донякъде в целия Балкански полуостров. В него 

има обичайни за другите съкровища монети, но се срещат и редки екземпляри като тези на италианските 

градове Урбино и Масса ди Луниджиана, на Авиньон и Оранж в днешна южна Франция и на 

Лотарингия. Досега в българските съкровища бяха констатирани само 6 монети от тази област с център 

град Нанси (сега в пределите на Франция). Трябва да се отбележи, че две лотарингски монети има и в 

съкровището от Кръстина. В него има само западноевропейски монети от владетелите, познати ни от 

Тръстиковското. Това едва ли е случайно.  

Обикновено се смята, че съкровищата са концентрирани около стари пътища и вече говорихме 

за пътя през Русокастро. Трябва да подчертаем обаче, че Тръстиковското съкровище е намерено в 

местността “Юртищата”. Т.е. то е било заровено в старо селище. Не търговец, а тукашен жител е бил 

притежател на имането. Близостта на пътя, а също така и до морето само е обусловила неговото богато 

разнообразие.   

 

Фиг. ІІ.8.-12: Детайл от картата на Хайнрих Киперт, осъществена през 1877 г. 

 Големият брой на монети от Рагуза (Дубровнишката република) е нещо съвсем естествено за 

крайбрежната област. Както по времето на българския цар Иван Александър, така и при турските 

султани от ХVІ - ХVІІІ в. нашите земи са били посещавани предимно от дубровнишки търговци. През 
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тези векове Дубровник е бил основният износител на български земеделски продукти. През ХVІ и ХVІІ 

в. в нашите земи са действували 11 дубровнишки търговски колонии (Вечева, 1982). Периодът на 

разцвет в търговията, развивана от тях, попада именно през този период. В богатите тръстиковски и 

кръстински кесии откриваме и едни от първите лястовици, дошли от далечна Франция. Това са монетите 

на Хенрих III (1584 -1589 г.), Хенрих IV (1589 -1610 г.) и “кралят слънце” Людовик IV (1643 - 1715). 

Наличието на френски монети от самото начало на XVII в. е доста изненадващо. Защото се смяташе, че 

през първата половина на този век контактите на Франция с балканските земи са били твърде слаби. До 

1700 г. в големия пазарен град Солун имало само един френски търговец (Шидеров, 1989, с.30), а през 

1715 г.  броят им нараснал на 31. 

Насочването на френските външнополитически и вследствие на това външнотърговски интереси 

към Леванта било предизвикано от съперничеството на Франция с империята на Хабсбургите. Точно 

през този период парижките крале се възползвали от войните между турци и австрийци и потърсили 

реализация на манифактурните си стоки в пределите на Османската империя. Затова и техните монети 

са попаднали тук и в най-голям брой засега ги намираме в крайморския район. Монетите на френските 

крале датират от периода преди масовото проникване на френските търговци на Балканите. Те са от края 

на ХVІ и от ХVІІ в. и са предвестници на задълбочаването на търговските връзки след 1700 г. През 1718 

г. френски търговец се установява в Одрин, а в 1802 г. към края на кърджалийските набези парижкият 

посланик в Цариград предложил в Бургас да се създаде френско консулство (Гандев, 1976, 398). Тогава 

обаче това не се осъществило. 

Най-голямо е количеството на сребърните монети на полския крал Сигизмуд ІІІ Ваза (1587 - 1648 

г.). Това никак не изненадва, защото монетите на този владетел са едни от най-разпространените в 

Българските земи. Срещаме ги непрекъснато в съкровища и като единични находки. Това се дължи на 

тесните контакти на Реч Посполита с Османската империя. И ако Франция кокетирала с Турция, за да 

обуздава в определени моменти териториалните попълзновения на Австрийската империя, то Полша 

търсела делови контакт с османлиите заради вечното си съперничество с Русия. Това е докарало 

сребърните дребни и средни монети в Сазлъ коьй (Тръстиково) и Кръстина. Освен това през този период 

Османската империя е граничела с Реч Посполита и това е било преимущество при търговията между  

тях (Georgieva, 1978, p.38 -51). 

Двете съкровища от селата Тръстиково и Кръстина със сребърните си монети, използвани като 

украшения, и с износените от дълга циркулация екземпляри показват, че е имало сравнително дълъг 

период на относително спокойствие през ХVІ - ХVІІ в. Към края на периода, обаче, някакво събитие е 

причина за укриването им. Липсата на сведения за големи социални трусове в района говори, че сигурно 

се касае за събитие, засягащо само района около Русокастро. В едно можем да бъдем сигурни - тези 

монети, събирани продължително, са принадлежали на някои по-заможни българи. Уплахата от 

турските кърсердари,  данъчни чиновници, или началниците им спахиите, са принудили нашите 

предшественици да ги скрият, за да достигнат сега до нас. 

През последните две десетилетия на ХVІІІ в. и особено през 90-те години в Балканските 

владения на Османската империя започнали  изключително силни социални трусове. Известната 

историчка и писателка проф. Вера Мутафчиева има няколко изследвания върху тези “кърджалийски 

времена” (Мутафчиева, 1993). Тези времена формално съвпадат с датата на Великата френска 

революция (1789 г.) Даже  кърджалийските главатари с гордост са се наричали “консули”, 

претендирайки за героичен ореол (Мутафчиева, 1962,169). Макар да не са влезли в световната история 

като Маратовци и Робеспиеровци, някои от имената на тези главатари фигурират едновременно и в 

официалните турски документи и в наранената народна душа, запечатала ги завинаги в песни, сказания 

и предания. Самият аян на съседния Айтос, Одаджиоглу Сейфула се прочул като един от най-зловещите 

кърджалийски главатари. След няколко безцеремонни убийства той наплашил обитателите не само на 

Айтоската, но и съседните каази. Той по насилствен начин заел аянския пост в Айтос и “дяволските му 

дела” се разпрострели до безкрай. Цялото Източно Старопланиние и крайбрежието от Гьозекен до 

Бургас пропищели от него (Мутафчиева, 1962,192). В района на Бургаската низина, т.е. на Русокастро, 

изключителни жестокости проявили съюзниците на Сейфула Мехмед Хасеки, Мола Хасеки и брат му 

Бекир. За Мола Хасеки съществуват сведения, че ограбваното от него население, подкрепено от властта, 

нападнало дома и чифлиците му. Османските чиновници прибрали паричните му залежи, възлизащи на 

около 40000 гроша, а земята била оставена временно на разбунтуваната рая (Мутафчиева, 1962,  192). 
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След тези опустошители в 1800 г. завърлували Дели Кадри и Бекли Мехмед, родом от нашия 

край. Не е изключено в легендите и народните песни за хайдути да се разказва за някои от техните 

безчинства, но поради натрупване на сходни събития в народната памет, там те са получили други 

имена. Към края на 1799 г. турските даалии и кърджалии нападали многократно. 

Надеждите, породени от руско-турските войни в края на ХVІІІ и началото на ХІХ век, не 

подминали и Русокастро. Тогава, според статистиката на Александър Осипович Дюгамел, в 

Русокастренска кааза на 2 християни се падал 1 мюсюлманин (Тонев, 1995, 40І). Въпреки че в сравнение 

със съседните каази тук имало много повече агаряни (в Анхиалска на 10 християни имало съответно 1 

турчин), българското население около Русокастро също било запалено от искрата на свободата. 

Учителят Чудомир Кантарджиев (учителствувал тук от 1897 до 1902 г.) още тогава е събрал данни за 

българските доброволци, станали четници при наближаването на руската армия. Това са Шибилев от 

Трояново (Келеш кьой), Димитър Милев от Средец (Карабунар), Слави Грозев Георгиев от Вратица 

(Капуджи), Иван Д. Драгоев от Камено (Каялий), Таньо Желев от Аспарухово (Янъкбалабанлий) и 

Пеньо Пенката неизвестно откъде. Начело на това освободително движение застанал железоколарят 

Пенчо Кралев Златев от Русокастро. Той бил роднина на Вълко Бимбелов от село Факия и се 

вдъхновявал от гордото поведение на своя род. В записките си от годините, прекарани в Русокастро, 

Кантаржиев свидетелствува за страшните дни и нощи, когато поток от паникьосани бягащи турци 

непрекъснато се точел през пътната станция (мензила). Те крадели всякакъв добитък - коне, крави, овце 

и съсичали всеки овчар или земеделец, който им се противопостави. Българските фамилии от 

Русокастро тогава потърсили убежище в шубраците и върбалаците край Русокастренска река и заветната 

пещера при “Русин камък”. Някои отивали при близки в съседните села, за да се отдалечат от пътя, който 

от хилядолетия насам в мир носи благоденствие, а във война - смърт и ужас. Когато руската военна част 

от полка на генерал Рудигер пристигнала, Русокастро вече било изравнено със земята. От 180-те 

къщички непокътнати останали 30 - 40 и то най-бедните. Там били се укрили две - три семейства, които 

били заклани от поробителя. 

След пристигането на русите селяните започнали да се завръщат от дъбравите и с вълнение да 

ги поздравяват. Ето дословен цитат от ръкописните записки на Кантарджиев: “Като узнала, че турските 

аскери панически се оттеглят под напора на руските войски, 44-годишната Станоя Нонева се опитала да 

избяга, но това не й се отдало. Тя била заловена от група турски аскери край няколко черничеви дървета. 

Те я биели с юмруци, съблекли я гола, гаврили се с нея. Режели парчета месо от гърдите й и й давали да 

яде, като й казвали:”Яж, гяурке, ..яж!” Тя пищяла, молела се за пощада, но… напразно. След като се 

наситили на тази “игра”, те я заклали с надежда да изтрият следите от престъплението си. Близките й я 

намерили напълно обезобразена, прибрали я и я погребали в българските гробища”. Народната памет 

съхранила и имената на 39-годишната Станка Темелкова, която била съсечена заедно с двете си деца. 

Баба Мильовица и баба Кера не могли да последват близките си, останали в къщите си и изгорели заедно 

с тях. Същата участ сполетяла и баба Елена Иванова Момчилова. Преди да я убият, турците я подложили 

на изтезание, за да каже къде крие златото. Това е косвено сведение, че у българите все пак се 

предполагало натрупване на парични средства. 

Според летописеца Кантарджиев не можал да се спаси и 70-годишният някогашен баш 

пехливанин дядо Щерион Бялдимов. От преди това турците му имали зъб заради непокорния характер 

и независимия дух. Доста от тях, опитвайки се да крадат от овцете му били опитали силата на бившия 

борец. В неговата кошара се събирали харамиите-българи и обмисляли как да пазят стадата и конете си 

от алчните кърсердари. На същото място бил и сборният пункт на освободителния отряд, готвещ се за 

среща с войните на Рудигер. Още една беля в представата на агаряните бил направил дядо Щерион. 

Когато пристигнала руската военна част, той им подарил десет овце да се облажат след уморителния 

поход към Русокастро. 

След съответния донос, направен от турци, които му имали карез, завърналият се османски аскер 

го подложил на бичуване с неокастрена дрянова тояга. Стенел в началото твърдият българин, но на 

въпросите им дума не отговорил. Издъхнал след горки стенания. 

Смъртоносният лов продължил с преследването на вдовицата Анастаска Господинова Иванова 

и трите й невръстни деца. Малката Димка за секунди се върнала вкъщи, но после не успяла да догони 

майка си и двете си братчета-близнаци Петко и Радко. 
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Когато се лутала из селските улички и невръстната Димка била настигната от турско шишане 

(куршум). Намерили я край един плет стиснала стомничка с вода, предназначена за невръстните й 

братчета. Дрешките й били изпокъсани от бездомни кучета, очичките й избодени от хищни гарвани. 

Кучешкият пир съпътствал кървавите убийства, а воят им нощем сякаш предупреждавал, че главорезите 

са още в селото. 

Погребали невръстната Димка без ковчег в импровизирана завивка от овчарски навуща и на 

гроба й до кръста поставили парченца от счупената шарена стомничка. 

След пристигането на русите един взвод бил поставен в непосредствена близост да крепостта 

“Русин камък”, откъдето се водели наблюдения. Полковите доктори оказвали медицинска помощ на 

оцелелите. Предприети били издирвания на укрили се русокастренци. Труповете на убитите били 

пренасяни до параклиса на дядо Вана на връх крепостта. Руските разведчици открили 30 - 40 трупа, по 

които личали белезите на страшна мъченическа смърт. 

Много кратка се оказала глътката свобода за русокастренци. На 2 септември 1829 г. бил сключен 

Одринският мир и руската войска трябвало да напусне Южното Черноморие. Според клаузите на този 

мир свобода получили православните народи гърци и Сърби, а автономно управление Молдова и 

Влашко. 

 Почти всички будни българи от района и особено тези, които улеснили с действията си военните 

победи на Русия, трябвало да се изселят от родните места. Над 150 хиляди българи по море и суша 

заминали тогава към Бесарабия, Южна Русия и Влашко. Между тях е бил и дядото, с който се срещнал 

Константин Иречек през 1884 г.(виж Приложението). След като бил в Русия, той се върнал. Но колцина 

са постъпили като него. От разказа на преживелия трагедията през 1829 г. Крали Златев (виж 

Приложението) става ясно, че повечето русокастренци са останали там. Много от останалите в 

Русокастро са били избесени или изклани от върналите се турци. Масово било и изселването на 

съседните села (Тонев, 1995, с. 41). Участта на преселници сполетяла и селяни от Буюкли (Винарско), 

Капуджи (Вратица) и Келешкьой (Трояново). Документите красноречиво говорят, че населението от 

Каменска община се е чувствало съпричастно с християнската освободителна мисия на русите. Във 

въстаническите чети, подготвили идването на Дибич Забалкански, са участвували и млади, буйни глави, 

имената на които са достигнали до нас само чрез устните спомени, разказани по-късно от учителите 

Кантарджиев (виж по-горе) и Максим Фратев (виж Приложението). 

 През лятото - сезона на голямата жега - турците палели зрелите жита, изгорили селата Кючук 

хаджик и Домузкьой, подложили на сеч и отвличане мъжкото и женското население на Каялий. 

Съпротивата на християнската рая била отчаяна. Сигурно някои от легендите за хайдути и хайдушко 

отмъщение, стигнали до нас, се отнасят към този мрачен период от историята на нашия край (виж 

Приложението).  Тъй като през всичките етапи на робството, непрекъснато е имало поводи и причини 

за отмъщение, те не могат точно да бъдат датирани.  

Със забавен ритъм животът продължил и след тези зловещи събития, които  засегнали с най-

голяма сила жителите на Русокастро. Благодарение на руските източници от 1828/29 г. ние сега знаем, 

че в мирни години Русокастренска кааза произвеждала 40 000 кила зърно, а по-голямата Анхиалска кааза 

можела да стигне 150 000 кила (ИП,129). 

След издаването на Гюлханския хатишериф през 1839 г. в Османската империя започват 

умерени реформаторски процеси. Техен двигател естествено са били търговците и занаятчиите, от които 

постепенно започнала да се формира буржоазията, която търсела простор за стопанската си дейност и 

трудно понасяла консервативните феодални порядки в закостеняла Турция. Тези процеси след 

излизането на наредбата за държавно преустройство, наречена танзимат, постепенно се ускорили и 

започнали да се чувстват и в селските райони. Още през 1844 г. френският пътеписец Франсоа д’Омер 

фон Хел отбелязва разцъфтяването на житната търговия чрез пристанище Бургас, като ни съобщава, че 

през 1842 г. 109 кораба са извозили 1200000 кг жито и оттам в по-голямата си част то се изпращало в 

Европа. “Околностите на Бургас са препълнени с коли, теглени от чудесни биволи, водени от българи, 

които карат в града продуктите на своите реколти.” Ясно е, че много от тези българи са били от 

Русокастро и от другите села в днешната Каменска община. Фон Хел продължава: “През 1841 г. 

капитанът на един кораб се сетил да изнесе товар жито от Бургас направо за Европа. Четири години по-
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късно от тук се изнасят за Марсилия 350000 кг жито.” (Карайотов, 1991, с.23 - 24 ). Каменска община 

трябва да е имала основен дял в тези количества. 

Още било далече времето на русокастренските рекорди на първия мострен Пловдивски панаир 

в края на ХІХ век и в стълбицата на т. нар. “социалистическо съревнование” през ХХ век, но и около 

средата на ХІХ век производството на жито  за пореден път дало тласък на развитието на селото. Тогава 

именно, в средата на ХІХ в., просторната Русокастренска кааза била разтурена и съставните й села 

преминали към Бургас и Анхиало (Райчевска,1995,121).  

Житото обаче, това “растение на цивилизацията”, отново помогнало за възраждането на 

Русокастро. След преживените трагедии духовният изблик, произтичащ от земеделския и скотовъден 

характер на тукашното население, като че ли се е затворил във вечните народни обреди и обичаи, в 

песните и легендите, достигнали до нас, за да споят истинската история на Русокастро от дълбока 

древност до днес. И римските и тракийски розалии, някога свързани с Дионис и Тракийския конник, 

после със славянските русалки и русалии, с игрите на кукери, с култа към предците, изведнъж оживяват. 

Те кънтят в рефренния възглас от песента “Русалйо, момнеле”, която русокастренските учителки през 

1926 г. ще запишат в най-автентичния й вид в “Летописната книга” на училището (виж Приложението). 

В тази народна песен се говори за змията - посредникът между задгробните селения и белия свят. Тя 

носи на живите благоденствие, но заедно с това страх и трепет пред неведомата същност на битието. А 

мъртвите “безсмъртната” змия успокоява и ги примирява с нерадостната участ да не виждат светлината. 

“Русалйо, момне ле” - този възглас, отправен към Майката-Земя ще се чува навсякъде, където има 

русокастренци. Той ще стигне до далечните предели на Молдавия, а Змея Горянин, укротен от Свети 

Георги, няма да е толкова опасен, а ще се слее с веселието на кукерските игри, с Гергьовденските 

панаирни веселия и с първите театрални представления пред пещерата на  славянобългарската  Русалия, 

трако-римската Розалия. “Русалйо, момнеле” - един вечен призив към Майката-Земя,  характерен за 

всички народи и времена.  Имената на царете и императорите се забравят, но народната живителна памет 

завинаги пази тези духовни елементи, този безсмъртен фермент, който съхранява народа и нацията. 

Всичко това прави от Русокастро едно от най-забележителните български села. 

Шкорпил, Вл. и К., 1985,  с. 94; Карайотов, Ив., Проданов, Н. 2001, 5-45; Герасимов, Т. 1942, 881 16; 

Kacarov, Nr 873; Oppermann, M., S. 57, 242, Kat. Nr. 674; Karaytov, Iv. 2005, 214, Nr. 145. 

 Трояново 

Селище. Намира се в м Юрта, на 4 км северно от селото, вдясно от магистралата София-Бургас. 

Керамита от късножелязната и римската епоха. Наблизо беше проучен ямно светилище. В ямите освен 

материали от късната желязна епоха се откриха и монети от ІV в. сл. Пр. и гребенчата керамика от 

късната античност.   

Могилни некрополи с неустановена датировка. В землището но Трояново има 25 надгробни 

могили. 

За икономическото развитие на района говори и богатото съкровище, открито в село Трояново  

през 1972 г. в местността “Пенчов кладенец”. Състои се от 766 бронзови фолиси. Повечето от монетите 

принадлежат на Йоан Цимисхий (969-976).  Заравянето на огромното съкровище от Трояново сигурно е 

било предизвикано от нашествията на печенегите. След падането на България под византийска власт 

този пастирски народ се оказал на северната граница на империята. За първи път орди печенеги 

преминали през 1026 г., а през 1036 г. са засвидетелствувани три нашествия на печенеги в пределите на 

Византия. При някое от тези три нападения вероятно е заровено съкровището от Трояново, в което 

последните анонимни монети се отнасят към времето на Роман III Аргир (1028-1034),  или на Михаил 

IV. 

Голямото съкровище от анонимни византийски бронзови монети от с. Трояново трудно може да 

се свърже с определено събитие. Но историята на един район не е само политическа.  По-голямо 

внимание трябва да се отдели на хората, които го обитават и на стопанското развитие на областта през 

различните исторически периоди. Затова Трояновското съкровище представлява едно доказателство, че 

независимо под чие управление е дадена област, в много от случаите нейният просперитет е в ръцете на 

обитателите й. Така дори и по време на византийската власт през X - XI в. близостта до столицата 

Константинопол, до нейните богати пазари, продължила да се отразява благоприятно върху земеделието 
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и скотовъдството по Южното Черноморие. Това се вижда от амфорната тара, особено изобилно 

представена в периода X - XII в., но още по-ярко доказателство е Трояновското съкровище. То вероятно 

е резултат от солидна сделка и за това говори огромният брой на монетите в него. 

 

Фиг. ІІ.8.-13: Монети от съкровището в Трояново 

Към същия период се отнася и заравянето на едно съкровище от близката до Русокастро крепост 

при с. Съдиево, Айтоска община. Тази крепост се намира северозападно от селото и находката беше 

открита през 1983 г. Тя се е състояла от няколко десетки екземпляра от електрон (сплав от злато и 

сребро). Единадесет от тях сега са в колекцията на Археологически музей - Бургас. Няколко монети са 

постъпили в Националния музей - София и няколко в Шумен. Цялата находка е съставена от 

електронови монети на Никита II Вотаниат. 

Шкорпил, К. и Х- 1890/91, с. 139; Лазаров, Ст. 2005, 8-17, и с.21; Карайотов, Ив. Кияшкина, П., 2005, 

31-32.  

 Тръстиково 

Съкровището от златни и сребърни  западноевропейски и турски монети от с. Тръстиково е 

открито в местността „Юртлука” през 1966 г. То съдържа 279 сребърни монети и 8 златни. Съкровището 

е  постъпило в Археологически музей - Бургас през 1967 г. и се съхранява  под Инв. № XX (сребърните 

монети) и под № 1375 - 1382 (златните монети). Осемте златни монети от съкровището принадлежат на 

следните държави и владетели: 4 от тях са западноевропейски на Белгийската конфедерация и на Полша 

от 1603, 1654 и 1659 г. и 4 са от времето на турския султан Ахмед I (1613 - 1616 г.). Те са сечени през 

1613 г. още при възкачването му на престола. Това съкровище съдържа и сребърни монети на: 

Трапезундска империя - 1 сребърна аспра на трапезундския император Йоан II Комнин (1280 -1297 г.). 

Върху лицевата страна аспрата има изображение на Свети Евгений, държащ дълъг кръст, а върху 

опакото императорът със скиптър и военно знаме и над него благославящата ръка на Господа. 

Испански осемреалови монети (пиратски талери), сечени в Средна Америка. 

Монета на полския владетел Сигизмунд III. 

Белгийската конфедерация, льовенталери - 11 екземпляра, сечени от: херцогство Гелдерн - 3; 1 

екз от 1632 г. и 2 екз. от 1648 г. провинция Утрехт - 2:  1 от 1640 г и 1 от 1646 г. провинция западна 

Фрисландия - 1 без дата, автономен град Кампен - 3: 1 екз. от 1640 г.; 1 екз от 1647 и 1 екз. От 1648 г.; 

провинция Холандия - 2 екз. (без дата) 

Върху лицевата страна на льовенталерите виждаме достолепно изображение на рицар, представен прав 

с обърната надясно глава. Дясната му ръка е вдигната, а с лявата той се подпира на щита си, върху който 

има лъв, вървящ надясно. Обратната страна на тези монети е с внушителен лъв с извита опашка, 

гравиран в кръг. Всъщност това изображение е дало наименованите на този номинал монети - 

„льовенталери”, което означава „лъвски талери”. През периода на турското робство народът е наричал 

тези монети „асланки” или „асланлия”. Арабите им казвали „абукелб”. 
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Австрия, талери - 27 екземпляра, принадлежащи на владетелите Матей I (1612 -1619 г.), 

Фердинанд II (1619 -1637 г.) и Фердинанд III (1637 -1657 г.). 

Полша - Сигизмунд III Ваза (1587 - 1648 г.) - 75 сребърни монети. 

Рагуза (старото име на Дубровник) - 51 екземпляра, между които - 1 перпера (пробита) с образа на Свети 

Власий, патрон и покровител на града върху лицевата страна и 50 - гросети - дребни сребърни монети, 

сечени в периода 1628 - 1647 г.  Гросетите също имат изображение на споменатия градски патрон - 

Свети Власий върху опакото и Христос в елипса от звезди върху лицето. 

Свети Власий (Блазий) Аморийски е византийски светец, за който има житие на гръцки и 

славянобългарски. Той е живял през IX в. и според житието му има връзка с българската история като 

посредник между българския цар Борис и римския папа Йоан VIII. Свещената римска империя, 

Лотарингия - 13 екземпляра: херцог Хенри - 2 тестона: от 1614 г. - 1, без дата - 1; херцог Карл IV (1626 

-1634 г.) - 4 от 1632 г. и 3 тестона без дата; херцог Франк II (1625 -1632 г.) - 3 тестона, сечени в 1926 г. 

Всички монети на Лотарингия са отсечени в монетарницата на град Нанси (днес в източна Франция). 

Тирол - ерцхерцог Леополд V (1619 - 1632 г.) - 7 сребърни монети, сечени в периода  от 1625 до 1632 г.   

Франция - 21 монети на Хенрих III (1584 - 1589 г.); Хенрих IV (1589 - 1610 г.); Людовик XIV 

(1643 - 1715 г.), Княжество Оранж (сега град в южна Франция) - 5 екз. на принц Фредерик Хенрик (1625 

-1647 г.) и на Вилхелм Хенрик (1650 - 1702); Авиньон (сега град в южна Франция) - 1 сребърна монета 

на папския легат Флавио Гиджи (1650 - 1702 г.) Италия - 3 сребърни монети: Венеция?, талер - 1 

екземпляр; херцогство Урбино - 1 сребърна монета на херцог Франческо Мария II (1577 - 1606 г.) През 

XV - XVI н. град Урбино в централна Италия бил една от люлките  на Ренесанса. 

Испания - Филип IV (1621 - 1665 г.) - 2 екз. (от 1628 г. песоси?) 

Испания (сечена в Мексико): Филип V (1700 - 1746 г.) - 1 екз. /пиратски талер = 8 реала.  

Германия, курфюрство Бранденбург - курфюрст Георг Вилхелм (1619 -1640 г.) - 7 екз. . 

Османска империя - 54 сребърни монети на султаните Селим I Явуз/Страшни/ (1512 -1520) Сюлейман I 

Кануни /Законодател/ (1520 - 1566), Селим II Сари (1566 - 1574), Мурад III (1574 -1595), Ахмед I (1603 

- 1618 г.),  Мурад IV (1623- 1640), Ибрахим I Дели (1640 -1648 г.), Ахмед III (1703 -1730 г.) и 19 

екземпляра силно изтрити, неопределени. 

Със своето съдържание съкровището от село Тръстиково, Каменска община е едно от най-

богатите не само в България, но и в целия Европейски Югоизток. То съдържа редки западноевропейски 

монети от XVI и XVII в. Това са сребърните тестони на Лотарингия и Оранж, рядката монета на Авиньон 

и редица други. Те почти не са известни от досега публикувани съкровища. Най-ранна монета в 

съкровището е перперата на черноморската империя Трапезунд, а най-късните са от самото начало на 

XVIII в. По датите на монетите заравянето му може да се датира в първите две десетилетия на XVIII в. 

Тази находка е в противоречие с досегашните ни представи за връзките на българските земи със Средна 

и Западна Европа през XVI -XVII в. Тя доказва, че те са били по-интензивни, отколкото си ги 

представяха нашите историци. Откриването й в Тръстиково - близо до морето - е ключът към 

обяснението на тези ранни икономически и търговски контакти. Други находки, които говорят за 

ранното икономическо пробуждане на Черноморието през периода на османското владичество, са 

съдовете от западноевропейски порцелан, които се откриват по нашето крайбрежие и носят 

производствените марки на редица френски работилници от същите векове.  

Втората находка от същия исторически период е от село Кръстина. Това западноевропейско 

съкровище от сребърни монети, открито в 1963 г., се състои от 39 монети. Съхранява се в 

Археологически музей - Бургас, Инв. № 881 - 919. Съдържанието на съкровището е следното: 3 от 

монетите принадлежат на Белгийската конфедерация (от 1639,1640 и 1664 г.); 3 на Австрия (Фердинанд 

I и Матей I); 2 на Лотарингия - херцог Карл IV (1625 - 1632)  и херцог Хенри; Германия (курфюрство 

Бранденбург, курфюрст Георг Вилхелм (1619 - 1640 г ) - 4 екз.;  Полша (Сигизмунд III) - 17 екз. 1615 г., 

сечени в Гданск през 1624,  Франция (Людовик XIV -1643-1715) - 18 екз. 

 Черни връх 

Между село Черни връх и бургаския квартал Меден рудник се намира тракийско светилище, 

което е било посветено на бог Аполон, наречен в епиграфските паметници „Карсенос”. То е било 

разположено на връх “Шилото”. Тук е била открита оброчна плоча на тракийски конник (фиг. ІІ.8.-13), 

която според надписа е посветена на “Аполон Карсенос”. Макар и по-късна тя ни помага да 
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локализираме абсолютно точна светилището на Аполон, почитан под местното тракийско име 

“Карсенос”. 

 

Фиг. ІІ.8.-14: Оброчен релеф на тракийски конник, открит в светилището на връх „Шилото”, 

разположен между село Черни връх и бургаския квартал „Меден рудник” 

Дълги години ние не знаехме къде се е намирало светилището на бог Аполон, носещ прозвището 

“Карсенос”. Откриването на статуята на божеството на връх Шилото даде основание на бургаските 

археолози да локализират това култово място именно на връх „Шилото”. При тази локализация тя 

използва и оброчната плочка на тракийския конник. Върху горната рамка на този оброчен дар, направен 

от тракиеца Гайанос ясно се чете прозвището “Карсенос”. Над главата на коня е изобразена мида и това 

ни дава основание да мислим, че Аполон Карсенос е бил тясно свързан с плавателната Мандренска 

лагуна и с морето. Тук е открито и съкровище от 120 сребърни драхми на Аполония. 

Обекти за разпространение на културата 

Важни обекти на културната инфраструктура на територията на общината са читалищата. В 

общината функционират 4 читалища, които организират дейността на различни школи (изкуства, 

спорт и др.) и провеждат културни дейности - традиционни празници, самодейни театрални 

постановки, фестивали и др. 

Читалищата „Просвета 1927" - град Камено, „Просвета 1928" - с. Черни връх, „Пробуда" - с. 

Константиново, „Съзнание"- с. Русокастро са основните културни центрове в общината с 

функциониращи форми на художествена самодейност съхраняващи духовния живот на общността. 

Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните традиции и 

културните обичаи. Културният календар на общината е представен от активен културен живот. 

Културните институции са основни структури, които съхраняват фолклорното богатство. 

Основни културни мероприятия на територията на община Камено са ежегодните празници на 

населените места и фолклорните празници, към които населението проявява интерес и инициативност. 

Значим за културния живот на общината е Детски танцов ансамбъл „Здравец", носител на множество 

международни награди. 

Национален фолклорен събор „НА МЕГДАНА" е инициатива на община Камено, която има за 

цел: Съхраняване на българските народни традиции и обичаи - извор на непреходната сила на 

българския корен и дух, носещи посланията на националната ни култура, както и издирване и 

утвърждаване на млади дарования. 

Църковните храмове в общината са три: 

- Църква „Св. Георги“, гр. Камено;  

- Църква „Св. Богородица“, с. Русокастро;  
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- Църква “Св. Николай Мирликийски”, с. Трояново.  

9. Отпадъци 

Общият устройствен план на община Камено обхваща територия с обща площ от 354,95 кв. км.. 

В границите на общината има 13 населени места: 1 град – гр. Камено и 12 села – Трояново, Черни връх, 

Тръстиково, Винарско, Вратица, Желязово, Русокастро, Ливада, Кръстина, Полски извор, 

Константиново, Свобода.    

Отпадъците се генерират ежедневно при разнообразната човешка дейност. Законът за опазване 

на околната среда (ЗООС), Законът за управление на отпадъците (ЗУО) и Законът за ратификация на 

Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното 

обезвреждане, заедно със съответните подзаконови нормативни актове, са основните закони в областта 

на управление на отпадъците в България.  Законът за опазване на околната среда дава общите 

изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда (въздух, води, почви, земни недра, 

биоразнообразие) и управлението на факторите, които оказват вредно въздействие върху нея (отпадъци, 

шум, химични вещества и антропогенна дейност). Той дава рамкови разпоредби относно принципите, 

които трябва да се спазват за опазване на околната среда (и в частност на управлението на отпадъците) 

и общите задължения на лицата и компетентните органи. 

  Законът за управление на отпадъците (ЗУО) урежда екологосъобразното управление на 

отпадъците като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с 

образуването и третирането на отпадъците. Този закон се прилага за битови, производствени, 

строителни и опасни отпадъци. Законът за управление на отпадъците урежда и йерархията за 

управление на отпадъците: предотвратяване, оползотворяване (рециклиране, повторно използване и/или 

извличане на вторични суровини и енергия от отпадъците) и обезвреждане. Със закона се регламентират 

правата, задълженията, решения, действия и дейности свързани с образуването и третирането на 

отпадъци, както и различните форми на контрол.  

От 1999 г. МОСВ разработва програмни документи, които определят политиката по управление 

на отпадъците на национално ниво и идентифицират конкретните инвестиционни проекти, гарантиращи 

нейното прилагане на местно ниво. До момента са изпълнени три Национални програми за управление 

на дейностите по отпадъците (НПУДО), съответно с период на действие 1999 – 2002 г., 2003 – 2007 г. 

(срокът на действие е удължен и през 2008 г.) и 2009 – 2013 г. Действащият Национален план за 

управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г. е разработен в съответствие с чл. 28 и чл. 29 от 

Рамковата директива за отпадъците и чл. 49 и чл. 50 от ЗУО. При разработването на НПУО са взети 

предвид, освен законовите изисквания и редица европейски и национални програмни и методически 

документи.   

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за постигане на 

ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като анализите на 

съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен потенциал за подобряване на 

предотвратяването и управлението на отпадъците, по – добро използване на ресурсите, разкриване на 

нови пазари и създаване на нови работни места, като същевременно бъдат намалени вредните 

въздействия на отпадъците върху околната среда. НПУО се основава на следните основни принципи:   

  „Предотвратяване” – образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, където 

това е възможно. 

  „Разширена отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” – лицата, които 

образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда или сегашните 

притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги 

управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве. 

„Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и 

избягвани на възможно най – ранен етап. 

„Близост” и „самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най – 

близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани 

в рамките на Съюза. 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  262 

„Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, както и 

широката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за управление на 

отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях след разработването 

им.    

НПУО е насочен към прехода от управление на отпадъците към ефективно използване на 

отпадъците като ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им, доколкото е 

възможно. Успешното изпълнение на плана ще доведе до предотвратяване и намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве и намаляване на използването на 

първични природни ресурси. НПУО е напълно съобразен с основните цели в европейското екологично 

право в сектор "Отпадъци". НПУО поставя следните основни цели:   

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването 

им и насърчаване на повторното им използване.  

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 

създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество 

генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда. 

Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците.   

С изпълнението на тези цели по управление на отпадъците ще се постигне подобряване на 

качеството на живот на населението в страната, чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда 

и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво развитие на страната. Законът 

за управление на отпадъците изисква от общините да разработят общински програми за управление на 

дейностите по отпадъците по обхват определен в Закона. С разработването на тези Програми се цели: 

намаляване или ограничаване образуването на отпадъци, както и на степента на тяхната опасност; 

рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяване на отпадъците; екологосъобразно 

обезвреждане на отпадъците; и почистване на старите замърсявания с отпадъци. 

Община Камено е изготвила Програма за управление на отпадъците за периода 2015 – 2020 г., 

съобразена с времевия период на действие на НПУО, но не е разработена в съответствие със Заповед № 

РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на „Методически 

указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми 

за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ Съгласно чл. 52 от ЗУО кметът на общината 

разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. 

Програмата се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията на НПУО и приема 

от общинския съвет, който контролира нейното изпълнение.  

Генерираните на територията на община Камено  отпадъци, съгласно ЗУО, се делят на следните 

видове:  

- Битови отпадъци;  

- Строителни отпадъци; 

- Производствени отпадъци;  

- Опасни отпадъци. 

9.1. Битови отпадъци 

Битови отпадъци са тези, които се получават в резултат от жизнената дейност на населението по 

домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от 

търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на 

опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на последващото им 

третиране съвместно с битовите. Количеството и състава на отпадъците зависят от мястото на тяхното 

образуване, от стандарта на живот на населението и неговата култура, степента на благоустроеност на 

населените места, начина на отопление и др. 
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Обслужваните населени места от система за организирано събиране и сметоизозване на битови 

отпадъци в община Камено са 13 бр., т. е. процентът на обхванатото население е 100 %.   

Община Камено е изготвила Доклад за изготвяне на морфологичен анализ на състава и 

количествата на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Камено, съобразен с 

Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци със Заповед № РД-744 от 

29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Според доклада средният процент на 

обследваните компоненти е следният: 

Морфологичен състав на битовите отпадъци в община Камено 

Морфологичен състав Морфологичен състав за общината след 

разпределение на фракция други 

Компоненти % 

Хранителни 6,79     

Хартия и картон – общо 11,61 

Пластмаса 18,98 

Текстил 7,36 

Гума 1,7 

Кожа 1,76 

Градински 16,51 

Дървесни отпадъци 0,00 

Стъкло 5,49 

Метали 1,97 

Инертни 27,71 

Опасни 0,12 

Други 0,00 

Общо 100,00 

 

Съществуващите депа за отпадъци на територията на община Камено са следните: Депо за 

неопасни отпадъци Камено. Депото е разположено на север – северозпд от гр. Камено на площ от 24,300 

дка в котловина на бивша кариера за пясък, чакъл и глина.  В ескплоатация е от 2002 г. въз основа на 

заповед на кмета на общината. Не е изградено  по проект. В края на 2005 г. комисия предписва мерки за 

рекултивация. В края на 2006 г. със заповед на кмета № РД 09-617/27.12.2006 г. експлоатацията му е 

преустановена. Оттогава отпадъците на община Камено се извозват за обезвреждане на Депото за 

неопасни отпадъци на Община Бургас – Депо Братово, находящо се в землището на с. Полски извор. За 

депо за неопасни отпадъци Камено е изготвен проект за рекултивация. Сегашното му състояние е, че 

цялото отпадъчно тяло е запръстено, обрасло е с треви и на него не се обезвреждат отпадъци. Със 

Заповед № РД-94 от 25.06.2015 г., директорът на РИОСВ-Бургас е наредил да бъде спряна 

експлоатацията на депо за неопасни отпадъци Камено и да се предприемат мерки за рекултивцията му, 

като обезвреждането на битовите отпадъци и други неопасни отпадъци да се извършва на регионално 

депо за неопасни отпадъци за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Руен, Сунгурларе, Поморие, 

Несебър, Средец – регионално депо „Братово – запад“. 

Събирането и извозването на битовите отпадъци се извършва от БКС Камено /дейност „Чистота/. 

Извозването е по одобрен график и маршрут. От гр. Камено отпадъците ежедневно се извозват за 

обезвреждане, а от селата веднъж седмично. За събирането на битовите отпадъци в общината се 

използват контейнери тип „Бобър“ – 1,1 куб. м. и кофитип „Мева“-0,11 куб. м. Сметовозната техника и 

съдовете за отпадъци са в добро състояние. 

Община Камено участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Бургас 

заедно с общини Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен и Сунгурларе. Основната 

цел на сдружението е изграждане на устойчива система за управление на отпадъците, която да осигурява 

необходимата инфраструктура за третиране, оползотворяване и екологосъобразното обезвреждане на 
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битови в т. ч. биоразградими, опасни отпадъци от домакинствата и строителни отпадъци, генерирани на 

територията на региона. 

След въвеждане на регионалната система от май 2015 г. дейностите по управление на отпадъците 

се решават на регионално ниво. Новата общинска политика за управление на отпадъците налага, както 

координиране с регионалната система, така и активно участие в установяването и развитието на 

регионалната организация. Чрез създаване на Сдружението всички общини, участващи в него си 

поделят разходите по поддръжката, експлоатацията и мониторинг на съоръженията и вземат общи 

решения за бъдещото третиране на отпадъците си. 

 

Фиг. ІІ.9.1.-1: Административна карта на област Бургас с означен обхват на регион за управление на 

отпадъците Бургас. 

Обектът Регионално депо за неопасни отпадъци Братово - Запад е реализиран в рамките на 

проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“ – по 

оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, по Приоритетна ос 2. Включва сепарираща 

инсталация, компостираща инсталация, склад за временно съхранение на опасни и специфични 

отпадъци, клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци, пречиствателна станция, площадки за 

рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци и други обслужващи сгради и съоръжения. 

Регионално депо „Братово – запад“ е  изградено на територията на ПИ №№ 000046, 000047, 000014, в 

землище на с. Полски Извор, Община Камено. За изграждането на обекта е извършена Оценка за 

въздействието върху околната среда, с която е преценено че няма да окаже вредно въздействие и са 

поставени условия и мерки за правилната му експлоатация. То ще обслужва общините: Айтос, Бургас, 

Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. 

Клетка 1 е  разположена  на обща площ от 6 хектара,  с капацитет 500 000 тона и с обем 450 000 

куб. м, период на експлоатация 5 г. - 2015-2019 г. Следвайки тенденциите и политиката за управлението 

на отпадъците в ЕС и Република България, на територията на Клетка 1 ще се депонират само така 

наречените "крайни отпадъци", т.е. само тези отпадъци, които не биха се използвали повторно или 

рециклирали. Имайки предвид  инсталациите, които са доставени на депото  за сепариране и 

компостиране - експлоатационния живот на Клетка 1 може да бъде удължен от 6 до 7 години. Това от 

своя страна ще допринесе за изпълнение на националната политика за управление на дейностите на 

отпадъците, чиято основна цел е все по-голям процент от генерираните отпадъци да се рециклират и/или 

използват повторно и да се намали обемът на отпадъците, които подлежат на депониране. 

Сепарираща инсталация с капацитет 80 000 - 100 000 т./год. смесени битови отпадъци   

Инсталацията за сепариране е предназначена за неопасни битови отпадъци, с цел осъществяване на 
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предварителното им третиране до достигане на критериите за последващото екологосъобразно 

рециклиране или оползотворяване. Битовият отпадък, който може да бъде сортиран с инсталацията, е  

минимум 216 тона дневно и максимум 306 тона дневно, в зависимост от режима на работа.  

Компостираща инсталация е  с капацитет 13000 т./год. разделно събрани зелени и градински отпадъци. 

На площадката за компостиращата инсталация са разположени две сгради: Компостиране - фаза 1 и 

Склад за съхранение на готовия компост. Оформени са площадки за компостиране - фаза 2; приемна 

зона за зелени отпадъци, подлежащи на компостиране; рафиниране и сортиране на готовия компост. За 

отстраняване на газообразните замърсители в инсталацията се използва биофилтър.   Предложеният 

метод на компостиране е в две последователни фази: разлагане или ферментация и фаза зреене. В края 

на втората фаза е налице стабилизиран готов компост, който може да се използва като почвен 

подобрител за повишаване на плодородието. 

Площадка за третиране на строителни отпадъци – Годишното количество строителни отпадъци, 

които ще постъпват на площадката за обработка, е 60000 т. На площадката е инсталирана инсталация - 

трошачка с капацитет от 50 т./час, като натрошените материали се разделят по фракции, което дава 

възможност част от рециклираните строителни материали да се използват отново в строителството.  

Площадка за третиране на едрогабаритни отпадъци – На площадката ще бъде разположена 

дробилка за едрогабаритни отпадъци, която ще може да приема и обработва 20000 т./годишно отпадъци, 

с капацитет  15 т./час. 

Входящият мониторинг и контрол на постъпващите отпадъци ще се осъществява чрез 

електронен кантар, оборудван с компютърна система и необходимия софтуер за функционирането му. 

При преминаването на превозните средства през автомобилната везна, те се подлагат и на дозиметричен 

контрол - в случай, че се установят радиоактивни отпадъци, този автомобил не се допуска вътре в 

депото, като след уведомяване и по преценка на компетентните органи по радиационна защита трябва 

да се върне при собственика на возените отпадъци. На излизане от площадката на стопанския двор и 

депото, задължително отново се минава през електронен кантар, монтиран на изходящата лентата  на 

пътя. За служителите, работещи на Регионалното депо, е изградена Административна сграда, 

отговаряща на всички съвременни изисквания. В сградата е разположена лаборатория, в която ще се 

следят отделни  показатели на инфилтрата.  

Локална пречиствателна станция за отпадни води -технологията на Локалната пречиствателна 

станция за отпадни води е базирана на модулна инсталация, в която са комбинирани процеси на 

механично пречистване и физико-химично пречистване. Технологичната схема на пречистване 

предвижда генерирането на два отпадъчни потока: поток условно пречистена вода, която ще отговаря 

на изискванията за заустване в градска канализация, и поток, който представлява технологично 

отпадъчен инфилтрат от процеса на обработка и промивка.  

Екопарк за временно съхранение на опасни отпадъци и рециклируеми отпадъци от населението 

-  Екопаркът е разположен на площ от 1150 м2. На него се намират контейнери за разделно събрани 

отпадъци и са обособени следните участъци: площадка с контейнери за хартия, картон, стъкло, метали, 

пластмаси, дърво и др. отпадъци от домакинства; площадка за събиране на гуми; пункт за излезли от 

употреба домакински електроуреди; център за опасни отпадъци от населението. 

За регионално депо „Братово – Запад“ е издадено Комплексно разрешително № 385-НО/2014 г. 

и е разрешено ползването му с издадено Разрешение за ползване № СТ-05-710/25.05.2015 г. от ДНСК. 

Съгласно ЗУО и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки – НООО системите за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки и разделно събиране на битови отпадъци най-малко за 

следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло задължително включват 

всички населени места с население по-голямо от 5000 жители и курортните населени места. На 

основание тези документи в  Община Камено в гр. Камено трябва да функционират системи за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки и разделно събиране на битови отпадъци – метали, стъкло, хартия и 

пластмаса. 

Община Камено е имала сключен договор с „Екоколект“ АД до 01.04.2015 г. за организиране и 

реализиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. По инициатива на „Екоколект“ 

АД и поради нерентабилност на системата, организацията е направила предложение за прекратяване на 
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договора от 21.01.2015 г. с тримесечно предизвестие. В тази връзка от 01.04.2015 г. е сключен нов 

договор с „Екопак България“ АД за сътрудничество и разделно събиране на отпадъци от опаковки и 

отпадъчни материали – хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. Системата се състои от по три 

контейнера в точка – сини, жълти и зелени. Системата се обслужва от „Евро импекс“ ЕООД. 

9.2. Строителни отпадъци (СО) 

“Строителни отпадъци” са отпадъците получени в резултат на строителната дейност на 

строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения. 

Голяма част от тях са класифицирани в 17 група - „Отпадъци от строителство и разрушаване на сгради” 

в Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Опасните отпадъци представляват малка част от този 

поток. Те включват следните материали: азбест, оловни тръби, бои, лепила, обработено с консерванти 

дърво, замърсена пръст и различни материали съдържащи ПХБ. Тези количества са относително малки 

в сравнение с цялото количество на потока отпадъци, но е изключително важно да се вземат специални 

предпазни мерки за тяхното управление.  

Действията на общинската администрация са насочени към намаляване на безконтролното 

изхвърляне на  отпадъците от строителни и строително-ремонтни дейности край междуселищните 

пътища и на нерегламентираните сметища.  

 Строителните отпадъци и земни маси се генерират на територията на община Камено в резултат 

на дейностите, извършвани от фирми, занимаващи се със строителство, реконструкция и модернизация 

на сгради, съоръжения и инфраструктура, както и от строителни и ремонтни дейности, извършвани от 

населението. На територията на общината основно строителните отпадъци се формират от строителни 

и ремонтни дейности, извършвани от населението. В община Камено няма депо за строителни отпадъци.    

Управлението на строителните отпадъци е регламентирано с общинските наредби за управление 

на отпадъците. След въвеждане на Регионалното депо за неопасни отпадъци се очаква третирането на 

строителните отпадъци на общината да се извършва в предвидените на него съоръжения. 

9.3. Производствени отпадъци 

“Производствените отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на производствената 

дейност на физическите и юридическите лица. Характерът на отпадъците се определя от видовете 

производства, които са развити на територията на община Камено.  По-голямата част от отпадъците се 

предават на специализирани фирми, притежаващи необходимите документи по ЗУО, а останалата част 

с неопасен характер се депонират. На територията на община Камено производствена дейности 

извършват следните фирми: „Андела“ АД и „Андезит“ ООД-производство на инертни материали, 

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД –производство и търговия на петролни продукти, ЕТ „ТИТ-Теньо 

Тенев“ – производство на диетични и биопродукти, „Балгериън шугар къмпани“ АД- производство на 

захар, „Кей Джи“ ЕООД – кланица, „Алума“ ЕООД-производство на метални изделия, „Ростер“ ООД-

третиране на строителни и други отпадъци, „Камекс комерс“ ЕООД- третиране на отпадъци от ИУМПС, 

НУБА, ИУЕЕО, ИУГ, ОЧЦМ, хартия и картон, пластмаса, „Петметалс“ ЕООД- третиране на ИУМПС, 

НУБА и др., „Металс Варна“ ЕООД – третиране на ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС и др. 

9.4. Опасни отпадъци 

Образуваните опасни отпадъци на територията на общината от населението са главно 

отработени масла и нефтопродукти, излезли от употреба луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи 

живак и др. масово разпространени опасни отпадъци. Събирането и третирането на опасните отпадъци, 

генерирани от производствени предприятия и земеделски кооперации се осъществява от фирми, 

притежаващи разрешение по ЗУО, с които предприятията имат сключени договори. 

Община Камено е организирала дейностите по разделно събиране на специфичните видове 

отпадъци, регламентирани в съответните специализирани наредби. За целта има сключени договори с 

фирми, които имат разрешение за извършване на тази дейност, както следва:  

 С фирма „Трансинс Батери” АД  от 02.09.2013 г. за организиране на дейностите по разделно 

събиране, съхраняване и предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване 

на НУБА. Определени  са 16 броя места за поставяне на съдове за разделно събиране на 
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портативни НУБА. Поставени са съдове за събиране на портативни батерии във всички 13 

населени места на общината – кметства и училища. Събират се по заявка от общината при 

наличие на количества. 

 С фирма „Трансинс авторециклиращ консорциум” АД, гр. Варна  от 02.09.2013 г. с цел прилагане 

на система за събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на 

излезли от употреба гуми за срок от три години. 

 С фирма „Трансинс технорециклираща компания” АД от 02.09.2013 г. за организиране на 

система за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 

Събират се на кампании от населението в общината два пъти годишно. 

 С фирма „Ауторек” ЕАД от 05.01.2015 г. за събиране, транспортиране, временно съхраняване и 

разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и за повторна употреба, 

рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства, намиращи се 

върху общинска собственост кампанийно или чрез оператори на площадки за събиране и 

съхраняване на ИУМПС, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО. 

 Сключен е договор с „Национална компания за събиране и оползотворяване на отработени 

масла“ ООД от 02.09.2013 г. за създаване на система за управление на дейностите по разделно 

събиране и оползотворяване на отработени масла за срок от 5 години. 

9.5. Болнични отпадъци  

Болничните отпадъци се третират съгласно указания на МЗ, Наредбата за изискванията за 

третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС №53 от 1999 г., ДВ, 

бр. 29/1999 г.) и Наредба №1 от 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на 

отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 2015 г.). 

Екологосъобразното управление на опасните отпадъци от лечебните заведения е от голямо значение, с 

оглед предотвратяване и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве 

и околна среда. 

Всички формирани отпадъци от лечебни и здравни заведения на територията на община Камено 

се събират разделно в специални съдове и се обеззаразяват с подходящ дезинфектант. Отпадъците се 

предават на база сключени договори на фирми, притежаващи разрешение по ЗУО.   

9.6. Излезли от употреба пестициди 

На територията на община Камено негодните за употреба пестициди се съхраняват в склад, 

разположен в имот № 033158 на 300 м извън населеното място източно от пътя в посока гр. Камено - с. 

Братово. Складът е бил собственост на земеделска кооперация гр. Камено, но със Заповед № РД-10-

09/02.02.1994 г. на областния управител на гр. Бургас, складът е определен като базисен за съхранение 

на препарати с изтекъл срок и негодни за употреба. На основание горната заповед в склада се съхраняват 

препарати от всички земеделски кооперации на територията на община Камено. Складът е зазидан, в 

добро състояние.  

В изпълнение на НПУДО, през последните години МОСВ активно търси източници за 

финансиране на обезвреждането на залежалите пестициди. По предложение на Дирекция „Управление 

на отпадъците и опазване на почвите” МОСВ кандидатства с проект пред Швейцарската конфедерация 

за финансова подкрепа за предприемане на действия за обезвреждане на пестицидите с изтекъл срок на 

годност, съхранени по начин, който е рисков за околната среда. Проектът на МОСВ за 

“Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна 

защита” е одобрен за изпълнение по Българо-швейцарската програма за сътрудничество с изпълнителна 

агенция ПУДООС. Към настоящия момент е приключил първият етап на проекта - „Помощ за 

подготовка на окончателно проектно предложение”.  

Дейностите по окончателния проект ще включват преопаковане, временно съхранение, износ с 

цел обезвреждане (окончателно унищожаване) и саниране на складове и терени, където се съхраняват 

пестициди. Срокът за изпълнение на цялостния проект е предвиден в рамките на 2012-2019 г.  

http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_tretirane_POO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_tretirane_POO.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.pdf
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По Проекта на МОСВ за екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и 

други препарати за растителна защита с финансовата подкрепа на Швейцария е извършен оглед на 

склада за пестициди в град Камено от представители на БТ "Инженеринг" АД - гр. София, изпълнители 

по Договор с МОСВ за извършване на прединвестиционни проучвания за събиране, преопаковане, 

саниране и обезвреждане на негодни препарати за растителна защита. 

Основните проблеми на община Камено свързани с третирането на отпадъци са:  

 нерекултивирано спряно от експлоатация депо;   

 неорганизирано събиране и третиране на биоотпадъците; 

 неорганизирано събиране на опасните битови отпадъци; 

 наличие на склад с негодни за употреба препарати за растителна защита. 

10. Опасни вещества 

„Опасно вещество“, съгласно ЗООС е: 

- вещество или смес по смисъла на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО 

и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.); 

- всяко вещество или смес, класифицирано в една или повече от категориите на опасност, 

посочени в част 1 на приложение № 3 на ЗООС, или поименно изброено в част 2 на приложение 

№ 3 на ЗООС, включително под формата на суровина, продукт, страничен продукт, остатък или 

междинен продукт, включително вещество, което е възможно да се получи в резултат на 

протичането на странична реакция или при възникването на авария. 

Съгласно чл.104 от ЗООС на територията на Община Камено са регистрирани следните 

предприятия, притежаващи или съхраняващи опасни химични вещества: 

№ Предприятие или 

съоръжение 

Адрес № на 

разрешителното 

Класификация на 

обекта/ висок 

/нисък рисков 

потенциал/ 

1. “Лукойл 

Нефтохим 

Бургас”АД- 

основна площадка 

 

8104 гр. 

Бургас 

Разрешително за 

експлоатация № 

106/2008 г. , изменено 

с Решение № 02-

106/2015 на 

Министъра на 

околната среда и 

водите 

Висок рисков 

потенциал 

 

11. Рискови енергийни източници - шум, вибрации, радиации 

11.1. Шум 

Шумът е фактор, въздействащ върху околната среда и всички живи организми. Под шум се 

разбира всеки нежелан звук, който причинява неприятно или смущаващо възприятие или има 

увреждащо действие. С понятието шум се определя комплекс от звуци в широк честотен диапазон - от 

16 Hz до 20 kHz, които оказват неблагоприятно въздействие върху човешкия организъм. Неприятното 

звуково въздействие във времето причинява стресови и болестни състояния, като понякога води и до 

фатален изход. Няма област и човешка дейност, при които да не се наблюдава шумово излъчване. 

Недвусмислено е установено, че шумът има висока социална цена. Той трябва да се възприема не по-

малко сериозно от другите видове замърсявания, тъй като влиянието му върху човешкото здраве е 

съизмеримо с тяхното. Шумът в околната среда, причинен от транспортните, промишлените и 
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ремонтните дейности, е един от главните екологични проблеми в урбанизираните територии. 

Количествено шумът се оценява чрез величината „ниво на звуковото налягане” и се изразява с мерната 

единица Децибел (dB). В околната среда преобладават променливите шумови емисии. За оценяването 

им е въведен терминът „еквивалентно ниво на шума Leq [dB(A)]”. 

Съществуват многобройни по разнообразие мерки за намаляване нивата на шум от основните 

съществени източници в селищната среда - пътен трафик, железопътен и въздушен трафик, от 

индустриални предприятия и всички останали локални източници. Най-натоварени в акустично 

отношение са големите градове в страната. Това се дължи главно на непрекъснато нарастващия брой на 

транспортните средства. Недостатъците в градоустройствените и в транспортно-комуникационните 

планове, както и неефективното до този момент планиране и управление на акустичната среда от страна 

на общинските власти, са фактори, които допълнително утежняват акустичната обстановка в населените 

места.  

Оценката, управлението и контролът на шума в околната среда, причинен от автомобилния, 

железопътния, въздушния и водния транспорт, както от промишлените инсталации и съоръжения и от 

локални източници на шум, се регламентира чрез Закона за защита от шума в околната среда, в сила от 

01.01.2006 г., както и чрез подзаконовите документи към него, издадени в съответствие с изискванията 

на чл. 11 и чл. 14.  

Един от тези документи е Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на Министерство на здравеопазването 

и Министерство на околната среда и водите. С нея се определят: 

1. Показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните 

части на денонощието; 

2. Граничните стойности на показателите за шум в околната среда; 

3. Методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда и на вредните 

ефекти от шума върху човешкото здраве. 

По този начин се създава възможност за оценки и прогнози за състоянието на шумовото 

натоварване в урбанизираните територии и в тихите зони извън тях, за разработването на стратегически 

карти за шум и планове за действие с оглед защита здравето на населението и подобряване качеството 

на живот.  

Граничните стойности на нивата на шума в различни територии и устройствени зони в 

урбанизираните територии и извън тях са определени в Таблица № 2 от Приложение № 2 към чл. 5 от 

Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ, представена както следва: 

Таблица ІІ.11.1.-1: Гранични стойности на нивата на шум в различни територии и устройствени 

зони в урбанизирани територии и извън тях 

№ 
Територии и устройствени зони 

в урбанизираните територии и извън тях 

Еквивалентно ниво 

на шума в dB(A) 

ден вечер нощ 

1 2 3 4 5 

1. Жилищни зони и територии 55 50 45 

2. Централни градски части 60 55 50 

3. 
Територии, подложени на въздействието на 

интензивен автомобилен трафик 
60 55 50 

4. 
Територии, подложени на въздействието на релсов 

железопътен и трамваен транспорт 
65 60 55 

5. 
Територии, подложени на въздействието на 

авиационен шум 
65 65 55 

6. Производствено-складови територии и зони 70 70 70 
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7. Зони за обществен и индивидуален отдих  45 40 35 

8. Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 

9. Зони за научноизследователска и учебна дейност 45 40 35 

10. Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 

С Наредба № 4 от 27.12.2006 г. на МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ за ограничаване на вредния шум 

чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението 

на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство, се определят: 

1. Техническите изисквания за защита от шум на сградите при проектирането им; 

2. Техническите правила за изпълнение на строителните и монтажните работи (СМР), чрез които 

се осъществява защитата от шум в сградите; 

3. Техническите правила и норми за извършване на СМР при изпълнението на строежите по 

отношение на шума в околната среда; 

4. Изискванията към инвестиционния проект на строежа. 

Тя се прилага при проектиране и изпълнение на жилищни сгради и на сгради за обществено 

обслужване в областта на здравеопазването, образованието, културата и изкуството, търговията, 

общественото хранене, хотелиерството и услугите, административни и производствени сгради. 

Изискванията на Наредбата за ограничаване на шума, излъчван при изпълнението на СМР, се прилагат 

за всички строежи. 

От 12.02.2011 г. е в сила Наредба № 54 от 13.12.2010 г. на МЗ и МОСВ за дейността на 

националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на 

собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната 

среда (отменяща Наредба № 2 от 2006 г.).  С тази наредба се уреждат редът и начинът на функциониране 

на националната система за мониторинг на шума в урбанизираните територии, както и изискванията за 

провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на 

шум в околната среда. В изпълнение на изискванията на параграф 3 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Наредбата са издадени съответните методики от Министъра на здравеопазването и 

Министъра на околната среда и водите. Целта на Наредбата е да се оцени шумовото натоварване в 

урбанизираните територии, създавано от основните източници на шум. Оценката на шумовото 

натоварване се извършва въз основа на стойностите на показателите за шум. Съгласно тази наредба РЗИ 

по места провеждат регулярни измервания на шумовите нива в населените места в пунктове, определени 

съгласно Методиката на МЗ. Съответните структури на ИАОС към МОСВ измерват нивата на шум, 

излъчвани в околната среда от промишлени източници, прилагайки „Методиката за определяне на 

общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото 

на шума в мястото на въздействие”, утвърдена от Министъра на околната среда и водите.  

За община Камено няма проведени регулярни измервания на шумовото натоварване в 

жилищните зони. Основни източници на шум са транспортните комуникации, както и производствените 

предприятия, действащи на територията на общината.  

Транспортен шум 

Основните източници на шум в урбанизираните територии са транспортните средства. 

Интензивният автомобилен трафик е основния фактор, който влияе върху акустичната среда в 

селищните територии. Нивото на автотранспортния шум е в пряка зависимост от интензивността на 

движението, скоростта и структурата на транспортния поток, пропускателната способност на пътните 

артерии, възрастта на автомобилния парк, вида и качеството на пътната настилка, ситуационното и 

нивелетно разположение на пътя и характера на терена встрани от него. 

Община Камено е с важно транспортно-географско разположение. През територията й 

преминава VIII Паневропейски транспортен коридор Дурас - Тирана - Скопие - Гюешево - София - 

Пловдив - Бургас /Варна/, осъществяващ връзките между Адриатическо море и страните от 
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Черноморския регион, Русия и страните от Централна Азия. Той е с важно значение за развитието на 

общината, като осигурява бърза връзка към Черноморското крайбрежие.  

В чертите на общината е развит както железопътният, така също и автомобилният транспорт.  

Железопътната линия е част от главна ж.п. линия № 8 от железопътната мрежа на страната. На 

територията на община Камено дължината й е 6 км. Тя обслужва основно град Камено и село Свобода. 

Освен нея южната част на общината се пресича от отклонение за товарен клон към металургичния 

комбинат „Промет стийл” ЕАД; трасето на този клон е отдалечено от селища на територията на община 

Камено и евентуалната му експлоатация не създава акустично натоварване в жилищни зони. Няма 

конкретни данни за интензивността на жп транспорта в участъкa от ж.п. линия № 8, на база на които да 

се оцени акустичното натоварване в близките жилищни зони. Най-близо разположените сгради от село 

Свобода отстоят на около 115 – 120 м от жп трасето (фиг. ІІ.11.1.-1). На такова разстояние, отчитайки и 

особеностите на терена, наличната растителност и ориентацията на сградите, акустичното въздействие 

се редуцира до поносими стойности и не създава продължително наднормено натоварване в 

прилежащите терени. В момента по оперативна програма „Транспорт” се изпълнява проектът 

„Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас". 

Целта на проекта е осъществяването на напълно рехабилитирана електрифицирана железопътна линия 

между основните градски центрове Пловдив и Бургас. В техническите параметри на проекта е включено 

и изпълнението на мерки по опазване на околната среда. В Позиция 3 е включено и подновяване на 

железния път в отсечката Карнобат-Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас 

и всички спирки и гари между тях. С това се подобряват съществено параметрите на железопътния 

трафик, което рефлектира положително върху акустичната среда в разглежданите терени на община 

Камено. 

 
Фиг. ІІ.11.1.-1: Ж.п. линия № 8 - Камено/с. Свобода 

Автомобилният транспорт, макар че е главен източник на шумови емисии, е приоритетен за 

Общината. Чрез него се осъществяват връзките между отделните селища, както в Общината, така също 

и извън нея - със съседните общини Айтос, Каблешково, Средец и областния град Бургас. Общината 

има стратегическо географско положение в близост до Общоевропейския транспортен коридор (ОЕТК) 

№ 8.  

През територията на община Камено преминават общо девет пътя от Републиканската пътна 

мрежа /РПМ/, в това число една автомагистрала А-1 (АМ ”Тракия”),  един второкласен път (ІІ-79) и 

Около 115 м 

с. Свобода 

ЖПЛиния № 8 

ЖП спирка 
Камено 
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седем третокласни пътя. Общата им дължина за територията на общината е 93,24 км. Освен пътищата 

от РПМ в чертите на община Камено има и четири общински (бивши четвъртокласни) пътища. 

Подробно описание на всички пътища, включващо и състоянието на пътните настилки, е представено в 

т. I.4.5. на настоящия доклад. 

Не разполагаме с информация за пътища на територията на община Камено, които са включени 

в програмата на Общото профилно преброяване на автомобилното движение, извършвано от 

Централния институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти 

(ЦИПТНЕНС) към АПИ гр. София. Поради това не може да се оцени количествено акустичното 

натоварване от автомобилния транспорт в прилежащите терени. Основните пътища са от 

третокласната пътна мрежа на страната. Преобладаващото лошо състояние на пътните настилки 

обуславя ниската интензивност на транспортния поток, както и движение с по-ниска скорост. Въпреки 

това шумовите емисии от преминаващите през жилищните зони МПС натоварват околната среда в 

акустичен аспект.  

Трасето на автомагистрала „Тракия“ (лот 5 Карнобат – Бургас) премина през северната част на 

общината (Фиг. ІІ.11.1.-2).  

 

Над 450м 

Автомагистрала „Тракия” 

 
Фиг. ІІ.11.1.-2: Автомагистрала „Тракия” -  община Камено 

Участъкът е в експлоатация от 2 ноември 2006 г. При проектирането на автомагистралата е 

оценено акустичното въздействие върху околната среда, което би се получило при достигане на пълния 

й капацитет. Най-малкото разстояние до жилищна зона е около 450 м при частта от трасето, 

преминаваща северно от село Вратица. Съгласно Приложение 3, т. 1 към чл. 6 на Наредба № 6/2006 г. 

на такова разстояние нивото на шума, създаван от автомобилния трафик, намалява с около 20 dB(A). 

При изграждането на този участък от АМ „Тракия” са изпълнени мерките за опазване на околната среда 

и в частност – мерките за ограничаване на акустичното натоварване, заложени в решението по Доклада 

за ОВОС. Така не се очаква утежняване на акустичната среда в жилищната зона на село Вратица от 

трафика по АМ „Тракия”. 

Обществен пътнически транспорт се осъществява между общинския център град Камено и 

градовете Бургас и Айтос. Налични са редовна маршрутна линия Камено- Бургас и междуселищен 

транспорт по общинската транспортна схема. В общинския център Камено няма обособени линии на 

градски транспорт. 
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Като цяло общинската пътна мрежа е добре развита, но по-голямата част от нея е в много лошо 

състояние. Част от уличната мрежа в общинският център град Камено е с асфалтобетоново покритие, 

което е в лошо техническо състояние и се нуждае от ремонт на настилката и тротоарите. Това не е 

благоприятно за общата акустична обстановка в жилищните зони на общината.  

В пространствената структура на община Камено има локализирано селскостопанско летище на 

около 1300 м западно от село Константиново, на 17 км южно от град Камено. Ако се използва, то е 

инцидентно и не утежнява акустичната среда в населените места в района. На около 15 км югозападно 

от град Камено, край с. Равнец (в обхвата на община Бургас), се намира авиобаза Равнец. Базата е 

военновъздушно поделение на Българската армия и разполага с две писти (с дължини 2,6 км и 2 км), с 

покритие от бетонови плочи и обработени със смола фуги. От 1950-те до 1990-те години базата е основна 

въздушна отбранителна единица на южната част на морската граница на страната ни и заедно с базата 

в Безмер охранява югоизточната сухопътна граница. В периода от 1992 г. до 2001 г. техниката и 

пилотите са преместени в базата в Граф Игнатиево, а базата в Равнец е оставена като резервно летище 

за ремонти и аварийно кацане. По тази причина отсъстват периодични емисии на авиационен шум, които 

да оказват, макар и краткотрайно, съществено акустично натоварване върху близките територии. 

Източници на шум от битов характер  

На второ място са локалните източници на шум и шум от битов характер – строителни и 

ремонтни дейности, товаро-разтоварни работи, сметоизвозване, игри на деца (училища, детски градини, 

детски площадки) и др.  

Следващият по значение фактор, който влияе върху акустичната среда на града, е шумa, 

излъчван от заведенията за обществено хранене, увеселителните заведения, различните сервизи и 

авторемонтните работилници, разположени в непосредствена близост до жилищни сгради.  

На територията на община Камено няма обособен пункт за измерване на шумовите 

характеристики съгласно регламентираната и ръководена от Министерство на здравеопазването 

“Система за контрол, ограничаване и намаляване на комуналния шум в населените места”. Поради това 

Общината не разполага с реални данни за шума на нейната територия. От РЗИ Бургас извършват локално 

замерване при евентуално подадени сигнали от граждани. Няма данни за постъпили жалби и проведени 

измервания. 

Индустриален шум  

Шумът от производствените дейности засега е на трето място. В голямата си част тези дейности 

са обособени в промишлените зони и/или са извън границите на населеното място. Проблем биха могли 

да създават малките производствени предприятия, разположени в близост до жилищните сгради, а 

именно дървообработващи предприятия, предприятия за алуминиева дограма и др. 

Промишлените предприятия,  които формират тенденциите в икономическото  развитие и 

пазара на труда на община Камено, са:   

- „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД (75% от територията му е разположена в землището на община 

Камено); 

- „Лукойл енергия и газ България” ЕООД; 

- „Бургаски захарен завод” ЕАД; 

- „Камено газ“ (100% общинска собственост); 

- „Севан“ ООД – търговия със земеделска продукция – зърно, фуражни култури, маслодайни 

култури и семена кориандър; 

- Мандра; 

- Цех за нерафинирано олио; 

- Цех за преработка на брашна и ядки; 

- Цех за безалкохолни напитки; 
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- Цех за врати и мебели "RegaLux";  

- Дърводелски цех – гр. Камено; 

- Цехове за алуминиева и пластмасова дограма; 

- КООП (РПК "Съединение") – гр. Камено; 

- Профекс – търговията и производството на селскостопанска продукция;  

- Оранжерии "Гюзелев" и др.) 

  Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ осъществява мониторинг на 

шума от промишлени източници, чиято цел е да предоставя информация за състоянието на акустичната 

среда в населените места вследствие дейността на промишлените предприятия – източници на шумово 

излъчване. ИАОС поддържа и актуализира база данни с измерванията на акустичното натоварване, 

която включва:                                                           

 Нивото на шума по границата на промишления източник в dB(А); 

 Нивото на шума в мястото на въздействие – най-близката жилищна или обществена сграда в 

dB(А).        

За осъществяване ефективен контрол на шума, излъчван от промишлени инсталации и 

съоръжения, съгласно разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда РИОСВ-Бургас 

извършва контролна дейност по утвърден график съвместно с ИАОС-Регионална лаборатория Бургас; 

измерванията се извършват, прилагайки „Методиката за определяне на общата звукова мощност, 

излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на 

въздействие”, утвърдена със заповед № РД-613/08.08.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. 

Съгласно годишния доклад за състоянието на околната среда за 2014 г., публикуван от РИОСВ-Бургас, 

при извършените общо 14 броя контролни измервания се констатира, че всички обекти отговарят на 

нормативните изисквания и не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум, 

регламентирани с Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 

степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите 

за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните 

ефекти от шума върху здравето на населението. Данните за проведените измервания се предават 

ежегодно в ИАОС и се публикуват в онлайн достъпна информационна система.  

Съгласно изискванията на Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. на МЗ и МОСВ за дейността на 

националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на 

собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната 

среда три промишлени предприятия на територията на община Камено през последните години са 

извършвали собствен периодичен мониторинг на шума, излъчван в околната среда. Това са трите обекта, 

които попадат в обхвата на комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването - „Лукойл 

Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД и ,,Бургаски захарен завод” АД, с. 

Свобода (“БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ” ЕООД, гр. Камено) За тези предприятия има издадени 

комплексни разрешителни (КР) за дейностите с цел предотвратяване и контрол на замърсяването (за 

Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Бългериън Шугър Къмпани” ЕООД гр. Камено актуализирани през 

2015 г.). В КР е включено и условие за периодичен собствен мониторинг на шумовите емисии. В 

представените в ИАОС годишни доклади за ОС и за трите предприятия се декларира отсъствие на 

несъответствия; дейностите, извършвани на производствените площадки на тези предприятия, не 

превишават граничните нива на шум, заложени в условията на комплексните разрешителни. В 

представените протоколи не е установено ниво на шум над граничната стойност. 

Останалите предприятия на територията на община Камено са от типа „микро“, а няколко - от 

типа „малки“; те не са източници на съществени шумови натоварвания на селищната среда.  

В следващата таблица са представени обобщени резултати от проведените през последните 

години собствени периодични измервания на шумовите емисии от дейностите, извършвани от 

„Бургаски захарен завод” ЕАД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл енергия и газ България” 

ЕООД в съответствие с изискванията, заложени в комплексните им разрешителни: 
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Таблица ІІ.11.1.-2: 

№ 

по 

ред 

Оператор  

Максимално измерено ниво 

по границите на  

произв. площадка, dB(A);,  

година на измерване 

 Ниво на шум в място    

на въздействие, dB(A) 

 година на измерване 

Съответствие с 

нормативната 

уредба 

1 
„Бургаски захарен завод” 

ЕАД 
65,5; 2011 г, 43,4; 2011 г. Да 

2 
„Лукойл Нефтохим 

Бургас“ АД 
69,1; 2013 г. 47,2; 2015 г. Да 

3 
„Лукойл енергия и газ 

България” ЕООД 
57,0; 2013 г. 47,2; 2015 г. Да 

Източник: ИАОС 

Представените данни са взети от последно публикуваните годишни доклади на операторите 

включително и за 2015 г. (Данните за „Бургаски захарен завод” ЕАД са представени в ГДОС за 2014 

г., а в ГДОС за 2015 г. „Бългериън шугър къмпани” ЕООД гр. Камено декларира, че през 2014 и 2015 

години не е извършвана производствена дейност на площадката на завода). Измерванията са извършени 

от акредитирани лаборатории като са спазени изискванията на „Методиката за определяне на общата 

звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на 

шума в мястото на въздействие”, утвърдена със заповед № РД-613/08.08.2012 г. на Министъра на 

околната среда и водите. От таблицата се вижда, че и при трите оператора не се превишава граничната 

стойност 70 dB(A), регламентирана с Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ и заложена в комплексните 

разрешителни.  

Селското стопанство традиционно е определяло облика на икономиката на община Камено. 

Дори и в условията на икономическа криза, настъпила след 2008 г., аграрният сектор се развива 

относително стабилно. Той е с растениевъдно-животновъдна структура.  Малка част от произведената 

от аграрния сектор продукция се реализира на местния пазар и за местна преработка. Основната част се 

изнася и преработва извън границите на общината. Т.е. евентуални шумови емисии от преработвателни 

дейности биха били с временен характер, краткотрайни и ненатоварващи околната среда в акустичен 

аспект.  

От изложението до тук може да се направи изводът, че акустичната обстановка на територията 

на община Камено не се различава от типичната за урбанизираните зони и не се наблюдават трайни 

наднормени шумови натоварвания на околната среда. 

11.2. Вибрации         

Физическото определение за вибрации е „механично трептене на еластична среда”. Измерването 

на вибрациите е наложително, за да се оцени както влиянието им върху експлоатационния срок на 

машините, така и да се установи прякото въздействие върху здравето на човека. От голямо значение е и 

обстоятелството, че вибрациите, пренасяни от машините, конструкциите и сградите, се излъчват в 

околното пространство като шум, което води до влошаване на общата акустична обстановка.  

От 12 юни 1989 г. е в сила Директива 89/391 EИО - „Рамкова директива“ за БЗР (безопасност и 

здраве при работа) за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на 

работниците на работното място. Рамковата директива с нейното широко приложно поле и други 

директиви, посветени на конкретни аспекти на безопасността и здравето при работа, са основата на 

европейското законодателство в областта на безопасността и здравето.  

На основата на Директива 89/391 EИО и подчинената на нея Директива 2002/44/ЕС-Вибрации у 

нас от МЗ и МТСП е разработена Наредба № 3, ДВ бр. 40/2005 г. за защита на здравето и безопасността 

на работещите от рискове, свързани с експозицията на вибрации. Европейската директива, както и 

Наредбата, въвеждат не само нормите, но и методите на измерване и оценка, задълженията на 

работодателите, здравните аспекти и наблюдение и др. информационни приложения, посочени 

подробно в международните стандарти, третиращи общите и локални вибрации. 

https://osha.europa.eu/bg/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
https://osha.europa.eu/bg/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
https://osha.europa.eu/bg/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
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Освен Наредба № 3, ДВ, бр. 40/2005 г., у нас е действаща и Наредба № 45 за норми за 

допустимите стойности на вибрациите в жилищните сгради, издадена от Министъра на народното 

здраве и Председателя на Комитета по архитектура и благоустройство, обн., ДВ бр. 4 от 15.01.1980 г., в 

сила от 01.01.1980 г.  

На територията на община Камено кратковременни вибрации в околната среда биха могли да 

възникват от преминаващи тежкотоварни МПС и строителни машини, от транзитни ж.п. състави, от 

извършвани строително-ремонтни дейности и други. Същите източници, както и действаща наблизо 

строителна техника, предизвикват такива вибрации и в жилищните сгради. За сега няма 

систематизирани наблюдения и резултати от проведени измервания на вибрации за жилищните райони 

на община Камено. Предполага се, че съответните оператори прилагат необходимите мерки за 

поддържане в изправност на наличната им техника и за минимизиране във времето на извършваните с 

тази техника операции, така че да са сведени до минимум евентуално възникнали вибрации в 

прилежащите терени. 

На този етап няма информация за наличието на съоръжения и дейности на територията на 

община Камено, които са предпоставка за възникването на наднормени вибрации, утежняващи общата 

акустична среда и влияещи нездравословно на населението. Няма и данни за оплаквания от граждани, 

свързани с шум и вибрации от заведения за развлечение, разположени в жилищни зони и сгради.  

11.3. Радиации 

11.3.1. Йонизиращи лъчения 

Йонизиращите лъчения, които съкратено се наричат с придобилия гражданственост термин 

“радиация”, са неизбежен факт в живота на човечеството. Радиацията, респективно нейните източници 

са съществували и съществуват в природата. Радиоактивни източници могат да бъдат получавани и по 

изкуствен начин. Развитието на съвременната цивилизация е неразривно свързано с все по-широкото 

използване на различни по вид и интензитет източници на радиация, създадени от човека. Броят на 

хората, които влизат в контакт с източници на йонизиращи лъчения и биха могли да бъдат облъчени от 

тях, непрекъснато нараства. Така проблемите за радиацията от чисто научни, технологични и 

икономически се превръщат и в социален проблем на нашето съвремие.  

Разпространените в природата естествени радионуклиди заедно с космическото лъчение 

създават т.нар. естествен радиационен фон, който въздейства непрекъснато на всички живи организми 

на планетата. 

Естественият радиационен гама-фон е физична характеристика на околната среда и представлява 

полето на гама-лъчите, в което се намират всички живи организми на Земята. Измерваната величина е 

мощност на дозата на гама-лъчението и е специфична за всеки пункт, област, регион. Данните за 

мощността на дозата гама-лъчение за страната се получават в реално време от 26 постоянни локални 

мониторингови станции (ЛМС) на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на 

радиационния гама-фон, администрирана от Изпълнителната агенция по околна среда. Най-близо 

разположени спрямо Камено са ЛМС край гр. Ахтопол и на нос Емине. През последните години 

стойностите на гама фона, отчетени в тези станции, варират в интервала 0,10 – 0,15 микроСиверта/час 
-1), като остават в рамките на характерните стойности за страната. 

Радиационното състояние на околната среда се контролира чрез измервания на естествения 

радиационен (наречен „гама”) фон, а също така и чрез оценяване съдържанието на естествените 

радионуклиди Уран-238, Радий-226, Торий-232 и Калий-40 и други, както и на отложения след аварията 

в Чернобилската АЕЦ през 1986 г. Цезий-137, в различните компоненти на околната среда. С това са 

ангажирани Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, 

Националният център по радиобиология и радиационна защита и други институции чрез своите 

регионални поделения.  

Различното съдържание на естествените радионуклиди в почвите се дължи на наличието и 

специфичното им за всеки регион разпределение в почвообразуващите скали.  Принципно е невъзможно 

изработването на нормативен документ, определящ гранични стойности на това естествено съдържание. 

Поради това измерените стойности се сравняват с фонови величини, определени след множество 
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дългогодишни измервания и характеризиращи почвите, незасегнати от стопанска дейност в отделните 

области от страната. Пробите се вземат от почвен слой 0÷20 cm и се извършва гама-спектрометричен 

анализ за определяне съдържанието на естествени и техногенни радионуклиди в тях. Вземането на 

извадките за изпитване е съпътствано с измерване на гама-фон за конкретния пункт.  

Радиологичният мониторинг на необработваемите почви, извършван от ИАОС, се осъществява 

в мрежа от над 400 постоянни пункта за наблюдение, равномерно разпределени по цялата територия на 

страната. 

Радиационният мониторинг на обекти от околната среда на територията на община Камено се 

осъществява от ИАОС – Регионална лаборатория Бургас. 

Град Камено е включен в постоянната мрежа за радиологичен мониторинг на околната среда, 

извършван от ИАОС. Резултатите от извършените измервания на гама-фона с портативен радиометър и 

гама-спектрометрични изпитвания на проби се представят ежегодно в ИАОС. Същите се публикуват в 

годишните доклади за състоянието на околната среда. Измерванията на радиационния гама-фон и 

анализите на проби от необработваеми почви от постоянния пункт при гр. Камено през последните 

години не установяват отклонения от характерните фонови стойности за региона. В следващата Таблица 

ІІ.11.3.1.-1 са представени обобщени данни за радиационното състояние в региона на община Камено 

през последните 5 години: 

Таблица ІІ.11.3.1.-1: 

№ 

по 

ред 

Радионуклид, мерна единица 
Интервал стойности 

от до 

1 Уран-238 (238U), Bq.kg-1 25 40 

2 Радий-226 (226Ra), Bq.kg-1 30 40 

3 Торий-232 (232Th), Bq.kg-1 35 45 

4 Калий-40 (40K), Bq.kg-1 700 800 

5 Цезий-137 (137Cs), Bq.kg-1 5 20 

6 Олово-210 (210Pb), Bq.kg-1 < МДА < МДА 

7 -1  0,12 0,16 

 

Тези стойности са характерни за района и са в рамките на фоновите концентрации за страната. 

Отложеният на територията на страната Цезий-137 (137Cs) вследствие аварията в Чернобилската АЕЦ 

през 1986 г. за община Камено е в най-ниския диапазон в сравнение с други региони на България. На 

територията на община Камено през последните години не е констатирано допълнително радиационно 

замърсяване на околната среда. 

За нуждите на промишлеността, селското стопанство, здравеопазването и др. в открит или 

закрит вид се използват изкуствени източници на йонизиращи лъчения (изкуствени радиоактивни 

източници). Чрез тях се извършва диагностика, стимулират се оздравителни процеси, определят се 

плътности, размери, дефекти, неутрализира се статично електричество и др. Всички обекти, на чиято 

територия се използват такива източници, се контролират от съответните звена на РЗИ. Тези обекти 

притежават необходимите разрешителни документи съгласно нормативните изисквания на Закона за 

безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) (обн. ДВ. бр. 63 от 28 Юни 2002 г., посл.  изм. ДВ. 

бр. 68 от 2 Август 2013 г.) и подзаконовите разпоредби, издадени от Агенцията за ядрено регулиране 

(АЯР). Няма информация за констатирани инциденти с такива източници на територията на община 

Камено. 

http://www.bnra.bg/bg/documents/legislation/laws/zbiae.pdf
http://www.bnra.bg/bg/documents/legislation/laws/zbiae.pdf
http://www.bnra.bg/bg/documents/legislation/rulesofproced/up.pdf
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11.3.2. Нейонизиращи лъчения 

Нейонизиращи лъчения са електромагнитните лъчения, които поради своята същност не 

предизвикват йонизация в средата, през която преминават.  

Спектърът на нейонизиращите електромагнитни излъчвания включва ултравиолетовите, 

видимите, инфрачевените лъчи и радиовълните. 

Източници на електромагнитни лъчения в околната среда са високоволтните електропроводи и 

съоръжения от електропреносната мрежа. Те са с определена зона на въздействие в границите на 

съответните сервитути. Многобройните трафопостове, изградени в жилищните зони преди години, са 

ситуирани съгласно действащата тогава Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на 

селищната среда (отменена по-късно, ДВ, бр. 38/17.05.2011 г.). По този начин се ограничава 

евентуалното вредно въздействие на ЕМП в прилежащите жилищни зони. Това се отнася и за населените 

места на община Камено. 

Открит остава въпросът за въздействието на електромагнитните излъчвания от многобройните 

антени и базови станции на мобилните оператори в населените места. За сега няма информация за 

проведени измервания за параметрите на сумарните електромагнитни полета, достигащи до жилищни 

сгради, детски градини, училища и други обществени заведения на територията на община Камено. 

Резултатите от такива измервания би следвало да се оценят за съответствие с изискванията на Наредба 

№ 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и 

определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.; попр., бр. 

38 от 1991 г., изм. доп. ДВ бр. 8/2002 г.) 

Пределно допустимите нива на напрегнатостта и на плътността на енергийния поток на 

електромагнитните полета (ЕМП) в селищата и зоните за продължително обитаване, курортните зони, 

зоните за отдих и лечение и др. в границите на тяхната регулация, определени с издадената от МЗ и 

МОСВ Наредба № 9/03.05.1991 г.( ДВ бр. 35, попр. ДВ бр. 38/14.05.1991 г., изм. ДВ  бр. 8/22.01.2002 г. 

за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии,са представени в 

следващата таблица ІІ.11.3.2.-1: 

Таблица ІІ.11.3.2.-1: 

№ по Честотен обхват, в който работи 
Пределно допустимо ниво 

ред излъчвателят 

1. от 30 до 300 kHz 25 V/m 

2. от 0.3 до 3 MHz 15 V/m 

3. от 3 до 30 MHz 10 V/m 

4. от 30  до 300 MHz 3 V/m 

5. от 0.3 до 30 GHz 10 µW/cm2 

 

Честотният обхват, определен като вреден с Наредба № 9 на териториите на населените места, е 

с граници от 30 kHz до 30 GHz.  

Освен Наредба № 9/1991 г.  всички мобилни оператори са задължени да спазват и Техническите 

изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (в сила от 13.11.2007 

г., приети с Решение № 1310 от 25.10.2007 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, посл. изм. с 

Решение № 381 от 10.05.2013 г. ДВ. бр.51 от 11 Юни 2013 г.). Съгласно тези изисквания операторите 

трябва да предприемат такива мерки, че да намалят до минимум риска за населението от вредните 

електромагнитни полета, като разполагат електронните съобщителни устройства на такива места, 

където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания. В тези изисквания е заложено 

и спазването на стандарта EN 50 360 - европейски стандарт за хигиенни изисквания за честоти от 300 

MHz до 3 GHz. 
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В момента за всеки обект, който по своето основно предназначение излъчва, пренася или 

трансформира електромагнитна енергия, се определя конкретна хигиенно-защитна зона. На основание 

чл. 35 от Закона за здравето местоположението на обекта се съгласува от Главния държавен здравен 

инспектор само при условие, че сградите и местата за постоянен или инцидентен престой на хора не 

попадат в границите на хигиенно-защитната зона на конкретния излъчвател. За сега няма информация 

за проведени измервания за параметрите на сумарните електромагнитни полета, достигащи до жилищни 

сгради, детски градини, училища, болници и други обществени заведения на територията на община 

Камено. 

Поддържането на електропреносната и електроразпределителната мрежа и съоръженията към 

нея на територията на община Камено, както и електроснабдяването, се осъществяват от „EVN 

България". Всички населени места в общината са електрифицирани. На територията й няма изградена 

подстанция. Всички съоръжения от електропреносната мрежа са изградени като са спазени 

изискванията на съответните нормативни документи, така че да не се създават наднормени 

електромагнитни натоварвания в прилежащите зони извън определените сервитути. 

Електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници, разположени на 

територията на община Камено, от 15.06.2012 г. до момента е 18 300 MWh съгласно предоствените 

данни. По-подробна информация е представена в т. І.4.6. на настоящия доклад.  

Както е отбелязано в ОПР на община Камено за периода 2014 – 2020 г.,  телекомуникациите са 

добре развити и обхващат 100 % телефонизация с цифрови апарати, пълно покритие от мобилните 

оператори и интернет доставчици. Повече информация е предствена в т. І.4.6. на настоящия доклад.   

На този етап няма конкретна информация за електромагнитното натоварване на територията на 

община Камено. Не са провеждани изследвания и измерване на параметри на ЕМП от монтирани базови 

станции на мобилните оператори. Може да се каже, че като цяло натовареността с нейонизиращи 

електромагнитни лъчения на селищната и околната среда на общината не се отличава от характерната 

за всички урбанизирани територии в страната. 

12. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда 

Здравната оценка към настоящият доклад отразява аспектите на човешкото здраве от 

въздействието върху околната среда и характеризираните източници на вредно въздействие от ,,Доклад 

за екологична оценка за Общ устройствен план на община Камено”. Съществуващото състояние се 

използва за анализ и оценка на здравни социално-икономически въздействия от плана, който от своя 

страна е база  за определяне на ефективността на прогнозните мерки за профилактика на възможното 

неблагоприятно влияние на околната среда върху здравето на населението. 

Рамката за оценка на здравният риск, за качеството на живот и благосъстояние в община Камено 

обхваща интегриран подход, който изисква комбинирана оценка на риска и неговото управление с цел 

контролиране на заболяванията, свързани с източниците на въздействие, експертиза на състоянието на 

компонентите на околна среда и характеристика на основните замърсители. Това осигурява 

хармонизирана рамка от здравни насоки по отношение на свързаните рискове и появата на кумулативен 

ефект. 

Рамката включва оценка на здравните рискове преди поставянето на здравни цели и 

предприемане на мерки за намаляване на отрицателното въздействие и повишаване качеството на 

живот, там където е възможно, като част от по-широкия процеса на ангажиране. 

Територията, върху която е построено едно населено място, в много голяма степен предопределя 

възможностите за създаване на благоприятна жизнена среда, като отделните елементи на населеното 

място се характеризират със свои специфични от хигиенна гледна точка особености и функционални 

предназначения. 

За избягване на отрицателните и използване на положителните въздействия върху жизнената 

среда, елементите на населеното място при съвременното градоустройство се групират във 

функционално обособени зони, обхващащи жилищните, курортните,  промишлените, транспортно-

складовите и крайградските територии. Тяхното разполагане едни спрямо други се подчинява на редица 

хигиенни принципи и норми, отразени в общите устройствени планове. 
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Основни фактори, влияещи върху човешкото здраве при замърсяване на околната среда се явяват 

атмосферните замърсители, замърсителите във водите и в частност в питейната вода, шумовото 

замърсяване на жилищни територии /жилищни и обществени сгради/ и други обитавани от хора 

урбанизирани територии, нейонизиращи лъчения в жилищните,  производствените, обществените 

сгради и урбанизираните територии; химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено 

предназначение; курортни ресурси и не на последно място нерегламентираното третиране на различните 

по вид отпадъци и замърсените почви. 

Община Камено, следва да предлага физическа и социална среда, която да отговаря на здравните 

потребности на техните жители чрез благоустрояване и рационално изграждане на различните 

териториални единици и развитие на комуналното стопанство. Общото устройствено планиране следва 

да съобрази всички горепосочени фактори, с оглед отсъствие на вредно въздействие върху здравето на 

населението. С оглед опазване на човешкото здраве, от съществено значение са градоустройствените 

зони, които по силата на съответни наредби, следва да бъдат спазвани в процеса на планиране.  

Потенциалното въздействие на ОУП на община Камено ще е основно върху населението на град 

Камено. ОУП ще има и общонационално значение, определено от  климатичното значение на града в 

близост до българското Черноморие и гр. Бургас, което определя икономически позиции при формиране 

на брутния национален продукт. 

ОУП на община Камено не крие евентуална рязка неблагоприятна промяна в условията на 

средата, която на практика да засегне местното население. Прегледът на ОУП, осигуряването на 

достатъчна здравна защита на жилищната среда в т.нар. критични зони: жилищните квартали и сгради, 

обекти с обществено предназначение - културни обекти и комплекси; спортни зони и терени за отдих, 

обекти на здравеопазването, а също така на елементите на транспортната и инженерна инфраструктура. 

Територията, върху която е разположена община Камено, характеристиката на климатичните и 

метеорологичните фактори, характеристиката на екологичното състояние но отделните компоненти на 

околната среда е благоприятна от здравна гледна точка и определя създаването на условия за подходяща 

жизнена среда. Общият преглед на ОУП на община Камено установи, че в проектната документация, 

елементите на селищната мрежа са подходящо групирани един спрямо друг, при спазване на жилищното 

утвърденото зониране на града и отстоянията за здравна защита между отделните устройствени зони. 

От хигиенни позиции не се установяват противоречия във функционално местоположение и съседства 

на жилищното устройствена зона, която е с малка височина, рекреационните зони и зоните за 

производствено-складови дейности, смесена многофункционална зона, горски територии със забрана 

промяна на предназначението им, както и на земеделските и зелените територии. 

Следва да се има предвид, че икономиката на община Камено ще продължава да е концентрирана 

най-вече върху производствената дейност, търговията, транспорта, услугите, горското и селското 

стопанство. 

ОУП предвижда запазване благоприятните условия за бъдещото развитие на града – запазват се 

и се предвиждат допълнително озеленените площи, рекреационна зона, културни и спортни обекти. 

Предвидени са за бъдещо изграждане на културно-археологични обекти, четири лесопарка, обекти с 

обществено обслужващи функции, спортни обекти, водоснабдителни и електроснабдителни 

подстанции, обекти на транспорта и комуникациите. Жилищните територии в общината се устройват и 

застрояват като устройствени зони с преобладаващо ниско и комплексно застрояване, което е 

обосновано за особеностите на общината и изпълнява комунално-хигиенните изисквания. В тези зони 

се предвиждат сгради за обитаване, както и обекти с нежилищни функции. 

ОУП включва териториите на „Лукойл-Нефтохим” АД и „Захарни заводи” АД в  

производствено- техническата инфраструктура, чието отразяване ще се разгледа чрез преглед на 

отделните компоненти на околната среда и как се отразява на санитарно-хигиенните условия на средата. 

12.1. Здравно-демографски показатели 

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на 

населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на 

обществото: икономическата, образователната,  здравноосигурителната и системата за социална защита. 
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Демографската ситуация  в община Камено е резултат от действието на фактори и влияния, които от 

една страна са характерни за Р България, а от друга специфични за територията  на града и обусловени 

от неговото историко-културно, социално-икономическо и  демографско развитие. Съществено влияние 

оказват брачността, разводимостта,  раждаемостта и смъртността, миграцията, полово-възрастовата, 

етническа, религиозна и образователна структури на населението. Те влияят на формирането на 

човешките ресурси в общината, както в количествено, така и в качествено отношение.  

През 2012 г. населението на община Камено наброява 10253 души или 2.5 % от това на област 

Бургас.  

 

 

Продължава тенденцията за намаляване броя на населението и на неговото застаряване, като се 

увеличава делът на населението над 65 години и намалява броят и делът на населението до 15-годишна 

възраст–проблем, характерен и за страната като цяло. Броя на населението на общината намалява, което 

е породено от общата тенденция за страната. Това намаление е един от основните неблагоприятни 

фактори за бъдещото му развитие. То ще доведе до ограничаването на работната сила и 

възпроизводствения потенциал.  

Продължилите вече повече от две десетилетия негативни тенденции в развитието на 

демографските процеси доведоха до значими промени във възрастовата структура на населението. 

Продължава да се задълбочава процесът на неговото остаряване. Този процес оказва влияние върху 

формирането на трудовия потенциал на общината и най-вече върху неговото възпроизводство. С най-

голям относителен дял на младото население (до 15-годишна възраст) на територията на област Бургас 

са общините Руен -17.5%, Айтос (16.1%) и Средец (15.6%), а с най-неблагоприятна възрастова структура 

-Малко Търново (31.6%) и Сунгурларе (23.7%). Община Камено е с 15.1 % население под 15 години и 

22.5 % население над 65годишна възраст. 

Полово-възрастовата пирамида показва, че общото намаляване на населението и неговото 

застаряване се дължат на намаляването на броя на населението в най-младите  възрасти. В общината 

съществува трайна тенденция към намаляване на населението в подтрудоспособна възраст, поради 

спадащата раждаемост. Това ще доведе и до намаляване в бъдеще на населението в трудоспособна 

възраст и ограничаване на работната сила в общината. Същевременно населението в пенсионна възраст 

ще нараства, което ще повишава и социалното натоварване на икономически активните лица в общината 

и ще увеличава натиска върху бюджета. С най-висок относителен дял на населението в трудоспособна 

възраст на територията на област Бургас са общините Бургас, Несебър (по 65.4%) и община Руен -65.0%, 

докато с най-нисък дял на населението в трудоспособна възраст е община Малко Търново 49.3%, 

Сунгурларе (55.4%), Средец (55.6%) и Камено (56 %). Община Камено се отличава и с много висок дял 

на населението в над трудоспособна възраст –27.8 %. Влошаването на възрастовата структура на 

населението рефлектира и върху размера и качеството на трудовите ресурси. Застаряването на работната 
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сила в условия на динамичен пазарна труда с постоянно променящи се изисквания към квалификацията 

и професионалните умения на заетите и в условията на икономическа криза, поражда необходимостта 

от непрекъснато повишаване на общия потенциал и учене през целия живот на работната сила. 

Нарастващият брой и дял на старите хора (на 65+ г.) поставя сериозни предизвикателства пред 

социално-осигурителната система, системата за социално подпомагане и здравеопазването. 

Община Камено се отличава с висок дял на населението от българската етническа група (86.8%), 

наред с общини като Бургас и Несебър. Въпреки, че област Бургас е една от десетте области, в които 

делът на турската етническа група е по-висок (13.3 %) от този за страната (8.8%), община Камено се 

отличава с малък дял на населението от тази група –3.6 %, за разлика от общини като Айтос (33.7 %), 

Сунгурларе (32.7 %) и Поморие (20.2 %). Общината се отличава с по-висок дял (7.1 %) на ромското 

население от средното за областта (5 %), но с доста по-нисък от общини като Средец (15.5 %), Созопол 

(15.0%), Малко Търново (12.7%) и Айтос (11.9%).  

Възпроизводството на населението на дадена територия се изразява чрез постоянното му 

възобновяване или чрез смяната на едни поколения с други. Количествената му страна обхваща 

естественото движение на населението. От своя страна, то се характеризира с раждаемостта и 

смъртността. До голяма степен раждаемостта зависи от броя на сключените бракове и броя на разводите. 

Коефициента на раждаемост в общината през изследвания период е по-висок от средния за страната, 

района и областта. Въпреки по-високото ниво на раждаемост, усилията на местните и национални 

власти трябва да бъдат насочени към създаване на още по-добри условия за раждането, отглеждането, 

възпитанието, материалната обезпеченост и социалната реализация на децата. Нужна е не само 

национална, но и общинска и областна политика свързана с реализирането в максимална степен на 

идеала на българското семейство -семейство с две деца чрез създаването на подходящата социално-

икономическа и среда за тяхното отглеждане и възпитание. В тази насока е и създаването на Стратегия 

за младежта в общината. Един от най–тревожните демографски проблеми в общината в момента е 

относително високото ниво на смъртност. Основен фактор, обуславящ динамиката в общата смъртност 

е процесът на демографско остаряване. Този процес се характеризира с промени във възрастовата 

структура на населението и се свежда до намаление на относителните дялове на младите лица и 

увеличаване на дела на по-старите. Свръх-смъртността на мъжете е закономерно явление и се дължи на 

начина на живот, повишен риск в условията на труда и стрес. Необичайното повишаване на тази свръх-

смъртност се дължи и на съществените икономически и социални промени в прехода към пазарна 

икономика.  

Намаляването на влиянието на рисковите фактори, обуславящи свръх-смъртността на мъжете в 

интервала между 40 и 59 години, а и общо за всички възрасти, ще допринесе за понижаване равнището 

на общата смъртност в общината.  

Поради застаряването на населението и влошаването на здравното обслужване, през последните 15 

години се отбелязва трайна тенденция към поддържане наотносително високи стойности на смъртността 

в общината. 
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През последните години, отрицателните стойности на естествения прираст се увеличават и това 

води до намаляване на демографския потенциал на общината, а това ще играе ролята на ограничаващ 

фактор за бъдещото й социално-икономическо развитие. Отрицателният естествен прираст в 

комбинация с остаряването на населението силно влошава възпроизводствените възможности, което се 

потвърждава от стойностите на основните демографски показатели. Подобряването на градската и 

селска среда е една от възможностите за намаляване на отрицателните стойности на естествения 

прираст.  

 

През изследвания период се наблюдава противоречива тенденция по отношение на механичното 

движение на населението, с години на положителен и отрицателен естествен прираст.  
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Мотивите за емиграция се свързват със стремеж за образователна и професионална реализация 

и осигуряване на трудова заетост, с по-високи доходи и по-висок жизнен стандарт. Този процес има 

сериозни икономически и социални последици за бъдещото развитие на общината. Емиграцията оказва 

силен негативен ефект и върху възпроизводството на населението, тъй като страната напускат жени в 

детеродна възраст, с което се понижава равнището на потенциалната бъдеща раждаемост за много по-

дълъг период от време –40-50 години. През целия изследван период се наблюдава отрицателен 

абсолютен прираст, което води до намаляване на броя на населението на територията на община Камено. 

Извод: 

Проблемът с отрицателният естествен прираст и покачване коефициент на смъртност през 

годините  на населението в община Камено и деформираната възрастова структура са изключително 

остри и значими. Основание за подобна оценка дава обстоятелството, че днешната структура ще 

определя възпроизводството на населението и на работната сила през следващите десетилетия. 

Основните приоритети в демографското развитие на общината следва да бъдат насочени към 

стабилизиране и запазване на населението, ограничаване неблагоприятните тенденции в демографските 

процеси, развитие на образованието и обучението. 

Заболеваемост на населението 

Заболеваемостта в община Камено не може да се разгледа като частичен случай. Профила ще 

бъде разгледан на фона на общата заболеваемост за област Бургас. В лечебните заведения за 

хоспитализация в област Бургас за 2014г са регистрирани 310 случая на 1000души в сравнение с 2012г 

– 229 случая/100души. Заболеваемостта е леко завишена с 1,35, като с това са завишени и факторите 

влияещи върху здравето на населението от 67 за 2012г. на 111за 2014г. Основен дял в нея заемат 

болестите на органите на кръвообращението формират 23,2 % от общо регистрираните заболявания. 

Болестите на дихателната система, които формират 18,9%. От 5-7% формират болестите на костно-

мускулната, нервната, храносмилателната, пикочно-половата система и 17,00% на др.  
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От общо регистрираните заболявания във възрастовата граница от 0 до 17 год. основен дял в нея 

заемат болестите на дихателната система, които формират 52 % от общо регистрираните заболявания, 

следване от болести на кожата и травми – по 6,5% С малък относителен дял около 3% са болестите на 

окото, ухото и пикочно-половото система. Други заболявания отново заемат около 18%.  

 

           При децата до 17 годишна възраст отново най-често поставяната диагноза е от класа на болестите 

на дихателната система. Следват  симптоми, признаци и недобре определени състояния, болести на 

окото и травми и отравяния. 

Регистрираните заболявания във възрастовата граница над 18 год. основен дял в нея заемат 

болестите на органите на кръвообращението формират 28,7 % от общо регистрираните заболявания. 

Болестите на дихателната система, които формират 10,8 %. Процента на другите заболявания се движи 

в границите на общото население. 
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Заболеваемостта от злокачествени новообразувания намалява макар и с бавни темпове, както в 

общия брой случаи, така и в новооткритите случаи. 

 

  

Като се има предвид високата смъртност и кратката преживяемост на болните от тези 

заболявания в национален мащаб, това не е особено обещаващо. Всяка година се нови и повече болни с 

диагноза е рак на  кожата, на женските полови органи,  на млечната жлеза и пикочната система. През 

последните години се е увеличила е заболеваемостта от новообразувания на простатата и щитовидната 

жлеза. 
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Данните по отношение на регистрирани заболявания от активна туберкулоза показват 

значително намаляване броя на заболелите от 383 случая през 2009 на 276 случая през 2014 г.   

По отношение на  здравната система в община Камено е представена само доболничната лечебна 

помощ. Обществено организираната система на здравното обслужване на населението в гр. Камено 

включва амбулатории за първична доболнична  помощ, завеждани от общопрактикуващи лекари и 

стоматолози в сферата на първичната  доболнична и стоматологична помощ. Ангажименти за 

развитието на тази социална дейност имат основно  община Камено, като основната част от нея се 

финансира от НЗОК и от общинския бюджет, както и частично чрез  трансфери от държавния бюджет.  

Броят и видът на здравната инфраструктура, както и капацитетът на здравните заведения се 

определят чрез Областната здравна карта. В това отношение се отчитат както заболеваемостта на 

населението, броят на здравноосигурените лица, така и приетите нормативи за брой на болничните легла 

и за броя на пациентските листи на общопрактикуващите лекари. 

Доболнична лечебна помощ. Доболничната лечебна помощ, организирана на територията на 

община  Камено  е съобразена основно с броя на населението, в т.ч. и на броя на здравноосигурените 

лица. Тя се извършва от общопрактикуващи лекари и стоматолози. На територията на общината е 

регистрирана и 1 амбулатория за специализирана извънболнична лечебна помощ (завеждана от лекар 

специалист – педиатър). Лечебните структури за доболнична помощ включват основно различни видове 

амбулатории, медицински център, лаборатории и манипулационни. Видът  и броят им към 2013 г. са 

представени таблично: 

Таблица ІІ.12.1.-1: Лечебни заведения за доболнична лечебна медицинска помощ в гр. Камено – 2014 г. 

Вид на лечебните заведения 

Брой 

Община 

Камено 

гр. 

Камено 

1. Амбулатория за първична медицинска помощ – 

индивидуална практика 
5 4 

2. Амбулатория за специализирана медицинска помощ 

– индивидуална практика 
1 1 

3. Амбулатория за първична дентална помощ 2 1 

 

В селата на общината като самостоятелна амбулатория за първична медицинска помощ е 

регистрирана тази в с. Русокастро, а втори кабинет на общопрактикуващ лекар от гр. Камено има в с. 

Винарско. Като втори кабинет на общопрактикуващи лекари от община Бургас има и в с. Трояново, 

както и още два втори лекарски кабинета в гр. Камено.  Така на практика реалният брой на лекарите 

обслужващи населението на общината е по-голям.  

Специализираната доболнична  медицинска помощ е организирана само в гр. Камено и тя се 

извършва от 1 лекар специалист по детски болести. Специализирана доболнична помощ населението 

получава в гр. Бургас. 

Към доболничната лечебна помощ  са и специализираните лаборатории и манипулационни., 

чийто брой е съобразен с броя на населението на града и общината. 

Болнична лечебна помощ. На територията на общината  няма болнични заведения. Болнична 

помощ населението на общината получава в  гр. Бургас. 

Спешна медицинска помощ.  Спешната медицинска помощ на населението на гр. Камено се 

извършва от филиала на Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас.  

Проблем на доболничното обслужване е относително високия брой на здравно неосигурените 

лица. Това дава отражение и върху средния брой на пациентската листа на общопрактикуващите лекари. 

Промените в този брой са представени графично: 

Фиг. ІІ.12.1.-1: Среден брой на пациентската листа на общопрактикуващите лекари в община 

Камено – 2013 г. 
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Кадрово осигуряване на здравеопазването.  Един от основните фактори за качеството на 

здравеопазването е кадровата му осигуреност.  Данните за 2013 г. сочат, че общият брой на лекарите в  

община Камено  е както следва: 

 Общ брой лекари – 6  

 В т. ч. общопрактикуващи лекари – 5; 

 Брой стоматолози – 2 

 Общ брой медицински специалисти – 6 

Основната част от този медицински персонал се намира в гр. Камено, като част от него обслужва 

и населението от селата на община Камено. 

Прогнозата за потребността от лекари и стоматолози в общината се обосновава с възприетите 

нормативи за минималния и максималния  брой  на пациентската листа. И по двата варианта на 

прогнозата наличният броят на общопрактикуващите лекари и стоматолози  е в рамките на действащите 

нормативни за удовлетворяване на потребностите на населението от първична извънболнична помощ.  

Прогнозните разчети за броя на общопрактикуващите лекари са  направени при среден 

относителен дял на здравно неосигурените лица – 7% и среден брой на пациентската листа – 1200 д. 

Прогнозните потребности от общопрактикуващи лекари към 2035 г. по двата варианта е 6 д. 

Не се налага увеличаване на броя на общопрактикуващите лекари и стоматолози, както и 

тяхното териториално преразпределение. 

Извод: 

За община Камено, данните за заболеваемостта показват, че честотата на заболеваемостта е 

съизмерима със средните стойности за област Бургас и страната. Резултатите от анализа на 

заболеваемостта в общината Камено, показва че населението има добро здравно състояние. 

За оценката са наблюдавани общата заболяемост и болести, които се предполага, че могат да 

отразяват здравният риск от замърсяването на околната среда. Заболеваемостта на детското и 

възрастното население следва общите закономерности в страната. Характерно е увеличаването на 

заболяванията сред детското население и възрастни в региона се дължи главно на респираторните 

болести, като техният дял е 2/3 от общата заболяемост. Най-значителна е чистотата на острите инфекции 

на горните дихателни пътища. Това води до повишена посещаемост при личните лекари. 

Заболеваемостта на детското население показва по-голямата честота от тази на възрастното население. 

Преобладаването на детската заболяемост характеризира по-малката резистентност към вредни 

фактори, и  е демографски обусловено. 

Заболеваемостта при възрастното население през последните години се задържа почти на 

постоянно ниво. Високи нива на заболяванията сред възрастното население имат болестите на костно-

мускулната система /причина – влажният климат и делът на дните с мъгла/, болести на нервната система, 

Брой пациенти

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г. 

2011 г.

2012 г.
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болести на сърцето /причина е стресогенният фактор, свързан със социално-икономически показатели 

на общината: икономическа активност, заетост и безработица/. 

Обобщената характеристика за здравното състояние в района практически е определено от 

здравен статус на населението в областта. Най-честите заболявания на това население са свързани със 

стресогенния фактор, сърдечни болести, болести на органите на кръвообращението, заболявания на 

кръвоносната система и мозъчно - съдови заболявания, болести на стомашно-чревния тракт, 

злокачествени новообразувания - рак на белия дроб, колоректален рак, рак на гърдата и рак на 

простатата. 

Подобряването на здравно-демографските показатели е сложен и продължителен процес. Наред 

със социално-икономическите фактори влияние оказват и стила на живот (тютютнопушене, 

небалансирано хранене, психоемоционален стрес, ниска двигателна активност, тютюнопушене), 

хронични неинфекциозни заболявания (хипертония, мозъчно-съдова болест, затлъстяване, диабет), 

генетични фактори, рискови фактори на околната среда, ниска здравна и сексуална култура, особено 

сред малцинствените групи, регресивен тип възрастова структура на населението. 

12.2. Характеристика на рисковите фактори. Въздействие върху човешкото здраве 

12.2.1. Рискови фактори, свързани със стила и начина на живот 

Негативни фактори, свързани с начина на живот са: 

1) Тютюнопушенето е поведенчески фактор с изключително неблагоприятни здравни последици. 

Той е сред най-разпространените, най-сериозните и тежки рискови фактори за здравето. 

Доказана е връзката за възникването на около 20 вида заболявания, причинени от употребата та 

тютюн, а също така и пасивното пушене. От тях по-важни са рак на белия дроб, заболявания на 

дихателната система /астма, бронхит, пневмонии/, сърдечно-съдови заболявания. 

2) Злоупотребата с алкохол води до соматични, психологични и социални последствия. 

Потвърдена е връзката на алкохола с цирозата на черния дроб, рака на устната кухина, фаринкса, 

ларинкса, хранопровода; има доказателства за връзка с рака на стомаха, дебелото черво, гърдата; 

по-голям е рискът за инсулт, хипертония,  кардиомиопатия; може да се увреди половата 

функция, нервната система и др.  

3) Нерационалното хранене води до редица болести: на органите на кръвообращението, някои 

видове рак, диабет, болести на храносмилателната система, а също и болести свързани с 

недохранването. 

4) Ниска двигателна активност се асоциира с редица болестни състояния на организма: в детската 

възраст тя забавя нормалното физическо и психическо развитие, води до появата на затлъстяване 

и други състояния; в средната възраст и нагоре – съдейства за възникване на редица хронични 

болести: сърдечно-съдови,  диабет тип 2, остеопороза, метаболитни и злокачествени 

заболявания и други. 

5) Злоупотреба с наркотици е сериозен рисков фактор с тежки последици за индивида, 

семейството и обществото, който довежда до понижаване качеството на живота, 

преждевременна смърт (инфекции, СПИН, хепатит, предозиране), деформирани семейни 

отношения и хроничен стрес за членовете на семейството, престъпност, понижаване на 

интелектуалния потенциал, увреждане на генетичния фонд. 

6) Психосоциалният стрес повишава значително риска от появяване на артериална хипертония, 

атеросклероза, миокардни увреждания, внезапна сърдечна смърт, диабет, астма и редица 

психосоматични заболявания.  

12.2.2. Рискови фактори, свързани със социално-икономическата среда 

Влиянието на социалните фактори се изразява в тяхната скритост и дългосрочност. Например 

състоянието на хроничен стрес може да доведе дадено заболяване след по-продължителен период от 

време и тогава лекарят да не отбележи значението на този фактор. 
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Ниските доходи и икономическата несигурност са значими стресови фактори от много години, 

които в голяма степен са повлияли за развитието на хронични заболявания, ниска раждаемост и други 

неблагоприятни здравни и демографски показатели. 

Може да се очаква, че социалните и битови фактори ще имат все по-значима роля през 

следващите години за повишаване на здравния риск на населението в общината. 

Общинската администрация има първостепенна задача за подобряване на състоянието на 

местната икономика и разширяването й, обърната към нуждите на живущите; подобряване на бизнес 

климата в градовете за създаване на възможности за разкриване на нови работни места от бъдещите и 

от по-големите съществуващи фирми; развиване на преработвателната промишленост на добиваната 

селскостопанска продукция. Особено внимание следва да се обърне към малките фирми и бъдещи 

микро-предприятия възможно разположени в селата. Сериозни потенциални възможности за разкриване 

на нови работни места са целевите финансирания на Европейския съюз за изграждане на 

инфраструктурата в общината като пътища, водопроводи, канализация и други. 

12.2.3. Рискови фактори, свързани с околната среда 

Като част от подготовката за оценка на въздействието върху здравето е направен подробения 

профил на рисковите фактори, проучени от изготвянето на ОУП на община Камено и въздействието им 

върху здравето на хората и компонентите на околната среда. 

Параметрите на основните климатични фактори, създаващи условия за концентриране на 

атмосферните примеси (специфични географски условия, температура, слънчево греене и относителна 

влажност, честотата на случаите с мъгли, валежи, ветрове и специфични климатични условия) определят 

благоприятните климатични условия върху постоянните вредни емисии на атмосферния въздух в 

региона през различните месеци, пренася замърсителите във вертикална посока и с отдалечаването от 

бреговата ивица. 

Основните източници на емисии в приземния атмосферен слой са в секторите: 

местна промишленост; транспорт; отопление (битови и обществени източници)и строителните 

дейности. 

Качеството на атмосферния въздух, съответно нивото на концентрация на замърсяващите 

вещества в приземния слой на атмосферата в даден район, е в зависимост от редица фактори, оказващи 

влияние върху тяхното разсейване или задържане, като местоположение, интензивност, честота, 

продължителност и височина на емисиите, както и от метеорологичните фактори като посока и скорост 

на вятъра, валежи, условия за температурни инверсии и т.н. 

Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой, 

съгласно чл. 4 (1) от Закона за чистотата на атмосферния въздух, са концентрациите на: суспендирани 

частици; фини прахови частици; серен диоксид; азотен диоксид и/или азотни оксиди; въглероден оксид; 

озон; олово (аерозол); бензен; полициклични ароматни въглеводороди; тежки метали - кадмий, никел и 

живак и арсен. 

1) Азотни оксиди 

Азотните оксиди са смес от газове: азотен оксид, азотен диоксид, азотен триоксид, азотен 

тетраоксид, азотен пентаоксид. Най-опасните азотни окиси са азотен оксид и азотен диоксид. Азотният 

оксид е безцветен газ, а азотният диоксид е червеникавокафяв газ. 

Азотните оксиди се образуват естествено по време на окисляването на съдържащи азот 

съединения като въглища и дизелово гориво. Азотни оксиди също се образуват по време на заваряване, 

гравиране, взривяване на динамит, като компоненти на ракетно гориво и реакции на нитриране като 

например в производството на нитроексплозиви (пироксилин, динамит и TNT). Те се произвеждат и с 

търговска цел. Азотните оксиди са междинни съединения в производството на лакове, бои и други 

химикали. 

Азотните оксиди са дразнещи за очите, кожата, лигавиците и дихателния тракт. Азотният 

диоксид е корозивно вещество, което образува азотна и азотиста киселина при контакт с вода. Той е по-

силно токсичен от азотния оксид. Азотният оксид е мощен и бърз индуктор на метхемоглобинемия. 
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Вдишването на азотни окиси оказва дразнещ ефект върху дихателните пътища и белите дробове 

дори при ниски концентрации. Само едно или две вдишвания на много висока концентрация може да 

причини сериозни токсични ефекти. 

Азотният диоксид е по-тежък от въздуха, така, че експозиция в помещения с лоша вентилация, 

затворени или ниските места може да доведе до задушаване. Децата могат да бъдат подложени на по-

високи нива на азотен диоксид отколкото възрастните на едно и също място поради ниския им ръст и 

по-високите нива на азотен диоксид близо до земята. 

Счита се, че азотният диоксид уврежда белите дробове по три начина: 

- превръща се в азотна и азотиста киселина в дисталните дихателнитпътища, като по този начин 

директно уврежда структурни и функционални белодробни клетки; 

- инициира производство на свободни радикали, което води до протеиново окисление, липидна 

пероксидация и увреждане на клетъчната мембрана; 

- намалява устойчивостта към инфекции чрез изменения на макрофагите и имунната функция. 

Възможно е да има незабавен отговор при излагането, които могат да включват кашлица, умора, 

гадене, задушаване, главоболие, болки в корема и затруднено дишане. Периодът без симптоми в 

продължение на 3-30 часа може да е последван от поява на белодробен оток, тревожност, обърканост, 

летаргия, загуба на съзнание. Ако пострадалият оцелее, след развитие на облитериращ бронхиолит 

няколко седмици по-късно. 

Излагането на азотни оксиди може да доведе до промени в дихателната система включително 

белодробен оток, пневмония, бронхит, бронхиолит, емфизем и вероятно метхемоглобинемия. Кашлица, 

хиперпнея и диспнея могат да се установят след известно закъснение. 

Тези окиси се отнасят към групата на метхемоглобинообразуващите отрови, при което 

хемоглобина се свърза с преобразувалото се тривалентно желязо и не пренася кислород. Освен това 

азотните окиси понижават кръвното налягане, предизвикват стази и отоци, което главно се дължи на 

NO. 

Обструкция на бронхиолите може да доведе до животозастрашаващо състояние няколко дни 

седмици след експозиция. Пациентите страдат от неразположение, слабост, повишена температура, 

кашлица, прогресивен задух, кръвоизлив на белите дробове или бронхиолите, синьо оцветяване на 

кожата, дихателна недостатъчност, сърцебиене и недостатъчна оксигенация на тъканите. 

Особено чувствителни към азотни окиси са хората, страдащи от астма, хронична обструктивна 

белодробна болест или сърдечно заболяване. Жертвите на токсично вдишване могат да пострадат от 

синдром на реактивна дисфункция на дихателните пътища след еднократно остро излагане на висока 

концентрация. 

Експозиция на относително високи концентрации на азотни окиси във въздуха може да доведе 

до дразнене и възпаление на очите. Продължително излагане на очите може да причини потъмняване на 

очната повърхност и слепота. 

Дермален контакт с азотен диоксид може да доведе до образуване на азотна киселина, която 

може да причини втора и трета степен изгаряния на кожата. 

Хроничното излагане може да доведе до перманентна обструктивна белодробна болест поради 

бронхиалното увреждане. При деца се повишава риска от респираторни инфекции. 

Токсичността на азотните окиси, преизчислена като N2O5 за хора е 3 mg/m³ без явление за 

отравяне, прага на мирис е 10 mg/m³, а ПДК е 5 mg/m³. 

2) Въглероден оксид 

Източници – Въглеродният оксид e без цвят, без мирис, малко по-лек от въздуха, горящ газ. 

Представлява един от най-широко разпространените атмосферни замърсители, който се образува при 

непълното горене на въглеродсъдържащи материали. Най-голям източник на СО е автомобилния 

транспорт – над 65 % от общото емитирано количество за страната. 
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Здравни ефекти – Въглеродният оксид прониква в организма при вдишване. В кръвта се свързва 

с хемоглобина и образува карбоксихемоглобин, чиято връзка е 250 пъти по-стабилна отколкото на 

оксихемоглобина. Вредното му въздействие произтича от нарушаване преноса на кислород до тъканите. 

Пренаталната експозиция води до увреждане на плода. Образуването на карбоксихемоглобин определя 

здравните ефекти на въглеродния оксид. 

Образуваният карбоксихемоглобин води до хипоксия в тъканите и смущения в чувствителните 

на кислородния дефицит органи: сърце, мозък, кръвоносни съдове и формени елементи. Рискът за 

здравето се оценява на базата на образувания карбоксихемоглобин в организма, което зависи от 

концентрацията му във въздуха и продължителността на експозицията. При ниски концентрации на 

карбоксихемоглобин (под 10%) се засилват симптомите при болни от стенокардия или се изявяват 

невроповеденчески ефекти. 

Като безопасно ниво се определя 2,5 – 3,0 % карбоксихемоглобин, което е еквивалентно на 30-

минутна експозиция на 60 mg/m3 или при 8-часова експозиция на 10 mg/m3. Това ниво се препоръчва за 

опазване здравето на населението. Болни от сърдечно-съдови заболявания са чувствителни към високи 

концентрации. 

Препоръка – Болни от сърдечно-съдови заболявания са чувствителни към високи концентрации. 

Необходимо е да се избягва продължителен престой при високи концентрации. 

Законодателство 

ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД 

Наредба №12 на МОСВ и МЗ към ЗЧАВ (ДВ, бр.58/2010г.) 

Норма за опазване на човешкото здраве 

(максимална 8-часова средна стойност в рамките на денонощието)  

период на прилагане 

Норма 10 mg/m3 от 01.01.2005 г. 

 

3) Серен диоксид 

Серният диоксид е безцветен газ със специфичен дразнещ остър мирис, по-тежък от въздуха, 

добре разтворим във вода, лесно се овлажнява и се окислява, като образува серниста киселина. 

Серният двуокис е един от най-разпространените замърсители на въздуха. Значителни 

концентрации серен двуокис се отделят при производство на сярна киселина и течен серен двуокис, при 

топене на руди - медни, оловни, цинкови и др. в металургията, в ТЕЦ, в леярната индустрия, в 

производство на целулоза, захар, консерви, добив на нефт, на суперфосфатни торове, при избеляване и 

дезинфекция, керамично производство и др. 

Постъпва в организма главно по дихателен път, а разтворен като серниста киселина и през 

храносмилателния път. Инхалираният серен диоксид бързо реагира с водата от мукозните мембрани и 

се превръща в сериста киселина (H2SO3), която от своя страна силно дразни лигавиците. При 

концентрации под 0.1 ppm може да се наблюдава повишено съпротивление на дихателните пътища при 

астматици по време на физическо натоварване. При здрави лица повишено съпротивление се наблюдава 

при концентрации около 5 ppm, кихане и кашляне - при концентрации около 10 ppm, а бронхоспазъм - 

при концентрации над 20 ppm. При замърсяване с концентрации на серния диоксид над 20 ppm е 

необходимо използването на индивидуални средства за защита. При незащитена експозиция 

концентрации между 50 и 100 ppm могат да бъдат понесени за период около 30 до 60 минути, но по-

висока продължителност или концентрация могат да бъдат фатални. Серният диоксид е по-тежък от 

въздуха, така че отравянията стават най-често в ниските части на помещението. Децата понасят 

отравянията със серен диоксид по-тежко, тъй като имат по-голяма дихателна площ, а поради ниския си 

ръст биват обгазявани с по-високи дози (тъй като серният диоксид се разпространява в ниските части 

на помещенията). 

Повечето хора могат да усетят серния диоксид в концентрации между 0.3 и 1 ppm. 
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Дразнещото действие на серния диоксид се обяснява с образуване на серниста киселина при 

досег с влажни лигавици. Лесната му разтворимост спомага за проникване в организма и развитие на 

компенсирана метаболитна ацидоза. 

Общото токсично действие на серния двуокис се проявява с нарушение във въглехидратната и 

белтъчната обмяна, намаляване на тиамина, съдържанието на витамин В и С, потискане на 

окислителните процеси. Има дразнещо действие върху кръвотворния апарат. 

При вдишване серният двуокис е силно токсичен, може да причини смърт. Може да предизвика 

силно дразнене на носа и гърлото. 

Инхалацията на високи нива на серен двуокис се характеризира със силно дразнещо действие на 

лигавицата на носа, носоглътката, трахеята - парене и болки в гърлото и гърдите, пристъпи на суха 

кашлица, сълзотечение, кръвотечение от носа, болки в горната част на корема, гадене, повръщане 

(понякога на кървави маси), затруднено дишане и говор. Конюнктивите са силно зачервени. Острите 

отравяния със смъртен изход настъпват поради рефлекторен спазъм на гласните връзки, внезапно 

спиране на белодробното кръвообращение и шок. 

Излагането на висока концентрация може да причини и животозастрашаващо натрупване на 

течност в белите дробове (белодробен оток), което също може да бъде причина за летален изход. 

Симптомите могат да включват кашлица, затруднено дишане и стягане в гърдите. 

Единично излагане на висока концентрация на газа може да причини дълготрайно състояние 

като астма. Симптомите могат да включват недостиг на въздух, стягане в гърдите и хрипове. 

При контакт с кожата серният двуокис е корозивен. Газът дразни или изгаря кожата. Трайни 

белези могат да се появят. Директен контакт с втечнен газ може да причини измръзване. Симптоми на 

леко измръзване включват изтръпване, мравучкане и сърбеж. Симптомите на по-тежко измръзване се 

проявяват с усещане за парене и скованост. Кожата може да стане восъчно бяла или жълта. Мехури, 

тъканна смърт и инфекция могат да се развият при по-тежки случаи. 

При очен контакт серният двуокис оказва корозивен ефект. Газът дразни или изгаря очите. 

Възможно е да възникне постоянно увреждане, включително и слепота. Директен контакт с втечнен газ 

може да причини измръзване на окото. Възможно е поява на перманентно увреждане или слепота в 

резултат на измръзването. 

Хроничната експозиция на серен двуокис може да причини увреждане на дихателната система. 

Хроничните отравяния се характеризират с парене, сухота и болки в носа и гърлото, повишена секреция, 

понякога кървава, често кръвотечение от носа, суха кашлица, стягане и болки в гърдите, задух, 

сълзотечение, парене и болки в хранопровода и стомаха, гадене и по-рядко повръщане. 

Често наблюдавани са главоболието, лесната умора и отпадналост и бодежи в сърдечната област. 

Обективно се установява зачервена, сочна набъбнала лигавица на носа, глътката, сливиците и гръкляна. 

В началото лигавицата е задебелена, а след време изтънява. 

Установява се невроза и вегетативно-астенични състояния, стомашно-чревни разтройства, 

хронично възпаление на стомаха, кариозни зъби, пародонтоза в различна степен. Зъбите губят блясъка 

си, емайла се оцветява жълтеникаво. Наблюдават се дерматити и екземи, хронични конюнктивите, 

менструални разстройства, потискане на функцията на щитовидната жлеза и др. 

Чувствителни групи от населението към експозиция на серен диоксид са децата, възрастните, 

хората с астма, със сърдечно-съдови заболявания или хронични белодробни заболявания. Хора с астма 

са 10 пъти по-чувствителни към серния диоксид, отколкото здравите. Децата с астма са особено 

чувствителни, а експозицията на серен диоксид може да доведе до възпалителни белодробни 

заболявания. 

Законодателство 

  СЕРЕН ДИОКСИД 

Наредба № 12 на МОСВ и МЗ към ЗЧАВ (ДВ, бр.58/2010г.) 
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Средночасова норма (СЧН) за опазване на човешкото здраве 

Прагова стойност (ПС) допустим брой  превишения 

(през годината) 

период на прилагане 

СЧН 350 µg/m3 24 от 01.01.2006 г. 

Средноденонощна норма (СДН) за опазване на човешкото здраве 

СДН 125 µg/m3 3 от 01.01.2006 г. 

 

4) Болести на дихателната система 

В структурата на заболяемостта с най-висок относителен дял са болестите на дихателната 

система (23,3 % от всички заболявания) като цяло е след дяла заеман от болестите на органите на 

кръвообращението / 24,8% /, а също и в отделните населени места.  

Резултатите от анализа на структурата на групата на респираторните заболявания показва 

определена специфика в различните населени места и статистически значими разлики с контролните 

селища (P<0,05). 

От респираторните заболявания на горните дихателни пътища са регистрирани остър 

назофарингит и тонзилит а в долните отдели на белия дроб – бронхит и пневмония. 

Общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10) и фини прахови частици (ФПЧ 2.5). 

Здравни ефекти - Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен 

ефект зависи главно от големината и химическия състав на суспендираните прахови частици, от 

адсорбираните на повърхността им други химически съединения, в това число мутагени, ДНК-

модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в който те се отлагат. Прахът постъпва 

в организма предимно през дихателния тракт, при което по-едрите частици се задържат в горните 

отдели, а по-фините частици (под10 μm - ФПЧ10)  достигат до по-ниските отдели на дихателната система. 

Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременното присъствие на 

серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично действие по отношение на 

дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от 

продължителността на експозицията. Кратковременната експозиция на 500 μg/m3 прах и серен диоксид 

увеличава общата смъртност при населението, а повишена заболяемост и нарушаване на белодробната 

функция се наблюдава при концентрации наполовина по-ниски.  Продължителна експозиция на серен 

диоксид и прах се проявява с повишаване на неспецифичните белодробни заболявания, предимно 

респираторни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити - при значително по-ниски 

концентрации  (от 30 до 150 μg/m3), което е особено силно изразено при деца. Най-раними  на 

комбинираното действие на праха и серния диоксид са хронично болните от бронхиална астма и от 

сърдечно-съдови заболявания.  

5) Шумово замърсяване 

Шумът и шумовото “замърсяване” на околната среда представляват един от големите 

екологични проблеми на нашето време. Шумът е комплекс от звуци, които действат неблагоприятно 

върху човешкия организъм. Минималната звукова енергия, която при човека е в състояние да 

предизвика слухово възприятие, се нарича долен слухов праг и се означава с 0 децибела. Най-горната 

граница, при която човек възприема звука като болка, се нарича горен слухов праг или праг на болката 

и отговаря на сила на звука от 130 децибела при 1000 херца честота. 

Основни видове и източници: 

Транспортен шум: МПС-леки и тежкотоварни, мотоциклети, мотопеди, релсов и авиационен 

транспорт. 

Производствен шум: предприятия, цехове и работилници. 
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Вътреквартален шум: паркинги, гаражи, сметосъбиращи коли, гари, обекти с обществено 

предназначение. 

Вътреградски шум: от разположените в сградите хладилни-, санитарно-техническо оборудване, 

вентилатори, асансьори и др. 

Вътрежилищен шум: от битови прибори. 

Шумът не само в работна среда, но и в околната среда е сериозен проблем за здравето на хората. 

Шумът понякога може да е мъчителен, но проблем е, когато вреди на здравето. Шумът допринася за 

най-сериозните поражения на слуха, доказано чрез широкомащабни медицински изследвания на 

връзката между шума и някои здравословни проблеми. 

Здравни ефекти 

В трудовохигиенната практика у нас са възприети три класа шумови нива, които кореспондират 

със степента и характера на биологично влияние на шума:  І клас /86-95dB/ - шум с неблагоприятно 

действие върху функционалното състояние на организма; ІІ клас /96-105dB/ - шумови нива с изразено 

вредно въздействие – задълбочаващи се слухови увреждания; ІІІ клас /над 106dB/ - особено опасен за 

организма. Редица автори предлагат скали за субективна оценка на влиянието на шума, които обхващат 

широк диапазон на интензивност от 45 до 105 dB. 

Така например Gödeke различава четири степени на влияние на шума върху организма: 

І степен - /40-50dB/ - предизвиква психични реакции; 

ІІ степен -/60-80dB/ - причинява разстройства на вегетативната нервна система; 

ІІІ степен - /90-110dB/ - води до понижаване на слуха; 

ІV степен - /над 120dB/ - създава условия за невъзвратимо увреждане на слуховият апарат. 

13. Евентуално развитие на компонентите и факторите на околната среда без прилагане на плана 

13.1. Атмосферен въздух 

Направеният анализ на КАВ на Община Камено, в това число и на град Камено, показа, че 

основният риск за влошаването му идва от два замърсителя: ФПЧ-10 и азотни оксиди. Основните 

източници на тези замърсители са битовото отопление с твърди горива и транспорта (за ФПЧ-10), както 

и транспорта и големите горивни източници (за азотни оксиди). Рискът от замърсяване със серни оксиди 

и сероводород е свързан единствено с промишлеността (инсталациите на „Лукойл нефтохим Бургас“ 

АМ). Към момента няма сведения за значително разширяване на дейността на фирмата, поради което 

този риск е минимален. 

При неприлагане на плана се очаква запазване на настоящото състояние на качеството на 

атмосферния въздух. 

13.2. Повърхностни и подземни води 

При неприлагане на плана не се очаква тенденция към изчерпване на водните ресурси. Ще 

продължи антропогенно натоварване и влошаване качествата на водите на река Айтоска, р. Санър дере, 

р. Чукарска и р. Русокастро поради директното заустване на отпадъчни води при липсата на градска и 

локални пречиствателни станции и съоръжения, както и наличието на малки нерегламентирани 

сметища.  

Ще се запазят и силно неблагоприятните тенденции за: 

 недостатъчно използване на капацитета на питейните водоизточници; 

  завишаване загубите на питейна вода (над 51 % в момента), в резултат на амортизацията 

на водопроводната мрежа;  

 използването на питейната вода за напояване; 

 ниска изграденост на канализационна мрежа (изградена само за гр. Камено - 98 % ,  за 

с.Кръстина-100% и12% за с. Трояново) и продължаващата й амортизация;  
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 наводнения при високи води на реките в региона, въздействащи негативно върху 

земеделските и жилищни територии, водещи до екологични и социално-икономически щети.  

 антропогенно натоварване на долните течения на реките Айтоска, Санър дере, 

Русокастро и Чукарска и невъзможност за постигане на целите и изпълнение на част от мерките за 

защита на водите, регламентирани в ПУРБ . 

13.3. Земи и почви 

В случай, че плана за ОУП на община Камено не се приложи не се очаква промяна в 

предназначението на земите, не се очаква промяна в почвеното плодородие на земите в територията на 

общината. При неприлагането на плана е възможно да настъпи, увеличаване на пустеещите земи, 

промяна на предназначението на земята предимно за строителство без съответния контрол, незаконно 

урбанизиране на територии и др. 

13.4. Геоложка среда 

Като цяло, инженерно-геоложките условия в община Камено са благоприятни за извършването 

на строителни дейности. Строителство е възможно във всички нейни участъци при съобразяване с: 

■ конкретните инженерно-геоложки условия и особености на строителните почви, изграждащи 

земната основа; 

■ неравномерната и понякога значителна дебелина на изветрителната зона, понижените физико-

механични качества на скалите в големите разломни зони; 

■ сеизмичността на района. 

В заключение, основният принцип, който следва задължително да се спазва при изграждането 

на нови или при реконструкцията на съществуващи строителни обекти и съоръжения, е строителните 

дейности да се извършват след провеждането на конкретни и подробни инженерно-геоложки и 

хидрогеоложки проучвания, при стриктно спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба и 

на всички норми за проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи. 

13.5. Ландшафт 

Неприлагането на плана се очаква в голяма степен да запази настоящето състояние на ландшафта 

и съществуващите тенденции за трансформиране на значителната част от природните и земеделски 

ландшафти в антропогенни (от вилно-селищен тип).  

Неизпълнението на идеите  и целите за развитие заложени в проекта за ОУП  на община Камено 

е възможно да предпази тези територии от планирано урбанизиране и да съхрани природния им 

характер, в сегашния им вид. Остава, обаче рискът от дисперсното им застрояване и съответните 

дейности по озеленяване, несъответстващи на темповете на реализиране на обслужващата 

инфраструктура. 

13.6. Биологично разнообразие. Защитени природни територии 

Планът предвижда мероприятия по изграждане, преустройство, обновяване и развитие на 

влизащите в състава на община Камено 13 населени места, като всичко това е подчинено на основната 

цел на проекта – очертаване визията, философията и перспективите за развитие на общината, както 

подходите и мерките за тяхното постигане. Основни структуроопределящи стопански отрасли за 

социално – икономическото развитие на община Камено са: нефтохимическата промишленост, 

хранително-вкусовата промишленост, малкия и среден бизнес и селското стопанство. Районът се 

утвърждава като зърнопроизводителен. Добри са условията за създаване на трайни насаждения, основно 

лозя. Застъпен е и животновъдният отрасъл, който се осъществява главно в лични стопанства. 

Основните заплахи са свързани със замърсяване на атмосферния въздух, водите и почвите в случай на 

аварии на територията на рафинерията на Лукойл, задълбочаване на еутрофикационните процеси в 

случай на недобри практики в аграрния сектор, наличие на нерегламентирани торища, високи норми на 

торене с изкуствени торове и прекомерна употреба на растително защитни препарати. 

Развитието на общината без прилагане на плана вероятно ще продължи да осигурява и в близките 

десетилетия добра съхраненост на съобществата в необработваемите земи, защитената местност 
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„Корията” и обитанията в обявената по Закона за биологичното разнообразие, защитена зона „Мандра-

Пода”. 

От друга страна неприлагането на плана предполага хаотизъм в инвестиционните процеси и 

потенциални нарушения в целостта на защитените зони обявени по Закона за биологичното 

разнообразие, увреждане на обитания и ключови елементи в тях. Демографските процеси в общината 

вероятно ще се развият вероятно при запазване на отрицателните стойности на естествения прираст и 

намаляване на демографския потенциал на общината, а това ще играе ролята на ограничаващ фактор за 

бъдещото й социално-икономическо развитие. Подобряването на градската и селска среда е една от 

възможностите за намаляване на отрицателните стойности на естествения прираст. При този вариант се 

предвижда запазване с разширение на дейността промишлените предприятия и по-силно за селското 

стопанство в бъдеще. С неприлагането на плана се очаква засилване на тенденциите към обезлюдяването 

на малките населени места на територията на общината, с последващи сукцесии на горската 

растителност в земеделските земи и подивяване на пасищата. Обезлюдяването е предпоставка за 

западането на животновъдството, в следствие на което да се задълбочат неблагоприятните сукцесии в 

природни местообитания, характеризиращи се с определен тип тревна растителност, деградация, 

промяна на състава на растителната покривка и захрастяване.  

Деградацията на тревните обитания, промяната на състава на растителната покривка и 

захрастяването на пасищата и сенокосните ливади водят до промени в числеността на популациите на 

населяващите тревните обитания степни видове, безгръбначни, влечуги и дребни бозайници, които са 

храна за много птици, обитаващи разположените в общината защитени природни територии. 

С прилагането на плана се цели преустановяване на хаотизма в инвестиционните процеси и 

обезлюдяването, водещи до нежелателни негативни процеси в растителните съобщества и обитанията 

на видовете.  

С неприлагането на плана възможностите за постигане на основните цели, в това число 

модернизацията, реконструкцията и развитието на техническата инфраструктура и опазване на околната 

среда като основни фактори за подобряване и стабилизация на социално – икономическите процеси в 

общината, при съобразяване с ограничителните параметри на съществуващите конструкции и 

съоръжения и при съхраняване и възобновяване на природните ресурси няма да бъдат постигнати. 

13.7. Културно-историческо наследство 

Развитието на „Културно-историческото наследство“ (КИН) днес е основополагащ елемент в 

устойчивото и балансирано териториално и социално-икономическо развитие. При не прилагането на 

плана могат да се задълбочат съществуващите градоустройствени проблеми, които при неправилно 

планиране могат да засегнат обекти на КИН.  

13.8. Отпадъци и опасни вещества 

Община Камено ще продължи да се развива и променя независимо дали ще се реализира проекта 

на Общия устройствен план или не. Както в момента, така и при това бъдещо развитие, ще се генерират 

отпадъци. Отпадъците могат да окажат влияние върху отделните компоненти на околната среда и 

човешкото здраве, ако не се вземат мерки за тяхното надеждно управление. Необходимо условие за това 

е наличието на съоръжения за тяхното третиране и обезвреждане. При изготвяне на ОУП на Община 

Камено е необходимо да се отчетат изградените съоръжения от Регионалната система за управление на 

отпадъците (РСУО) – Регион Бургас и да се отрази разположението им.  

Без прилагането на плана ще продължи създаването на нерегламентирани замърсявания. Няма 

да се изпълняват задълженията на общината, произтичащи от изискванията на Закона за управление на 

отпадъците и подзаконовите му нормативни документи. 

Най-общо казано, ще се задълбочат диспропорциите в развитието между отделните части на 

територията, ще продължи унищожаването на част от природните ресурси, а друга част ще остане 

неоползотворена. 

При по-нататъшното териториално развитие и изграждане на селищата няма да бъдат 

съобразявани в необходимата степен действащите екологични ограничители. Няма да могат да се 
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планират ефективно и да се реализират компенсационни мероприятия, в случаите, когато негативното 

въздействие върху околната среда е неизбежно. 

ОУП не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества и не изменя в отрицателна 

посока съществуващото положение. 

13.9. Рискови енергийни източници 

При неприлагането на така представения проект за ОУП на община Камено не се очаква промяна 

по отношение на йонизиращите и нейонизиращите лъчения.  

По отношение на фактор „Шум” ще се задълбочат и съществуващи към настоящия момент 

проблеми с шума в селищната среда, дължащи се на автомобилния и ж.п. транспорт и в по-малка степен 

на някои производствени предприятия. 

Развитието на пътната мрежа в чертите на общината следва да е главен инфраструктурен раздел 

при положение, че туризмът е важен отрасъл. Създаването на модерна пътна и улична мрежа в 

устройствения план ще гарантира къси, удобни и безконфликтни връзки.  

С реализирането на проекта за ОУП се предвиждат специфични терени за озеленяване за 

осъществяване защита на зоните за обитаване от промишлени зони и други замърсители. Това ще се 

отрази благоприятно върху акустичната обстановка в територията на града и общината. 

Неприлагането на устройствената концепция, предложена с ОУП на община Камено, би могло 

да доведе до запазване и задълбочаване на съществуващите проблеми по отношение на акустичната 

обстановка в района на общинския център и селата на общината и да възпрепятства тяхното комплексно 

решение в съчетание с други планови документи. 

13.10. Здравно-хигиенни аспекти 

Без прилагането на плана ще се забави икономическото развитие на общината, ще се пропуснат 

ползи от финансиране и допълнителни инвестиции и усвояване на целеви средства от ЕС, което ще 

забави подобряването на условията на труд и качеството на живот в населените места. 

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, КОИТО 

МОГАТ ЗНАЧИТЕЛНО ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ 

Съгласно проекта за ОУП на община Камено, се устройват както урбанизираните, така и една 

част от не урбанизираните територии в границите на всички населени места в общината. В този смисъл 

обхватът на влияние на предложените с Плана устройствени решения касаят както всички територии, 

попадащи в община Камено. 

Основна цел на предвижданията на проекта за ОУП на община Камено, относно ландшафтната 

структура на територията е запазване на ценните ѝ елементи и характеристики на естествените 

ландшафти и осигуряване на условия за управление и контрол върху процеса на антропогенизиране. 

Основен водещ  устройствен принцип в проекта е планиране на „прекъсната урбанизация“ осигуряваща 

свързаност на природните ареали и по-хармонично вписване на антропогенните елементи. 

В Правилата за прилагане  на плана е заложено изискване за максимално запазване на 

естественото и изкуствено залесяване в обхвата на земеделските земи – полезащитните пояси, което 

подчертава спецификата на теренната морфология и придава на тези части от общинската територия 

качеството на „ценен културен ландшафт“. Съгласно изготвения баланс към проекта земеделските земи 

като цяло се намаляват с 350 ha. Съществено е намален с 113 ha делът, на пустеещи нискокатегорийните 

необработваеми земи, мочурища и дерета.  В проекта е предложено и  вътрешно преструктуриране на 

земеползването в самите земеделски земи. Запазват се площите с трайни насаждения, за сметка на 

нивите. 

Увеличението на площта на населените места и урбанизираните територии е с 170 ha, като се 

предвижда вътрешно преструктуриране на отделните елементи. Така например увеличението на 

територията на населените места е с 170 ha, но 80 ha  от тях са селскостопански дворове и ферми и 

производствени терени извън регулация. 
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В границите на общината съществуват няколко конкретни територии, които притежават 

рекреационен потенциал и са подходящи за различни рекреационни дейности. Те са предложени за 

устройване  с проекта за ОУП на община Камено както, следва:  

 Извънселищни паркове; територии за спорт и рекреация извън населените места. Оз2 – 

Устройват се по чл. 62 от ЗУТ и чл. 32 от Наредба №7/2003 на МРРБ. 

Извънселищните  територии в община Камено, които са без природозащитен статут притежават 

значим рекреационен потенциал. Планът предвижда изграждането на озеленени територии с широк 

обществен достъп и обезпечена с ясна и логична комуникационна обвързаност със съседните градски и 

извънградски територии, осигуряваща посещение, експлоатация и поддържане.  

Отчитайки основното предназначение на териториите отредени за извънселищни, в т.ч. горски 

паркове, се предлага функционално зониране и режим на ползване, конкретизира основните 

рекреационни дейности и предвижда необходимото обслужване на парковите територии, които се 

обособяват край микроязовира в землищата на с. Вратица и с. Трояново. В съседство с язовира се 

предвижда смесена обществено обслужваща зона, за евентуално изграждане на приемна и обслужваща 

инфраструктура, предимно за гражданите на общината и в по-малка степен за транзитните потоци по 

АМ „Тракия”. 

При по-подробно устройване на терените е необходимо да се вземат мерки за преодоляване на 

присъщия между тези дейности конфликт. По този начин ще се обособи един извънселищен парк с 

достатъчна площ за изграждане на кътове за различни рекреационни занимания и който ще допринесе 

както за по-пълноценната реализация на жизнената дейност в околните селища, така и за оформянето 

на ландшафта в този район. 

 Горски паркове 

Горски парк „Еркесията”. Обхваща горски територии южно от селата Русокастро и Ливада. 

Включва археологическите обекти южно от тези две села. Допуска се изграждане на паркинг, места за 

почивка, инфраструктура без промяна на предназначението по Закона за горите  (ЗГ) и поставяне на 

преместваеми обслужващи обекти. 

Като част от парка се устройват и горски територии южно от с. Ливада, в които е възможно 

устройване на туристическа инфраструктура, не изискваща промяна на предназначението (по ЗГ). По 

този начин се създават възможности за изграждане на цялостна туристическа инфраструктура, 

свързваща укрепителния вал „Еркесията” и връзка към крепостта Русокастро (недвижима 

археологическа културна ценност от национално значение). Включва подхода към културната ценност, 

която е основен обект на културния туризъм в района. Според  предложения обхват, границата на парка 

отстои на мин. 300 m (по права въздушна линия) от археологическия обект, което е условие за цялостно  

съхраняване на естествената му природна среда. 

Горски парк „Черни връх”. Намира се в източната част на общината, в непосредствена близост 

до републикански път II-79. Горският масив продължава и на територията на община Бургас, граничеща 

с тази на община Камено. Горският парк се развива и в близост до Защитена зона BG 0000271 „Мандра-

Пода“, без за засяга територията й. Териториите представляващи  пасища запазват естествения си вид. 

Природната среда е атрактивна, подходяща за краткотраен отдих и еко туризъм.  Цялата околна 

територия на язовир Мандра попада в защитени зони по ЗБР, поради което не се предвижда изпълнение 

на устройствени мероприятия. Предвижда се запазването й в естествен вид. 

 Зони за рекреация: 

Ваканционно селище „Мандра”. За част от имота разположен в най-южната част на общината се 

създава УЗ Ос (ваканционно селище). Тангира с други горски територии с рекреационно значение, 

намиращи се в община Созопол. Устройва се по Наредба №7. 

 Защитно и изолационно озеленяване. Крайпътно озеленяване. 

За възпиране, ограничаване или смекчаване неблагоприятни влияния и осигуряване комфорт на 

обитаването, между урбанизирани територии за обитаване и такива за животновъдни или 

производствени дейности, както и между жилищни територии и прилежащи участъци на проектното 
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трасе на автомагистрала „Тракия“, с проекта за ОУП се предвиждат озеленени площи със специфично 

предназначение, с режим на устройствена зона „Изолационно озеленяване“ – ОзИ. В тези  

устройствените зони ОзИ, ще се изпълнява озеленяване с подходяща едроразмерна растителност на база 

изготвен дендрологичен проект. Те ще се стопанисват и поддържат като част от зелената система на 

съответното населено място. 

С планът предвижда и доразвитие на крайпътното озеленяване по пътищата от републиканската 

и общинската мрежа. При прокарването на нови пътни трасета и реконструкция на съществуващи в 

участъците с възможни снегонавяване, и в тази връзка се предвижда крайпътно озеленяване - 

двустранно на платното или едностранно. При двустранно озеленяване на срещуположната страна се 

предвижда разредено редово озеленяване с дървесна растителност, с оглед бързо разледяване и 

снеготопене по пътното платно. 

В тази връзка проекта за ОУП на община Камено е насочен към опазване в максимална степен 

на горските територии и на първо място. По отношение  на горските ландшафти внимание заслужават 

оформянията на окрайнините на горите и ландшафтно-устройственото третиране на пътищата, 

преминаващи през и покрай горски участъци. 

Най-подходящият начин да се приобщят горите в природната среда е да се наподобява това, 

което природата сама би създала на същото място и околната среда. Това означава да се избягват правите 

редове, да се получи свободно очертаване на окрайнините на горите, да се  следват гънките на терена. 

 Земеползване и устройство на нарушените територии  

 Устройство на нарушени територии за възстановяване - с проекта на ОУП  на община Камено е 

дефиниран видът, местоположението и границите на териториите за възстановяване, специфичен 

устройствен режим за периода на функционирането им, както и условията за прекратяване на 

експлоатацията и последваща рекултивация, където е възможно.  

 След рекултивацията би следвало да се формират предпоставки и мероприятия за повторното 

интегриране на засегнатите територии в заобикалящия ги ландшафт и предвиждане на ново 

функционално предназначение. 

 Жилищни територии 

 Друга значителна част която се предвижда с проекта е за разширение на населените места в това 

число 113 ha за жилищни функции, за производствени нужди 102 ha, и терени за обществено обслужване 

10 ha. Най значително е увеличението за рекреационно и вилно строителство 108 ha, както и за спортно-

туристическо строителство 218 ha, за голф игрище Константиново и Черни връх. 

Зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут 

Към тази категория се отнасят зони, които по силата на съответни наредби, следва да бъдат взети 

под внимание в процеса на планиране. Това са:  

Санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците за питейно-битово 

водоснабдяване  

Съгласно писмо  К-956-1/05.05.2015 г. на ВИК ЕАД гр. Бургас всички водоизточници имат СОЗ 

пояс 1. 

Залегнало е преучредяване на санитарно-охранителни зони, съгласно Директива 80/778 ЕС за 

питейно-битово водоснабдяване, изменение Директива 98/83/ЕС и Наредба 3 за СОЗ, на яз. „Камчия“ с 

предвиден срок на изпълнение в ПУРБ (част VІІ-приложение VІІ-2) - 2014 г. Тъй като това не е 

изпълнено преучредяването е залегнало в Проект за ПУРБ 2016-2021 г. със срок за изпълнение 2021 г. 

Направеният подробен анализ на качествените показатели на питейната вода на Община Камено 

дава основание да се направи общият извод, че: водата за пиене, достигаща до консуматорите, с малки 

изключения, съответства на изискванията на нормативните документи и не излага на екологичен риск 

населението на Общината и другите компоненти на околната среда.  
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Съществен проблем за общественото водоснабдяване у нас е лошото състояние на 

разпределителните мрежи, които дефектират, генерират големи загуби на вода и водят до влошаване на 

качеството на водата.  

Община Камено не прави изключение с описаните по-горе проблеми - значителни загуби на 

питейна вода , амортизация на водопроводната мрежа, използването на питейната вода за напояване, 

ниска изграденост на канализационна мрежа и продължаващата й амортизация, липса на пречиствателна 

станция за питейните води, директното заустване на отпадъчни води при липсата на градска и локални 

пречиствателни станции и съоръжения. 

Съществен проблем са наводненията в последните години при високи води на река Айтоска и р. 

Русокастернска, въздействащи негативно върху прилежащите земеделски територии и инфраструктура 

възниква необходимостта, независимо от взетите мерки, от възстановяване параметрите на живото 

сечение на реката. 

Антропогенно натоварване на реките Айтоскаа, Санър дере, Русокастро  и Чукарска води до 

невъзможност за постигане на целите и изпълнение на част от мерките за защита на водите, 

регламентирани в ПУРБ .  

При ново силно развитие на интензивно растениевъдство и крупно животновъдство съществува 

проблем с нитратното замърсяване на подземните питейни води. Спорен е досегашният избор на 

подходящи и безопасни материали за изграждане на водопроводни съоръжения (например участъци с 

етернитови тръби), донякъде и на химически продукти и дезинфектанти за водоподготовка.  

ОУП определя рамки, в които могат да бъдат адекватно реализираните изведените от общината 

и експлоатационното дружество „В и К” ООД приоритети за развитие на водния сектор. В т.ч. влизат и 

ефективно прилагане на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на отпадъчните води от 

населените места, недопускане вторично замърсяване на питейната вода с мигриращи съединения, 

примеси и остатъчни количества от прилагани в обработката химични продукти и дезинфектанти, както 

и осигуряване безопасността на питейните и рекреационни води по отношение контаминация с 

микропаразити и масово намножаване и цъфтеж на токсични цианобактерии. 

Защитени територии по Закона за защитените територии  

На територията на Община Камено е обявена една защитена територия по смисъла на ЗЗТ - 

Защитена местност „Корията- гора от полски бряст”. Обявена е със Заповед № РД-420 от 14.11.1995 г. 

на МОСВ, ДВ, бр. 105/1995 г. с цел опазване на естествена гора от полски бряст. Защитената местност 

е разположена в отдел 804б по ЛУП от 1993 г. на ДГС Бургас в землището на гр. Камено и е с площ 24,2 

ха. Разположена е на около 1,5 км на юг от гр. Камено и на около 0,5 км на запад от НХК Лукойл. 

Защитени зони по Натура 2000 

На територията на Община Камено попадат части от защитена зона BG 0000271 „Мандра-Пода“ 

обявена по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици и Директива 92/43 ЕЕС за опазване на 

природните местообитания и Дивата флора и фауна. В границите на защитена зона BG 0000271 

„Мандра-Пода“ влизат части от землищата на селата Константиново с площ 10666,019 дка и Черни връх 

с площ 5424,098 дка. Същите заемат 26,209% от територията на защитената зона. В плана се предвиждат 

мерки за тяхното опазване. Очаква се въздействието да е положително и постоянно. 

За така посочените територии задължително се налага съобразяването на проектните 

предложения с условията на средата, с минималната намеса и моделиране на релефа за прокарването на 

трасетата на техническата инфраструктура, с пестеливото изразходване на земеделските земи, с 

опазването на речните корита, със съхраняването на растителната покривка и на местообитанията при 

бъдещото реализиране на предложенията за развитие на териториите в обхвата на ОУПО. 

ІV. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО, 

ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАЙОНИ С 

ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ 

Атмосферен въздух 
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Основните източници на емисии в приземния атмосферен слой в Община Камено са от секторите 

битовото отопление с твърди горива и транспорта (за ФПЧ-10), както и транспорта и големите горивни 

източници (за азотни оксиди). 

Направеният в т. ІІ.1. от настоящия доклад анализ на качеството на атмосферния въздух на 

територията на Община Камено, в това число и на град Камено показва, че КАВ по отношение на ФПЧ-

10 и азотни оксиди не е много добро с тенденция към влошаване. Установени са превишения на НОЧЗ 

по наредба №12/2010 г. Независимо, че броят на тези превишения е в границите на допустимия, 

нарастващото влияние на транспортното замърсяване и лошото състояние на пътната инфраструктура  

създава реални предпоставки за тяхното увеличаване. Струпването на голям брой мощни промишлени 

източници на територията на общината изисква внимателен подбор на нови инвестиции в тази област. 

КАВ по отношение на сероводород се оценява като добро. При нормална експлоатация на инсталациите 

за газова сяра и газоочистка, превишаване на СЧ ПДК по Наредба № 14 се очаква само над територията 

на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Превишаване на СД ПДК не се очаква. КАВ по отношение на серни 

оксиди е оценено като много добро. По-широкото използване като гориво на природен газ е довело до 

значително намаление на емисиите от серни оксиди. Превишаване на СЧ и СД НОЧЗ по  наредба 

№12/2010 г. не се очакват.  

Води 

Съществуващите екологични проблеми, които имат отношение към плана, са свързани с 

развитието на инфраструктурата, формирането на битови отпадъчни води в населените места, хаотична 

урбанизация на земеделските земи и други и са представени в таблица № ІV.-1. 

Таблица № ІV.-1: Съществуващи екологични проблеми, които имат отношение към ОУП 

Приоритетен проблем Въздействие Цел Насоки 

1.Формирани отпадъчни 

води от населените места и 

производствени предприятия – 

липса на ПСОВ и канализация. 

Изменение на биологичните 

 и химичните показатели 

на водите. Влошаване на 

екологичното състояние. 

Подобряване на 

хидробиологичните 

условия. Намаляване на 

биогенния натиск. 

Намаляване на общото 

количество на 

непречистените 

отпадъчни води до 

европейските 

нормативни изисквания. 

2. Стари замърсявания от 

нерегламентирани 

сметища. 

Изменение на биологичните 

и химични показатели 

вследствие инфилтрат от 

незаконни сметища 

Намаляване на общото 

замърсяване от 

точкови източници. 

Прилагане на съвременни 

екологични методи за 

управление на 

отпадъците. 

3. Дифузно замърсяване от 

селското стопанство 

поради неприлагане на 

добри аграрни и фермерски 

практики. 

Изменение на биологичните 

и химичните показатели. 

Достигане на добро 

химично, биологично и общо 

екологично 

състояние на водите. 

Достигане и 

поддържане на добър 

екологичен статус. 

Прилагане на добри 

земеделски и фермерски 

практики. 

4. Проблем с отпадъци в 

реките, напоителните и 

отводнителни канали. 

Влошаване на екологичния 

статус на водите. 

Замърсяване на речните 

корита и канали. 

Поддържане на 

пропускателността на 

речните корита и 

каналите. 

Контрол при управление 

на отпадъците. 

   

5. Нарушение на оттока в 

реките и напоителните 

канали. 

Изменение на оттока 

чрез изграждане на 

различни хидротехнически 

съоръжения. 

Ефективно 

функциониране на 

хидромелиоративната 

система. 

Възстановяване и 

поддържане на ХТС. 

Контрол при отпадане 

на площи от 

категорията „поливни” 

поради хаотична смяна 

на предназначението на 

земята. 

6. Нарушена морфология на 

речните корита, водещи 

до ерозионни процеси 

отнерегламентирано 

изземване на инертни 

материали от речните 

корита. 

Нарушение на хидроморфо- 

логичните условия; ерозия 

на речния бряг; 

унищожаване на крайречни 

диги и др.съоръжения. Риск 

отнаводнение на 

прилежащи земи. 

Рекултивация на 

засегнатите от 

изземването на 

инертни материали 

участъци. 

Забрани, ограничения и 

контрол за добив на 

инертни материали от 

реките. 

Укрепване и поддържане 

на речния бряг и речните 

корита от ерозия. 

7. Понижаване на нивото Понижаване на нивото Предотвратяване и Забрани, ограничения и 
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на подземните води от 

нерегламентирано 

изземване на инертни 

материали. 

на подземните водиот 

удълбочаване на речното 

корито.    

превантивни мерки 

срещу ерозионните 

процеси. Рекултивация на 

засегнатите участъци. 

контрол за добив на 

инертни материали от 

речните корита. 

 
 Земи и почви 

Почвената покривка е един от най-важните компоненти на природната среда. Тя е незаменим, 

ограничен и невъзстановим природен ресурс с продуктивна, буферна и филтрираща способност. Върху 

качеството на почвите и земите влияние оказват редица фактори, като ерозията (ветрова и водоплощна), 

дехумуфикацията (загуба на органично вещество), преовлажняване и заблатяване, засоляване, 

вкисляване, увреждане от стопански дейности и от натрупване на отпадъци. 

Мониторинга на почвите, организацията на контролната дейност в пунктовете за наблюдение и 

контрол се осъществява от националната система за екологичен мониторинг /НАСЕМ/, в подсистема 

,,Земи и почви“. Пунктовете, от които се извършва пробонабирането на почвени проби са определени 

от ИАОС, гр. София. Те са разположени на цялата територия на РИОСВ-Бургас и са в зависимост от 

източниците на замърсяване. Пунктовете са определяни, като са съобразени с типа на почвите, начина 

на трайно ползуване и културите които се използват.  

На територията на община Камено последно през 2013 г. е извършено пробонабиране и анализ 

на почвите от пунктовете в селата Полски извор и Свобода. Измерените стойности на индикаторите за 

тежки метали в пункт с. Полски извор са много под допустимите стойности за МДК. Наблюдава се 

увеличение на стойността на Cu спрямо тази измерена през 2010 г. и намаление в стойностите за Cr, Ni 

и Co спрямо тези от 2010 г. През 2013 г. при пункт с. Свобода от измерените стойности за показател pH 

(вредна киселинност) се наблюдава тенденция на 89 неутрализация на почвата – преминаване от алкална 

и слабо алкална (почви с pH над 6,3) към неутрална (почви с pH от 5,7 до 6,2). В този пункт отново 

измерените стойности за тежки метали са под допустимите стойности за МДК. Процентното им 

изражение за тежките метали са както следва: Zn – 16.85% през 2010 г. и 24.68% през 2013 г.; Cu – 

12.22% през 2010 г. и 40.86% през 2013 г.; Pb – 16.17% през 2010 г. и 19.38% през 2013 г.; Cd – 20.63% 

през 2010 г. и 18.0% през 2013 г.; Cr – 73.34% през 2010 г. и 59.58% през 2013 г.; Ni – 55.41% през 2010 

г. и 81.79% през 2013 г.; As – 30.92% през 2010 г. и 29.12% през 2013 г. и Hg – 13.33% през 2010 г. и 

6.66% през 2013 г. Завишение на измерените през 2013 г. стойности се наблюдава при Zn, Cu, Pb и Ni, 

като измерените стойности са под МДК. По-ниски стойности са измерени през 2013 г. при Cd, Cr, As и 

Hg.   

На ежегоден контрол и мониторинг подлежат и складове, в които залежават забранени и негодни 

за употреба продукти за биологична защита. На територията на Община Камено има един склад за 

съхранение на пестициди, разположен на територията на гр. Камено, където се съхраняват 32000 кг 

излезли от употреба пестициди. Предстои, общината да предприеме мерки за окончателно обезвреждане 

на складираните пестициди. 

Ерозирали почви 

Ерозията е процес, който механично уврежда почвите, като унищожава хумусния слой, което 

води до намаляване на почвеното плодородие ежегодно.  

Ерозията на почвата е един от най-интензивния и широко разпространен деградационен процес. 

По статистически данни на водна ерозия са подложени 72% от всички обработваеми земи с наклон над 

60. Трайно засегнати от водна ерозия са 43% от общата площ на областта. На ветрова ерозия са 

подложени земите в равнинните и обезлесени райони. Те съставляват около 12 % от обработваемите 

площи. Иригационна ерозия почти не се забелязва.  

Съгласно Докладите за състоянието на околната среда на РИОСВ-Бургас през 2013 - 2015 г. не 

са финансирани проекти против ерозията на почвата и не са известни такива, които се изпълняват на 

територията на РИОСВ–Бургас. Дейностите по предотвратяване на почвената ерозия основно се 

финансират от Министерство на земеделието и храните. 

Вкиселени и засолени почви 
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Засоляването на почвите е процес, при който се увеличава съдържанието на водноразтворимите 

соли в почвата и/или съдържанието на обменен натрий. По-голяма част от засоляването се дължи на 

естествени причини – по-високото ниво на подпочвените води. Това е резултат от влошените условия 

на естествен дренаж в равнинни райони с периодични летни засушавания. Засолените почви в 

Пловдивска област са под формата на петна в асоциация с почви, които са с високо естествено 

плодородие. В районите с най-силна степен на развитие на процеса, засоляването е основна причина за 

изоставяне на площи с високо потенциално плодородие като ниско ефективни.  

Вкиселяването на почвите е проблем за обработваемите земи. Анализира се киселинността на 

почвите (Рh в КCl) и съдържанието на обменни йони H+, Al3+, Mn2+, Ca2+, Mg2+.  

По данни от Доклада за състоянието на околната среда през 2013 до 2015 г. на РИОСВ-Бургас, 

съгласно Националната мониторинговата програма на МОСВ, на територията на РИОСВ – Бургас 

почвен мониторинг IІ-ро ниво (функционална система „Контрол и опазване на почвите от вкисляване и 

засоляване) не са извършвани пробонабирания. 

През 2014 година съгласно условията на Комплексното разрешително е извършен мониторинг 

на почвите на основната площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и промишлената площадка на 

„Кроношпан България” ООД. Не са констатирани завишения на залегналите в плановете показатели – 

тежки метали и металоиди (Zn, Pb, Cd, Cu, As), органични замърсители (РАН, нефтопродукти), метали 

(Fe, Mn), неметали (Na).  

Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост 

В община Камено има дадени концесии за шест находища на строителни материали: „Полски 

извор”, „Горно езерово”, „Новоселци-3”, „Калов баир”, „Браница” и „Каята”. От тях четири са 

действащи - „Полски извор”, „Горно езерово”, „Новоселци-3”,  и „Браница”. 

Освен това северно от с. Черни връх има находище за медни сулфидни руди и до 60-те години 

на 20 век се е водил добив от „Бургаски медни мини“. Прокарани са две шахти, които в момента са 

ликвидирани. 

Защитени природни територии 

Защитени територии по Закона за защитените територии  

На територията на Община Камено е обявена една защитена територия с площ 24,2 ха, заемаща 

0,0686% от територията на общината). Същата е отдалечена на около 1,5 км от гр. Камено, на 0,5 км от 

производствените мощности на Лукойл и устройствени зони с допустим режим на застрояване. 

Предвижданията на проекта за ОУП на община Камено създават предпоставки за промени 

основно в границите на населените места и прилежащите на тях площи без да засягат пряко или косвено 

защитената местност „Корията”.  

Потенциалните отрицателни въздействия върху нея, водещи до увреждането ѝ могат да бъдат 

следствие на причини с неантропогенен (естествен) и антропогенен произход.  

Въздействия с неантропогенен произход са природни бедствия, наводнения, земетресения, 

ветровали, снегопади, продължителни суши, естествени сукцесии и др., които са в състояние да 

разрушат или увредят скални образувания, изкоренят, повредят дървесната растителност или изцяло 

променят характера и състава на растителността. 

От тях най-значими са пораженията от разпространената по бряста холандска болест 

(трахеомикоза), която е масово разпространена навсякъде, където има бряст на земята. Популацията на 

полския бряст в България е значително намаляла през последните години както от биотични фактори – 

насекомни вредители и гъбични инфекции, така и абиотични /климатични/ промени – малко количество 

валежи, високи температури през годината, намалена влажност на почвата, което не изключва 

увреждане на предмета на опазване в защитената местност- естествената брястова гора и в случай на 

неприлагане на плана. 

С антропогенен произход са въздействията причинени от незаконни сечи и паша на добитък, 

предизвикани по небрежност и невнимание пожари, колекционерство и др.  
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Сечите и стопанските дейности в защитената местност „Корията” са изключения поради 

прилагания контрол от държавните и контролните органи. 

До голяма степен всички потенциални неблагоприятни въздействия могат да бъдат 

минимизирани с прилагането на ОУП. 

Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие 

Само 4,533% от територията на Община Камено е в границите на от защитена зона BG 0000271 

„Мандра-Пода“ обявена по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици и Директива 92/43 

ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. В границите на защитена зона 

BG 0000271 „Мандра-Пода“ влизат части от землищата на селата Константиново с 10666,019 дка и 

Черни връх с площ 5424,098 дка. Същите заемат 26,209% от територията на защитената зона. По-

голямата част от защитената зона е разположена на териториите на общините Бургас и Средец, където 

в съседство с нея са разположени промишлени предприятия и жилищни райони. Защитената зона се 

пресича от интензивно натоварен международен път, който я фрагментира в източната ѝ част. 

Защитената зона е уязвима от замърсяване на водите с нитрати от земеделски източници, които са в 

състояние да предизвикат трайни еутрофикационни процеси. 

Зони с нарушен ландшафт  

Кариери за добив на подземни богатства 

Различни са отделните фактори, които могат до повлияят върху състоянието на ландшафта. Към 

тях се включват както такива с антропогенен произход така и природно-обусловени явления с негативно 

действие върху абиотичната и биотичната среда.  

На територията на община Камено, съгласно националният баланс на запасите са заведени 

следните находища за строителни материали:  

- гр. Камено – находища за пясък „Ганчевото кладенче изток“ и „Ганчевото кладенче 

запад“ 

- Полски извор – находище за пясък „Полски извор“ 

- с. Черни връх – находище за пясък „Мандра“ и за трошен камък „Горно езерово“ 

- с. Константиново – находища за пясък „Новоселци 3“ и „Калов баир“ 

- с. Вратица – находища за трошен камък „Браница“ и „Каята“ 

Освен това северно от с. Черни връх има находище за медни сулфидни руди и до 60-те години 

на 20 век се е водил добив от „Бургаски медни мини“. Прокарани са две шахти, които в момента са 

ликвидирани. 

Свлачища 

По данни от „Геозащита Варна“ ЕООД, на територията на община Камено няма регистрирани 

свлачищни процеси, т.е в границите ѝ няма зони с увреждане на ландшафта с такъв характер (виж фиг. 

№ ІІ.4.4.-1). 

 Отпадъци и опасни вещества 

По данни от годишните доклади на РИОСВ-Бургас за състоянието на околната среда (РИОСВ, 

2012, 2013, 2014, 2015), има образувани множество нерегламентирани сметища със битови отпадъци, 

които замърсяват и увреждат почвите на региона. В тази връзка по предписания на РИОСВ-Бургас от 

страна на общините са предприети мерки по почистването на такива замърсени терени.  Независимо,   

че   голяма   част  от  населените   места  са  обхванати  в   система за организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци (99.90%), често се констатира образуване на нерегламентирани 

сметища. 

По   отношение   на   строителните   отпадъци,   друг   съществен   проблем  на територията на 

община Камено е изхвърлянето на част от тях нелегално край населените места и междуселищни пътища 

на територията на общината. 
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Изграждането на регионално депо за неопасни отпадъци „Братово - Запад” регион Бургас е 

приключило и е в процес на експлоатация. Все още не е решен проблема с  разделното събиране и 

третиране на биоотпадъците и опасните отпадъци от домакинствата. 

Акустична обстановка 

Шумът от автомобилния транспорт е основен фактор за повишени шумови нива в населените 

места, като представлява около 80% от общото шумово натоварване. Това се отнася и за селищните 

територии на община Камено, попадащи в обхвата на ОУП.  

Основният аспект на вредното въздействия на шума е свързан с влиянието му върху човешкия 

организъм и здраве. Високите шумови нива влияят върху слуховия апарат на човека, психическото и 

нервно състояние на личността, имунната система, обмяната на веществата, сърдечно-съдовата система 

и др. Подлежащите на контрол обекти са източниците на шум, намиращи се в промишлени зони, 

жилищни зони и в близост до жилищни зони. Приоритетни са тези, които се намират в жилищни зони с 

цел да се предотврати дискомфортът през различните части на денонощието и вредните ефекти от шума 

върху здравето на населението.  

РИОСВ - Бургас организира извършване на измерването, оценката, управлението и контрола на 

шума, излъчван в околната среда от промишлени инсталации и съоръжения, включително за 

категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на 

околната среда. В обхвата на този контрол попада и територията на община Камено. През последните 

години не са извършвани контролни измервания на шум от промишлени източници на територията на 

общината. 

Собствени измервания на шумовото натоварване на територията на общината се извършват от 

„Бургаски захарен завод” ЕАД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл енергия и газ България” 

ЕООД съгласно издадените им комплесни разрешителни с цел комплексното предотвратяване и контрол 

на замърсяването. Максимално измерените еквивалентни шумови ниви по границите на 

производствените площадки и на трите предприятия не надвишават граничните 70 dB(A), 

регламентирани с Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ. 

Може да се каже, че територията на общината не е обременена с голямо шумово натоварване. 

Пътната мрежа е добре развита, като всички населени места са свързани с общинския център град 

Камено. По-голямата част от общинската пътна мрежа, както и уличната мрежа в общинския център, са 

в много лошо състояние и се нуждаят от ремонт. 

Съгласно проекта за Концепция за пространствено развитие /КПР/ на община Камено 2015-2025 

г. в oбщината е осъществен проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр. 

Камено ”, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-

05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” на ОП 

”Регионално Развитие” 2007-2013. Една от целите на проекта е подобряване в екологичен аспект, 

включително и акустичния, на градската среда в гр. Камено и създаване на условия за отдих на местното 

население. По проекта са обновени 10 зони, които обхващат ул. „Освобождение“, ул. „Александър 

Стамболийски“, ул. „Царевец“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Републиканска“, ул. „Толбухин“, ул. „Михаил 

Герджиков“ и централната зона за отдих. Извършени са строително-монтажни дейности, които 

включват: подмяна на съществуващите улични и градински бордюри, на съществуващата настилка от 

тротоарни площи, преасфалтиране, възстановяване на тревните площи, презатревяване на 

съществуващите зелени площи, както и залесяване с едроразмерни и средноразмерни дървета и храсти. 

Тези мероприятия са оказали своя положителен ефект, подобрявайки акустичната среда в конкретната 

градска част.  

Факторите, които биха оказвали негативно влияние върху акустичната обстановка и за в бъдеще, 

могат да се групират в следните категории: 

 Увеличаващ се брой на МПС (предимно лични МПС втора употреба); 

 Недостатъчна пропускателна способност на използваната транспортна мрежа; 

 Грешки, допускани в градоустройственото планиране на селищните територии; 
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 Липса на ефективна шумозащита; 

 Незадоволително състояние на пътните настилки. 

Йонизиращи и нейонизиращи излъчвания 

Един пункт от територията на община Камено е включен в постоянната мрежа за радиологичен 

мониторинг на околната среда, извършван от ИАОС. Извършените измервания на радиационния гама-

фон и анализи на проби от необработваеми почви от този пункт през последните години не установяват 

отклонения от характерните фонови стойности за региона.  

Радиационният гама фон в Общината е в границите на характерните за страната фонови 

стойности. На територията на община Камено не е констатирано радиационно замърсяване на околната 

среда. Поради това не се е налагало осъществяване на антирадиационни и защитни мероприятия в този 

аспект.  

Нейонизиращи лъчения са електромагнитните лъчения, които поради своята същност не 

предизвикват йонизация в средата, през която преминават. Въздействието им върху човешкия 

организъм е коренно различно от това на йонизиращите. Излагането на електромагнитни полета 

причинява незабавни биологични ефекти, ако полетата са достатъчно силни. Те могат да ускоряват 

топлинното движение на молекулите в живите тъкани, в резултат на което се повишава температурата 

в тях и са възможни вредни последствия. 

Електромагнитното поле (ЕМП) е съвкупност от електрично и магнитно поле и се 

разпространява в пространството във вид на електромагнитни вълни. Източници на електромагнитни 

лъчения в околната среда са високоволтовите електропроводи и съоръжения от електропреносната 

мрежа на България. Те са с ограничена зона на въздействие в границите на нормативно определените 

сервитути.  

Всички предвиждания в проекта за ОУП на община Камено, касаещи електропреносната и 

електроразпределителната мрежа и телекомуникациите, следва да са в съответствие с изискванията на 

нормативната уредба с цел недопускане възникването на наднормени електромагнитни излъчвания в 

околната среда. 

Културно-историческо наследство 

Територията на община Камено е със значителен брой установени и декларирани недвижими 

културни ценности и обекти. Основна заплаха по отношение на съхранението на елементите на 

културно-историческото наследство на територията на всички населени места в общината са следните 

основни фактори:  

 Липса на осведоменост на населението, което от своя страна води след себе си до 

„безстопанствено отношение” (изхвърляне на битови отпадъци в границите на археологическите 

обекти, повреждане на указателни и информационни табели, на туристическа инфраструктура и 

др.).;  

 Деградация на археологическото наследство в т. ч. и поради наличие на „агресивни” 

замърсители в атмосферния въздух. От момента на разкриване и излагане на даден обект от 

археологическото наследство, той започва да се руши постепенно. Скоростта на рушене зависи 

от характеристиките на материалите и средата в която се излагат находките, степента на 

излагане. Влияние оказва и увеличаването на автомобилния трафик, замърсяването на 

атмосферата с вредни емисии, но високата влажност и наличието на солни аерозоли в 

атмосферния въздух;  

 Нерегламентирани разкопки и трафик на предмети и елементи част от на археологическо 

наследство.  

Във връзка с посочените фактори могат да се посочат следните насоки за изследване, откриване 

и допълване на културно-исторически паметници във връзка с обновяването на и разширения на 

населените места в общината и инфраструктурата им, както следва:  
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1. Особено внимание трябва да се отдели за предвидените за реконструкция жилищни територии 

и терени. Тази практика трябва да бъде предотвратена с предварителни теренни обхождания на местата 

предвидени за реконструкция, събиране на цялата налична до момента информация от спомени за по-

ранни стари, разкопки, и случайни находки. Поради тази причина съгл. чл. 160, ал. 2 на Закона за 

културното наследство, в сила от 10.04.2009 г., посл. изм. ДВ. бр. 93 от 24.11.2009 г., когато при 

изпълнение на инвестиционното предложение или проекти и извършване на изкопните и строителни 

дейности се открият структури и находки, които имат признаци на културни ценности, дейността се 

спира незабавно и се прилагат съответно чл. 72 и 73;  

2. При започване на теренните реконструкции е необходимо постоянно наблюдение от страна на 

музейни работници с археологическа квалификация, включително и документиране с различни 

технически средства;  

3. Да се изисква от изпълняващите строителни дейности - теренни, строителни, 

реконструкционни или други, свързани с разширяването на е вътрешно - комуникационни намерения и 

дейности, постоянна информация за вероятни находки - движими и недвижими. Изискването може да 

бъде обвързано със Споразумения основаващо се и на законовите норми в Република България. 

Здравно-хигиенни аспекти 

Проект на ОУП на община Камено не е свързан с нарушаване на екологичното равновесие в 

района. Факторите благоприятстващи минималните въздействие върху околната среда и липсата на 

въздействия върху здравословния статус на жителите на близките села при осъществяване на 

проектните решения са: 

- направената оценка на емисиите, показва че са незначителни като мощност и няма да оказват 

значително въздействие върху здравето на хората в района; 

- очакваните концентрации на замърсители след разсейване показва стойности под ПДК за 

населени места; 

- при експлоатацията на производствените инсталации от площадката на “Лукойл Нефтохим 

Бургас” АД, през наблюдаваните години 2012-2014 не са регистриране стойности над ПДК за озон във 

въздуха и приземен озон, бензен, фенол, серни оксиди, азотни оксиди. Регистрирани са епизодични 

превишения на СЧН – 5 μg/m3 за стирен; 

- в съществуващата селищна среда нивото на шума ще остане в рамките на ПДК. Периодични 

измервания на шумовите емисии от дейностите, извършвани от „Бургаски захарен завод” ЕАД, „Лукойл 

Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл енергия и газ България” ЕООД са в съответствие с нормативната 

уредба. Не се предвижда изграждането на нови производствени обекти.  

- изготвянето на плана не е свързано с вредни лъчения; 

- няма да се откриват нови производствени бази , свързани с генериране на производствени 

отпадъци и опасни вещества; 

- новите проектни решения не са фактор за замърсяване на почвите с токсични и органични 

вещества; 

- за регламентиране защитата на населението от възникването на евентуални бедствия и 

аварийни ситуации в община Камено е разработен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии за 

рискови дейности. 

V. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ, ИМАЩИ 

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И НАЧИНА, ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ 

СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПО ВРЕМЕ НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАНА 

Благоприятните екологични условия са важен фактор за социално икономическото развитие на 

всяко населено място. В този смисъл разработването на Общ устройствен план на Община Камено е 

съобразен с Националните цели по опазване на околната среда. 
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1. Цели на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи 

отношение към плана  

Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият стратегически 

и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г. 

Визията, целите и приоритетите на НПР БГ2020 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 БГ2020 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.  

НПР БГ2020 е интегриран документ за социално-икономическото развитие на България до 2020 

г, показващ връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа 2020“ и 

националните приоритети на България. Той обхваща пълния комплекс от действия на държавата в 

областта на социално-икономическото развитие, като същевременно определя мястото на мерките за 

постигане на националните цели, чието реализиране е заложено в Националната програма за реформи, 

Конвергентната програма и всички действащи стратегически и програмни документи. Поради това НПР 

БГ2020 осигурява и основа за програмния документ по Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-

2020 г.  

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г. е 

основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на 

балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните 

и междурегионалните 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.  

НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и 

приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат 

за балансирано развитие на районите.  

Главната стратегическа 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.” 

Стратегическите цели обхващат основните аспекти на сближаване – икономическо, социално и 

териториално. Всяка от тези цели визира и трите нива на сближаване: България - ЕС, междурегионално 

и вътрешнорегионално: 

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски, национален и 

вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната 

среда.  

Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в 

социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал.  

Стратегическа цел 3: Териториално сближаване и развитие на трансграничното, 

междурегионалното и транснационалното сътрудничество.  

Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от 

градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места. 
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Националната стратегия за околна среда 2009 - 2018 г. и Планът за действие за периода 

2009 - 2018 г. са разработени от Министерството на околната среда и водите, съгласувано с 

компетентните министерства и държавни агенции, представители на научните среди, неправителствени 

екологични и браншови организации, съгласно изискването на чл. 75, ал. 2 и ал. 3 от Закона за опазване 

на околната среда. 

Стратегията се основава на концепцията, че предотвратяването на отрицателните изменения на 

екосистемите и нарушаването на техните функции в следствие на антропогенни въздействия е ключов 

фактор за постигане на глобалната цел на политиката по устойчиво развитие – подобряване на 

качеството на живот и благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения посредством създаването 

на устойчиви общности, способни да управляват и използват ефективно ресурсите и да развиват 

екологичния и социалния потенциал на икономиката, както и да осигуряват просперитет, опазване на 

околната среда и социално сближаване. В този смисъл Стратегията цели не само по-устойчива околна 

среда, но и по-добро качество на живот. 

В следващата таблица са изброени целите по опазване на околната среда на Националната 

стратегия за околна среда и връзката им с настоящия план, като са дадени конкретните мероприятия 

предвидени с плана, водещи до постигането им. 

Таблица № V.1.-1: Целите по опазване на околната среда на Националната стратегия за околна 

среда и връзката им с настоящия план 

Цели и подцели на Националната стратегия за 

околна среда за периода 2009-2018 г. 

Мероприятия, предвидени с ОУП, водещи до 

постигане на целите 

1. Намаляване и предотвратяване на 

последиците от изменението на климата и 

чиста енергия 

- Намаляване на растежа на емисиите на парникови 

газове, отнесени към растежа на БВП на страната 

- Адаптиране към промените на климата 

- Постигане на устойчиво екологосъобразно 

развитие на енергетиката в страната  

В проекта на Общия устройствен план на община 

Камено са предвидени устройствени мерки, насочени 

към редуциране на емисиите на парникови газове и 

опазване на биоразнообразието в условията на 

глобални климатични промени, като:  

- съхранение и правилно планиране на защитените 

природни територии със съответен режим на 

защита, заложени в проекта;  

- от предвидените в ОУП мероприятия по 

озеленяване и изграждане на паркове и градини 

следва да се очаква положителен ефект относно 

замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ-10; 

- предвидените в ОУП дейности по 

благоустрояване на населените места (ремонт и 

изграждане на нови тротоари, озеленяване на 

пространствата около уличната мрежа и 

пътищата) следва да ограничи  възможностите за 

нови отлагания на пътен нанос върху пътните 

платна и следователно да намали възможностите 

за вторично замърсяване 

- създаване на условия за газифициране на 

населените места. 

2. Осигуряване на достатъчно по количество и с 

добро качество вода 

- Осигуряване на добро състояние на 

повърхностните и подземните води, на добър 

екологичен потенциал на изкуствените и силно 

модифицираните водни тела  

- Осигуряване на вода с необходимото количество 

и качество за населението, водните екосистеми и 

- Доизграждане на канализационните системи в 

населените места и изграждане на ПСОВ за 

битови и отпадъчни води: осигуряване на 

охранителните зони около ПСОВ. 

- Ликвидиране и рекултивация на незаконните 

сметища. 

- Поетапно ликвидиране на точковите и дифузните 

източници на замърсяване. 
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икономиката на страната и намаляване на 

последиците от наводнения и засушавания в 

условията на глобални промени в климата 

- Възприемането на водите като елемент от 

националната сигурност, с цел устойчиво 

развитие на страната 

- Въвеждане на интегрирано управление на водите 

и крайбрежните зони в Черноморския басейнов 

район на основата на екосистемния подход 

- Контрол за прилагане на съвременни аграрни и 

фермерски практики. 

- Оптимизиране на водоснабдителната система в 

населените места, изграждане на нови водоеми и 

други обекти и съоръжения. 

- Развитие на водоснабдителните системи за 

намаляване на загубите във водопроводната 

мрежа. Осигуряване на всички водоизточници за 

питейни води пояс В и С, които регламентират 

издаването на разрешителни за различни 

производствени дейности и др. стопански 

сектори; Намаляване на загубите в напоителните 

системи.  

3. По-здравословна околна среда за по-добро 

качество на живот 

- Намаляване на здравния риск от замърсяването на 

околната среда 

- Достигане на общоевропейските норми за 

качество на атмосферния въздух (КАВ) върху 

територията на цялата страна, намаляване нивата 

на емисиите и подобряване на качеството на 

течните горива 

- Прекратяване употребата на вещества, които 

нарушават озоновия слой и намаляване емисиите 

на флуорирани парникови газове 

- Намаляване на рисковете за човешкото здраве и 

околната среда от химикалите 

- Предотвратяване на нерегламентиран износ на 

определени опасни химикали 

- Повишаване информираността на населението, 

вкл. в детска и училищна възраст за ограничаване 

на рисковете за околната среда и човешкото 

здраве от употребата на определени опасни 

химикали 

- Предотвратяване и намаляване на шума в 

населените места 

- Подобряване на контрола върху източниците на 

шум в околната среда от страна на компетентните 

органи 

- Устойчиво управление на почвите 

- Възстановяване на увредени почви 

- С ОУП се предвижда поетапното благоустрояване 

на населените места с канализация, реконструкция 

на водоснабдителна мрежа, разширение на 

газоснабдяването за битови потребители. 

- Ограничаването на замърсяването на въздуха и 

акустичния дискомфорт от транспорта се търси, 

чрез някои насоки като, актуализиране и 

преструктуриране на съществуващата пътна 

мрежа, чрез предвиждане на защитни зелени 

пояси, шумозащитни стени и нова схема на 

организирания транспорт. 

- Подобряване на структурата на мрежата, чрез 

създаване на повече възможности и връзки, 

обезпечаване и увеличаване на габарита на трасета 

с по-голямо натоварване, където това е възможно. 

Наличието на една оптимална пътна мрежа ще 

подобри връзките със съседни общини, райони и 

областния център, ще поощри развитието на нови 

зони и ще подобри екологията.  

- В проекта за ОУП е заложено при бъдещото 

подробно градоустройствено планиране следва да 

се предвижда площ за озеленяване Поз = 20-60%, 

което също ще е благоприятно за комфортната 

акустична среда. 

- С проекта съществено е намален делът на 

пустеещи нискокатегорийни необработваеми 

земи, мочурища и дерета. 

- В проекта са набелязани териториите за 

възстановяване и рекултивация от зони за добив 

на строителни материали. 

4. Насърчаване на устойчивото потребление и 

производство 

- Разширяване използването на екологосъобразни 

технологии и екоиновации във всички сектори на 

икономиката 

- Интегриране на превантивните инструменти по 

околната среда с  икономическите политики 

- С проекта за ОУП на община Камено са 

предвидени проектни решения и конкретни 

предвиждания свързани с развитието на 

устойчивото потребление, екологично 

производство и туризма. С реализацията му се 

очаква увеличаване на икономическия потенциал 

и подобряване на условията за живот на 

населението.  

- В новите зони за производствени дейности се 
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- Стимулиране на устойчиви модели на 

потребление и производство във всички сектори 

на икономиката 

- Устойчиво управление на отпадъците 

- Постигане на устойчиво развитие на 

транспортната система и намаляване на натиска на 

транспорта върху околната среда 

- Устойчиво управление на районите в страната 

- Развитие на устойчива градска среда и 

агломерации 

- Постигане на устойчиво развитие на селското 

стопанство и намаляване на натиска на сектора 

върху околната среда 

- Устойчиво управление на горите на основата на 

екосистемния подход 

- Намаляване на натиска върху околната среда от 

туристическия сектор и развитие на устойчив 

туризъм 

- Интегрирана защита и опазване на природното и 

културно наследство 

предвижда развитието предимно на микро и малки 

предприятия в областта на хранително вкусовата 

и преработвателната промишленост, които не 

увреждат околната среда. Очакваното подобрение 

на инфраструктурата на общината следва да 

подобри качеството на живот. 

- Предложено е и вътрешно преструктуриране на 

земеползването в самите земеделски земи. 

Горските територии се запазват, като се 

препоръчва тяхното увеличаване за сметка на 

залесени ливади от земеделския фонд и 

рекултивирани табани и кариери; 

- Реализация на стратегическите цели и приоритети 

с цел съхранение на недвижимите културни 

ценности, характерния облик на селищната 

структура и идентичността на общината и 

региона. 

5. Ограничаване и спиране на загубата на 

биологично разнообразие 

- Устойчиво управление на биологичното 

разнообразие 

- Опазване на местообитания и видове с европейско 

и национално значение от Националната 

екологична мрежа и извън нея  

- ОУПО предвижда максимално опазване на 

биологичното разнообразие в защитена зона BG 

0000271 „Мандра-Пода“ по двете директиви.  

- Предложени са конкретни процедурни действия, 

които да се реализират, така че въздействието да е 

в положителна посока. 

6. Формиране на нови модели на поведение на 

обществото, щадящи околната среда и 

съдействащи за устойчивото развитие, както 

и осигуряване на по-качествена информация и 

мониторинг за околната среда 

- Подобряване на достъпа до информация и участие 

на обществеността в процеса на вземане на 

решения за околната среда, включително 

повишаване на използването на електронните 

средства за достъп до информация и участие на 

обществеността в процеса на вземане на решения  

- Повишаване на общественото съзнание, 

културата, образованието и формиране на нови 

модели на поведение на обществото щадящи 

околната среда и съдействащи за устойчивото 

развитие 

- Подобряване и развитие на системите за 

наблюдение и  програмите за мониторинг 

- Подобряване и изграждане на нови 

информационни системи и регистри за 

състоянието на околната среда 

- Разработване на методологии и въвеждане пакет 

от индикатори, включително и индикатори за 

Процедурата по изготвяне на ОУПО и настоящия 

ДЕО се подлагат на законоустановените форми на 

обществен достъп и контрол. Постъпилите мнения, 

препоръки, жалби се вземат предвид при 

окончателните устройствени решения. 
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устойчиво развитие, като инструменти за оценка 

на състоянието на околната среда и ефективността 

на екологичната политика 

 

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в България до 2015 г.  

Генералната стратегическа цел, която страната ще преследва в дългосрочен план за развитието 

и управлението на водния сектор, поставена в „Национална стратегия за управление и развитие на 

водния сектор в Р. България до 2015 г.“, е: устойчиво ползване на водните ресурси за осигуряване на 

водоснабдяването за питейни нужди на населението и за икономиката в условията на басейново 

управление на трансграничните води и на глобално изменение на климата при гарантиране на 

екологична устойчивост на засегнатите водни системи и националните интереси, свързани с 

осигуряването на необходимата по количество и качество вода за нуждите на сегашните и бъдещите 

поколения. За постигането на тази дългосрочна цел са формулирани четири стратегически цели, чието 

изпълнение ще бъде осъществено през периода 2005-2014 г. 

В таблицата по-долу са описани начините, по които тези стратегически цели са взети предвид в 

ОУП на Община Камено, дали допринасят за постигане на стратегическите цели, както и дали са 

съобразени или противоречат с тях.  

Таблица № V.1.-2: Целите по Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в 

България и връзката им с настоящия план 

Стратегически цели на национална стратегия за 

управление и развитие на водния сектор в 

РБългария до 2015 г. 

Предложения в ОУП за постигане на целите 

І. Осигуряване на населението с достатъчно 

количество и гарантирано качество води за 

питейно-битовите нужди: 

1.1. Обхващане на цялото население от централно 

водоснабдяване, което се контролира и регулира 

съгласно нормативната уредба. 

1.2. Намаляване на загубите от вода във 

водоснабдителните системи. 

1.3. Премахване на режима на водоснабдяване на 

населените места. 

1.4. Намаляване ползването на питейни води за други 

нужди. 

1.5. Прилагане на ценова политика, гарантираща 

икономичното и с грижа за качеството използване на 

водните ресурси от населението на страната. 

1.6. Подобряване на качеството на питейните води. 

1.7. Подобряване качеството на ВиК услугите и 

достигане до нивата и стандартите на тези услуги. 

- Предложената схема в ОУП за оптимизиране 

на водоснабдителната система ще допринесе за 

постигане на подцел 1.1. 

- Подмяна на съществуващите етернитови 

тръби на водопроводната мрежа със 

съвременни материали ще допринесе за 

постигане на подцел 1.2. 

- Контрол за рационално използване на водните 

ресурси в промишлеността –издаване на 

разрешително за водоползване, селското 

стопанство –животновъдство, 

растениевъдство,   с въвеждане на 

индивидуално отчитане на водопотреблението 

ще допринесе за постигане на подцел 1.4. 

- Изграждане на канализация към всяко 

населено място и ПСОВ за пречистване на 

отпадъчните битови води; ликвидиране и 

рекултивация на незаконните сметища; 

осигуряване на охранителни пояси А, Б, С и 

спазване на режима на ползване в тях; 

прилагане на добри земеделски и фермерски 

практики в селското стопанство. Тези 

предложения ще допринесат за постигане на 

подцел 1.6. 

ІІ. Опазване и подобряване на състоянието на 

повърхностните и подземните води: 

2.1. Увеличаване броя на водните тела с добро 

качество на водите 

- Предложените в ОУП насоки и мерки за 

постигане на добро химично и добро 

екологично състояние на водите на Айтоска, 
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2.2. системно намаляване на стопанските обекти, 

представляващи риск за замърсяване на подземните 

води. 

2.3. Намаляване на товара на замърсяване, 

включително и от аварии на повърхностните и 

подземни води от стопански отрасли. 

2.4. Пълно обхващане на стопанските 

обекти, замърсители на водите в система за 

мониторинг и контрол, включително собствен 

мониторинг. 

2.5. Възстановяване на биоразнообразието и 

качеството на обитание на растителните и 

животинските видове в естествените водни обекти. 

2.6. Увеличаване на дела на отпадъчните води от 

населените места с над 2000 жит., които преминават 

през канализационните мрежи и се третират в ПСОВ. 

Русокастро и Чакарлийка  ще допринесат за 

постигане на подцел 2.1. 

Въвеждане на ефективно действащи ПС към 

съответни стопански обекти; ситуирането в 

производствените зони на производствени 

дейности със съвременни технологии; 

системен контрол за емисионните норми на 

предприятия, формиращи производствени 

води, ще допринесе за постигане на подцели 

2.2, 2.3 и 2.4. 

Възстановяване на площите на равнинни гори, 

на заливни гори, на площите на 

оризопроизводство; подобряване на 

хидрологичния режим на повърхностни водни 

тела; изграждане на биокоридори на 

територията. Тези предложения ще допринесат 

за постигане на подцел 2.5. 

Цялостна канализация на населените места; 

изграждане ПСОВ за третиране на отпадъчните 

битови води. Тези предложения ще допринесат 

за постигане на подцел 2.6. 

ІІІ. Развитието на водностопанските отрасли при 

ефективно и интегрирано управление на ползите 

от тях води: 

3.1.Осигуряване на нарастващи възможности за 

развитие на поливно земеделие в страната. 

3.2. Развитие на балнеолечението и профилактиката, 

използващи ресурсите от минерални води в страната. 

3.3. Развитие на туризма, отдиха и спорта, свързани с 

естествените и изкуствени водни обекти. 

3.4. Развитие на рибарството и отглеждането на 

аквакултури като част от комплексното ползване на 

водите. 

3.2. Нарастване на дела на оборотното 

водоснабдяване в промишлеността 

- Предвидените насоки за развитие на селското 

стопанство в ОУП ще допринесат за постигане 

на подцел 3.1. 

- Предложението за изграждане на 

биокоридори на територията на общината ще 

допринесе за постигане на подцели 3.3 и 3.4. 

 

ІV. Защита на националните и обществените 

интереси при развитието и управлението на 

водния сектор: 

4.1. Опазване на подземните ресурси като 

стратегически резерв за питейно-битови нужди. 

4.2. Предотвратяване на кризи и инциденти от 

вредното въздействие на водите. 

- Предложенията в ОУП за развитие на 

различните стопански сектори при спазване на 

действащите нормативни изисквания ще 

допринесат за постигане на подцел 4.1. 

- Предложенията, залегнали в „План за 

действие при аварии и бедствия” на 

територията на общината ще допринесат за 

постигане на подцел 4.2. 

 

Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.  

Транспортът играе ключова роля за развитието на всяко модерно общество,  като средство за 

икономическо развитие и предварително условие за постигане на социална и регионална кохезия.  

В този смисъл, целта на държавната администрация в лицето на Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, е да създаде законови и икономически условия за 

предоставянето на обществени транспортни услуги и съответната инфраструктура, които да отговорят 

на очакванията на потребителите. Добре изготвената и успешно прилагана транспортна политика 
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допринася за повишаване качеството на човешкия живот. Стратегическият документ е напълно 

съобразен с последните насоки за развитие на европейската транспортна политика. Основна негова цел 

е да очертае основните задачи, стоящи пред българската транспортна система за успешното й 

интегриране в европейската такава.  

Основите принципи, залегнали в разработването на Стратегията не са тясно секторно 

ориентирани, а обхващат следните общи насоки:  

 

Транспортни: - Интегрален подход, разглеждащ транспортния сектор като цяло и 

във взаимосвързаността на отделните видове транспорт, които се 

конкурират и взаимодействат помежду си; 

- Устойчиво и балансирано развитие на отделните видове транспорт; 

- Насоченост към нуждите на потребителите; 

- Ограничаване на пряката зависимост между икономическия ръст и 

нарастването на транспортното търсене.  

Икономически: 

 

- Хармонизиране на условията за постигане на лоялна конкуренция; 

- Ефективно използване на наличните ресурси; 

- Заплащане на всички разходи (включително и пълните социални) 

на принципа „потребителят заплаща”. 

Екологични: 

 

- Ограничаване на вредното влияние на транспорта върху околната 

среда, средата за живот и климата; 

- Енергийна ефективност; 

- Заплащане за нанесените вреди от причинителя.  

Социални: - Равни условия за достъп до обществените услуги; 

- Задължителни обществени услуги; 

- Превес на обществения над индивидуалния и/или местен интерес; 

- Опазване на здравето на населението и повишаване на 

безопасността на транспорта и качеството на живот.  

 

В окончателния проект за ОУП на община Камено транспортната система се разглежда като 

важен фактор в подпомагане регионалното и социално развитие и интеграция, както и като основен 

елемент, касаещ комфорта на населението. 

Едни от най-важните документи, които засягат опазването на околната среда, респективно 

местообитанията и биологичното разнообразие, са Директивите по Натура 2000. 

Директива на Съвета 92/43/ЕИО от 21.05.1992 г.  за запазването на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 

Директивата има за цел да допринесе за осигуряване биологичното разнообразие чрез запазване 

на естествените местообитания, както и на дивата флора и фауна върху европейската територия на 

държавите-членки. За целта са взети мерки, имащи за цел да запазят или възстановят благоприятното 

състояние на запазване на естествените местообитания и видовете диви животни и растения от интерес 

за Общността. С Директивата се определя и изграждането на екологичната мрежа Натура 2000, 

състояща се от територии, обхващащи естествените местообитания от Приложение I, както и 

местообитанията на видовете от Приложение II на Директивата, даващи възможност за запазването или 

където подходящо, възстановяването на благоприятно състояние на запазване на тези типове естествени 

местообитания и местообитанията на видовете в техния естествен район на разпространение. 

Директива на Съвета 2009/147/ЕИО от 30 ноември 2009 година за опазването на дивите 

птици 
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Директивата се отнася до опазването на всички видове естествено живеещи в диво състояние 

птици на европейската територия на държавите-членки. Тя има за цел защитата, управлението и 

регулирането на тези видове и урежда тяхното използване, прилага се и за техните яйца, гнезда и 

местообитания.  

На територията на Община Камено попадат части от защитена зона BG 0000271 „Мандра-Пода“ 

обявена по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици и Директива 92/43 ЕЕС за опазване на 

природните местообитания и Дивата флора и фауна.. 

Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 

2013 - 2020 г. (НСРГСРБ 2013 – 2020) е интегриран документ за развитие на горския сектор до 2020 г., 

формулиращ националните приоритети, в съответствие с европейската рамка за планиране в сектора. 

НСРГСРБ 2013 – 2020 г. е съобразена и с националните стратегически документи.  

В резултат от прилагането на НСРГСРБ 2013 - 2020  се очаква да се запазят и обогатят 

екологичните, социалните и икономическите функции на горите. Устойчивото развитие на горския 

сектор ще стимулира икономическото развитие на страната като цяло, ще допринесе за повишаване 

качеството на живот и за подобряване състоянието на околната среда. 

Стратегическият план за развитие на горския сектор 2014 - 2023 г. е от особено значение и 

се очаква да бъде мост между стратегическата визия за сектора и конкретните действия за нейното 

постигане. Мисията на Стратегическия план за развитие на горския сектор е да определи конкретните 

действия за изпълнение на стратегическите цели, приоритетите и мерките, заложени в Националната 

стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020г., осигурявайки условия за 

постигане на заложената в нея Визия.  

Стратегическият  план за развитие на горския сектор идентифицира оперативни цели и дейности, 

групирани в съответствие със заложените в Стратегията стратегически цели, приоритети и мерки. В 

допълнение Планът включва оценка на нужните ресурси, очакваните резултати, отговорните и 

ангажирани институции, комуникационна и медийна политика и индикатори и правила за извършване 

на мониторинг на изпълнението. 

Националната стратегия за развитие на ловното стопанство 2012 - 2027 година  има за 

цел да очертае насоките за развитие на ловното стопанство в условията на пазарна икономика и да 

отговори на предизвикателствата на новите виждания за устойчиво развитие и опазване на всички 

възобновими природни ресурси. Нейната  мисия е в дългосрочен план да даде основните насоки за 

устойчивото развитие и ползване на дивечовите запаси, да защити и опази биологичното разнообразие 

и местообитанията и възстанови изчезнали видове, както и да намали, а в някои случаи и да елиминира 

влиянието на факторите, които влияят негативно върху дивечовите популации. Очакванията са към 2027 

година в България да има устойчиво развитие и ползване на дивечовите ресурси, запазено биологично 

разнообразие и ценни и редки видове и повишена производителност на местообитанията и на добитите 

в тях продукти. 

Националната стратегията за развитие на ловното стопанство гарантира прилагането на 

Европейското и международно природозащитно законодателство в Българското законодателство и е 

естествено продължение на Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие в 

България и на Стратегията за развитие на горите 2013 - 2020 година. Тя определя целите на 

ловностопанската  дейност у нас,  насочени преди всичко в защита на биоразнообразието и генофонда 

на страната ни и  на месните видове дивеч при съвместяване интересите на държавата и на 

собствениците на земи и гори със стопанисващите дивеча. 

2. Цели на опазване на околната среда на местно ниво, имащи отношение към плана  

Целите на настоящия план се припокриват и с основните цели и приоритети на стратегиите, 

плановете и програмите на местно ниво. 

Регионалният план за развитие на Югоизточен район за планиране периода 2014 - 2020 г. 

Регионалният план за развитие на Югоизточен район като един от шестте плана за развитие на 

ниво 2 за периода 2014-2020 г. е съществен елемент в йерархичната система от документи за 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  317 

стратегическо планиране на регионалното развитие. Той определя средносрочните цели и приоритети 

за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на района, отчитайки 

специфичните му характеристики и потенциал за развитие.  

Като документ с интегрален характер, Регионалният план за развитие на Югоизточен район от 

ниво 2 е съобразен, от една страна, с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие 

на Република България за периода 2012-2022 г. От друга страна е потърсена взаимна допълняемост 

между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие в ЮИР и целите и приоритетите на 

секторните стратегии и политики, които спомагат за балансираното развитие на района. 

Съгласно плана Визията за развитие на района е „Югоизточен район – привлекателно място за 

живот и бизнес, със съхранено природно и културно наследство, ефективно използващ своя потенциал 

за постигане на устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие със затвърждаване на 

традициите си в туризма и енергетиката”. 

Съобразявайки се с НСРР, РПР на ЮИР поставя идеята за икономическо, социално и 

териториално сближаване на европейско, национално и регионално ниво във фокуса на стратегическите 

си цели: 

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване на ЮИР на междурегионално (с другите 

райони от ниво 2 в страната) и вътрешнорегионално (между областите в рамките на района от ниво 2) 

ниво посредством използване на собствения потенциал на района в условията на щадящо околната среда 

развитие;  

Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства в 

ЮИР чрез инвестиции в човешките ресурси и подобряване на социалната инфраструктура;  

Стратегическа цел 3: Развитие и подобряване на териториалното сближаване на ЮИР чрез 

използване на различните форми на териториалното сътрудничество – трансгранично, транснационално 

и междурегионално; 

Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие на ЮИР чрез укрепване на 

градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените места. 

Областната стратегия за развитие на област Бургас (ОСРОБ) е важна част от системата за 

стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие и е разработен в 

контекста на актуалното социално-икономическо състояние на областта и в съответствие със 

стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и 

приоритети за регионално развитие при съобразяване с нормативна и институционална среда за нейното 

прилагане, наблюдение и оценка. Областната стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014 – 

2020 г. е разработен и изпълнява във взаимодействие и съгласувано с предвижданията на действащите 

устройствени схеми и планове и перспективите за пространствено развитие за територията на областта. 

В това отношение е обърнато внимание на актуалното състояние и на перспективите за развитие на 

мрежата от населени места и градски центрове, селските райони и връзката град - прилежащ регион, 

както и проблемите на териториите с периферен характер и затруднен достъп. 

Визия за област Бургас: „Към 2020 г. област Бургас успешно да осъществява устойчива 

социално-икономическа динамика, предполагаща работеща икономика на база иновационна платформа 

на развитие”.  

Главната цел на Областната стратегия на развитие на област Бургас 2014-2020 е формиране на 

устойчиво социално-икономическо развитие на област Бургас интегриращо хора, техносфера и природа 

в перспективна териториално пространство. Тази главна цел се постига чрез следната съвкупност от 

стратегически цели и приоритети за постигането на тези цели, с конкретизирани специфични цели към 

всеки приоритет и мерки за осъществяването им: 

Стратегическа цел 1:  

Формиране на устойчива икономическа динамика на база иновационна платформа на развитие, 

създаваща високо равнище на трудова заетост, характеризиращо се с добри качествени показатели, 
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създаване на усъвършенствана инфраструктура и провеждане на политики на запазване на околната 

среда: 

Приоритет 1. Създаване на устойчив икономически растеж: 

Специфична цел 1: Изграждане на финансова мрежа за формиране на инвестиционни потоци в 

ключови направления по изграждане на устойчива икономика на база иновационна платформа на 

развитие; 

Специфична цел 2. Изграждане на маркетингово-продажбена мрежи за реализация на стокови 

потоци и услуги; 

Специфична цел 3: Изграждане на мрежа от предприятия – производители на продукти и услуги 

със значителен иновационен компонент и висока добавена стойност, така че да се осигурява 

конкурентни продукти и услуги. 

Приоритет 2. Създаване и развитие на модерна инфраструктура: 

Специфична цел 4. Изграждане на съвременна транспортно-комуникационна инфраструктура. 

Приоритет 3. Високо равнище на трудова заетост, характеризиращо се с добри качествени 

показатели: 

Специфична цел 5. Формирането на мрежи от работещи организации, описани по-горе и 

създаване на условия за високо равнище на трудова заетост с добри качествени показатели на работните 

места. 

Приоритет 4. Постигане на демографски растеж – положителен естествен прираст в областта, 

рязко съкращаване на емиграцията – външна и вътрешна, понижаване на равнището на ранна смъртност: 

Специфична цел 6. Разработка на специализирана демографска стратегия за област Бургас, в 

разработката на която да бъдат привлечени както административни ресурси на областно и общинско 

равнище, така и експертни ресурси от академични и университетски организации. 

Стратегическа цел 2: 

Приоритет 5. Качествено здравеопазване и развита мрежа от социални услуги:  

Специфична цел 7. Изграждане от заинтересувани професионални кръгове на програма за 

профилактични здравни мероприятия, работещи в превантивен режим на действие по отношение на 

ключови причинители на ранна смъртност – сърдечно-съдови, ракови и прочее заболявания. 

Приоритет 6. Модерно и достъпно образование, развита култура, спорт и туризъм. 

Специфична цел 8. Повишаване на качеството на начално, средно и висше образование. За тази 

цел с институционалната подкрепа на областна администрация формиране и осъществяване от 

съответните компетентни служби по линия на Министерството на образованието и науката, както и на 

съответните ръководства на училища, училищни настоятелства, колежи и университети, и техните 

настоятелства на програма за дистанционно обучение - лекции и семинари по важни теми с водещи 

преподаватели и личности от областта, страната и чужбина на безвъзмездна, престижна основа. 

Приоритет 7. Околна среда – сред най-запазената в България: 

Специфична цел 9. Разработка на екостратегия за постигане на приоритет 7. 

Приоритет 8. Институционален капацитет – сред водещите в страната: 

Специфична цел 10: Разработка на стратегия за усъвършенстване на институционалния 

капацитет на областна и общински администрации. 

Общински план за развитие на Община Камено за периода 2014-2020 г. 

Визията за развитието на община Камено отразява желаните промени и желаното състояние за 

развитието на общината в един дългосрочен период. Тя изразява мнението на местните хора и има 

мобилизиращ и консенсусен характер, обединяващ териториалната общност: „Община Камено - 

привлекателно място за живот, бизнес и инвестиции, базирано на съвременна инфраструктура, 
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балансиран икономически растеж, пълноценна социална и професионална реализация на човешкия 

потенциал”. 

Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентоспособна икономика, основана на икономическия 

и човешки потенциал на общината 

Приоритет 1.1: Развитие на икономиката чрез използване на местния потенциал 

Мярка 1.1.1: Подкрепа за развитието на частния сектор 

Мярка 1.1.2: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със стартиране на нов 

бизнес и/или създаването на нови работни места 

Приоритет 1.2: Развитие на земеделието 

Мярка 1.2.1: Развитие на растениевъдството 

Мярка 1.2.2: Развитие на животновъдството 

Приоритет 1.3: Развитие на туризма и спорта 

Мярка 1.3.1: Развитие на туризъм и спорт 

Приоритет 1.4: Стимулиране на инвестиционната активност 

Мярка 1.4.1: Развитие на зоните за локализация на бизнеса 

Мярка 1.4.2: Активно участие на общинската администрация като партньор на бизнеса 

Мярка 1.4.3: Приличане на инвестиции чрез установяване на трайни бизнес партньорства за 

развитие на ПЧП 

Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване на общината и опазване на околната 

среда 

Приоритет 2.1: Подобряване на инфраструктурата 

Мярка 2.1.1: Модернизация и разширяване на местната транспортна инфраструктура - пътна 

мрежа, публичен транспорт; 

Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадните 

води; 

Мярка 2.1.3: Подобряване на електроснабдяването; 

Мярка 2.1.4: Подобряване на състоянието и МТБ на образователната инфраструктура 

Мярка 2.1.5: Подобряване на състоянието и МТБ на здравната инфраструктура; 

Мярка 2.1.6: Подобряване на състоянието и МТБ на социалната инфраструктура; 

Мярка 2.1.7: Подобряване на състоянието и МТБ на културната инфраструктура в общината; 

Мярка 2.1.8: Опазване и адаптиране на недвижимите културни ценности;  

Мярка 2.1.9: Подобряване на състоянието и МТБ на административни сгради.  

Приоритет 2.2.: Опазване и съхранение на околната среда  

Мярка 2.2.1: Опазване чистотата на атмосферния въздух; 

Мярка 2.2.2: Целесъобразно управление и ползване на водните ресурси и опазване на чистотата 

им; 

Мярка 2.2.3: Подобряване управлението на отпадъците;  

Мярка 2.2.4: Развитие на зелената система в общината; 

Мярка 2.2.5: Опазване на биоразнообразието; 

Мярка 2.2.6: Подобряване на енергийната ефективност и разширяване използването на ВЕИ 
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Стратегическа цел 3: Социално развитие и интеграция 

Приоритет 3.1: Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до тях 

Мярка 3.1.1: Подобряване на достъпа до първична и специализирана медицинска помощ и 

програми за здравна профилактика; 

Мярка 3.1.2: Подобряване на достъпа до дентално медицински услуги и повишаване на здравната 

култура. 

Приоритет 3.2: Подобряване качеството и достъпа до образованието. Създаване на благоприятна 

среда за реализация на младото поколение 

Мярка 3.2.1: Информационно обезпечаване на учебните заведения; 

Мярка 3.2.2: Подкрепа и разширяване на извънкласни и извънучилищни форми на заниманията 

на деца и младежи; 

Мярка 3.2.3: Обучения и ориентация на младото поколение към професии от местно значение и 

професии с трудова реализация; 

Мярка 3.2.4: Допълнителна квалификация на преподавателите за подобряване на учебния 

процес; 

Мярка 3.2.5: Развитие на спорта. 

Приоритет 3.3: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на групи в 

социална изолация 

Мярка 3.3.1: Поддържане на качеството и създаване на нови социални услуги в общината; 

Мярка 3.3.2: Обучение и квалификация на възрастни, на трайно безработни и на други лица от 

групите в неравностойно положение на пазара на труда; 

Мярка 3.3.3: Превенция на младежката и дългосрочната безработица. 

Приоритет 3.4: Разнообразяване на културния календар на общината 

Мярка 3.4.1: Организиране на нови културни събития и фестивали в общината;  

Мярка 3.4.2: Стимулиране и подпомагане развитието на културните институции в общината. 

Стратегическа цел 4: Подобряване на административния капацитет и повишаване на 

териториалното сътрудничество 

Приоритет 4.1: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината и подобряване 

на капацитета й 

Мярка 4.1.1: Усъвършенстване организацията на управление и работа в общинската 

администрация; 

Мярка 4.1.2: Повишаване квалификацията и уменията на общинската администрация.  

Приоритет 4.2: Стимулиране на местните общински партньорства и трансгранично и 

международно сътрудничество 

Мярка 4.2.1: Утвърждаване и създаване на нови трайни връзки със съседните общини за 

съвместна работа и участие в проекти; 

Мярка 4.2.2: Развитие на трансграничното и международно сътрудничество. 

Изготвеният проект за ОУП на община Камено съобразява и допринася за постигане на 

формулираните в ОПР приоритети. 
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VІ. ВЪЗМОЖНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ФАКТОРИТЕ, 

КОИТО Я УВРЕЖДАТ И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ 

1. Атмосферен въздух 

Настоящият Общ устройствен план на община Камено има за основна задача да подготви 

цялостното устройство на териториите на общината за периода 2015 -2035 г. С него се определят общата 

структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на 

техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-историческото 

наследство. 

Общият устройствен план на община Камено като стратегически документ обвързва 

сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и 

приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен 

стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. 

Стратегическите насоки за териториално развитие в общината са свързани с реализирането на 

специфични цели и задачи в устройството на територията, което има за цел да постигне устойчиво и 

балансирано социално-икономическото развитие в съответствие с ресурсните възможности. 

Синтезираният баланс на територията на община Камено показва, че ударението пада върху 

създаването на нови зони за спорт и атракции (увеличение с 221.55 ха), жилищни функции (увеличение 

с около 170.54 ха), производствени дейности (увеличение с 112.97 ха), рекреационни дейности, курорти 

и вилни зони (увеличение с около 108.20 ха), складови дейности (увеличение с 54.70 ха). Увеличението 

на площите за озеленяване, паркове и градини е с около 49.25 ха, а най-малко е увеличението  на 

терените за обслужващи дейности (увеличение с 9.42 ха). Това ще стане за сметка на съществуващите 

обработваеми земи (намаление с -350.26  ха), необработваеми земи (намаление с около -113.20  ха) и 

ливади пасища и мери (намаление с около -208.61 ха). 

Направеният анализ на КАВ на Община Камено, в това число и на град Камено, показа, че 

основният риск за влошаването му идва от два замърсителя: ФПЧ-10 и азотни оксиди. Основните 

източници на тези замърсители са битовото отопление с твърди горива и транспорта (за ФПЧ-10), както 

и транспорта и големите горивни източници (за азотни оксиди). Рискът от замърсяване със серни оксиди 

и сероводород е свързан единствено с промишлеността (инсталациите на „Лукойл Нефтохим Бургас“ 

АМ). Към момента няма сведения за значително разширяване на дейността на фирмата, поради което 

този риск е минимален. Някои от промените в баланса на териториите имат пряко отношение с КАВ и 

ще бъдат коментирани както следва: 

Територии с жилищно предназначение 

Предвижда се да се увеличат с 170.54 ха общо за общината и около 30 ха за град Камено. Това 

увеличение не кореспондира с направените в ОУП демографски прогнози, които предвиждат намаление 

на населението на общината до 2035 г. от 10217 (2015 г.) до около  7130 души (с около 3000 души или 

около 30%). Увеличаването на сградите с жилищно предназначение означава допълнителни 

източници за отоплението им, което към настоящия момент е основно чрез твърди горива, които 

са един от основните източници на ФПЧ-10. Този извод не се отнася за съставните селища, тъй 

като при тях не се наблюдава наднормено замърсяване с ФПЧ-10. 

Територии за производствени дейности 

Предвижда се те да се увеличат с 112.97 ха, а за град Камено с 95 ха. Доколкото промишлеността 

в общината е добре развита, привличането на нови производствени дейности следва да става много 

внимателно. Това трябва да бъдат производствени дейности, които не са свързани с генериране на 

емисии от прах, азотни оксиди и други вредни вещества. Такъв профил обикновено имат микро и малки 

фирми в областта на селското стопанство, преработването на селскостопанска продукция, фирми в 

областта на услугите и други с подобен профил. Не е желателно да се привличат производствени 

дейности, свързани с добив на инертни материали, добив на полезни изкопаеми по открит способ 

(високи нива на генерация на ФПЧ-10), производства с висока консумация на енергия и мощни 

горивни източници (високи нива на емисии от азотни оксиди). 
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Територии за складови дейности 

Предвижда се те да се увеличат с 54.70 ха, изцяло в землището на село Вратица. Развитието на 

голяма логистична база в малко населено място предполага добра обвързаност с транспортната 

инфраструктура, тъй като предполага значителен транспортен поток към и от нея. Както беше 

отбелязано в анализа на КАВ, основният източник на ФПЧ-10 за общината е автомобилния транспорт, 

чиято интензивност непрекъснато нараства. Към момента настилката на  път ІІІ-539 е в лошо състояние 

и допълнителното нарастване на трафика по него ще предизвика неминуемо увеличение на емисиите от 

ФПЧ-10. Освен това с. Вратица няма пряка връзка с АМ „Тракия“, което означава използване на обходни 

маршрути. В тази светлина, реализирането на предвидените в ОУП складови дейности следва да 

се предхождат или да се извършват едновременно с рехабилитация и модернизация на пътната 

инфраструктура към тях. 

Рекреационни дейности, курортни и вилни зони 

Площите за тези дейности се предвижда да се увеличат с около 108.20 ха, от които на 

територията на село Константиново с 15.2 ха, на село Трояново с 7.4 ха, на село Тръстиково с 5.4 ха, на 

село Черни връх с 80.2 ха. Най-голямо развитие на тези дейности се предвижда в землището на с. Черни 

връх поради близостта му до езерото Мандра. Една но целите на ОУП е да превърне общината в 

атрактивна туристическа дестинация предлагаща разнообразен туристически продукт за целогодишен 

отдих. Счита се, че отрасълът туризъм е с добри перспективи за развитие на територията на цялата 

община, имайки предвид някои благоприятни предпоставки, като природо-географско разположение, 

културно-историческо наследство, автентичен бит и фолклор, кулинарни и еноложки традиции, и др. 

Съществуват много добри предпоставки за успешно развитие за летен пешеходен и конен туризъм, 

културен туризъм, спортен туризъм, СПА туризъм, ловен туризъм, екстремен туризъм и селски туризъм. 

Културният и СПА туризмът, които са предпочитаните начини за целогодишен отдих в България от 

страна на чужденците имат благоприятна почва за развитие. Наред с положителните за икономиката 

на общината страни, развитието на туризма неминуемо води до увеличаване на транспортния 

трафик до местата за почивка с произтичащите от това негативни последици за КАВ по 

отношение главно на ФПЧ-10 и вторично на азотните оксиди. Този негативен ефект може 

значително да се смекчи ако всички пътища към туристическите дестинации са в добро състояние 

(качествени настилки с минимален пътен нанос). Това условие към момента не е изпълнено. 

Територии за спорт и атракции 

Площите за тези дейности се предвижда да се увеличат с около 221.55 ха, от които на 

територията на село Константиново с 132 ха и на село Тръстиково с 78.9 ха. Аналитичните проучвания 

за наличните спортни обекти  на територията на община Камено са показали, че като брой и площ те са 

под действащите нормативи (5 м2/човек открити  и  0,6 м2/човек покрити спортни площи). 

Същевременно е констатирано, че игрищата и стадионите в селата не са в добро физическо състояние, 

което налага същите да бъдат реновирани. Основно ново спортно строителство е свързано с 

изграждането на два голф комплекса. Това ще подобри нормативните показатели за открити спортни 

площи, но няма да отговори на нуждите за масов спорт. Развитието на нови обекти за спорт и 

атракции в общия случай не води до влошаване на КАВ. 

Топло и газоснабдяване 

На територията на общината има изградена газопреносна мрежа с дължина 20 000 м, брой 

абонати 160, от които 126 битови потребители и 34 стопански. Както е известно, природният газ е 

алтернативно гориво, както за индустриални, така и за битови потребители. Степента на газификация 

на Община Камено има пряк положителен ефект за редуциране на емисиите от ФПЧ-10 от населението 

и промишлеността. С плана се предвижда по-нататъшно разширение на газопреносната мрежа в два 

етапа. По време на  първия етап се предвижда захранване на селата Тръстиково, Полски извор, Черни 

връх, Ливада, Русокастро, както и евентуално Желязово и Константиново. По време на втория етап се 

предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа за захранване на селата Кръстина, Винарско, 

Трояново и евентуално с. Вратица. Изпълнението на това проектно предложение без съмнение 

следва да доведе до положителен ефект относно замърсяването с ФПЧ-10. Ще се създадат 
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предпоставки да се включат към газопреносната мрежа както на нови домакинства, така и на 

нови и съществуващи стопански обекти извън общинския център.  

Пътна мрежа 

В баланса на територията ОУП не предвижда увеличаване на териториите за транспорт и 

комуникации. Направена е констатацията, че пътната мрежа е добре развита, като всички населени места 

са свързани с общинския център - град Камено. Констатира се още, че по-голямата част от общинската 

пътна мрежа е в много лошо състояние. Това е свързано с липсата на средства за ремонт и инвестиции 

в пътна инфраструктура. Състоянието на общинската пътна мрежа е незадоволително, поради недостига 

на средства за поддържане предоставяни ежегодно от държавния бюджет. Част от уличната мрежа в 

общинският център град Камено е с асфалтобетонова настилка, която е в лошо техническо състояние и 

се нуждае от ремонт на настилката и тротоарите.  Всичко това е предпоставка за поддържане на 

високо ниво на пътния нанос по настилките, който в последствие се суспендира в атмосферния 

въздух от автомобилните гуми на преминаващите МПС и значително увеличаване на 

концентрациите на ФПЧ-10.  

Развитието на пътната мрежа в чертите на Общината следва да е главен инфраструктурен раздел 

при положение, че туризмът е важен отрасъл. Създаването на модерна пътна и улична мрежа в 

устройствения план ще гарантира къси, удобни и безконфликтни връзки. Това може да стане както с 

изграждането на нови такива, така също и с рехабилитация, реконструкция или ремонти на 

съществуващите. Има се в пред вид не само подмяна на настилките на пътните платна, но и тротоари, 

съоръжения, банкети и други. Наличието на една оптимална пътна мрежа ще подобри връзките със 

съседни общини, райони и областния център, ще поощри развитието на нови зони и ще подобри 

екологията. Осъществяването на описаните по-горе дейности се явява основна мярка за 

намаляване на замърсяването от транспорта, залегнала в общинската програма за управление на 

КАВ в Община Камено. 

Водоснабдяване и канализация 

В ОУП е обърнато специално внимание на проблемите по водоснабдяване и канализация. 

Констатирано е, че съществуващата водопроводна мрежа е с тръби от различен вид и диаметър 

(етернитови, стоманени, чугунени, полиетиленови). Преобладават етернитовите (азбестоциментови) 

тръби, които са амортизирани, ненадеждни и морално остарели. Те водят до чести аварии и до 

значителни загуби на питейна вода, както и на влошаване на нейните хигиенни характеристики. Това е 

основна причина за загубите на води. Около 90% от водопроводите трябва да бъдат подменени.

 Изградена канализационна мрежа на територията на община Камено има в град Камено и село 

Кръстина. В останалите населени места няма изградена канализация. На територията на Общината има 

изградена само една ПСОВ разположена в село Кръстина. Обитаваните жилища по наличие на 

канализацията и местонамиране в общината са 3841, като 2198 от тях са свързани с обществена 

канализация. В 284 обитавани жилища не е налична канализация. 

Проектът за ОУП Камено в частта му по водоснабдяване и канализация е съобразен с 

регионалния генерален план във водния сектор за Бургаска област. Това означава, че предстоят 

значителни дейности по подмяна, ремонт и изграждане на нови водопроводни и канализационни 

тръбопроводи. Съществуващата у нас практика в тази област е напълно неприемлива по 

отношение на опазване на чистотата на въздуха. Като правило такива ремонти се осъществяват 

през всеки период от годината и продължават дълго време. Изкопаната пръст се натрупва 

непосредствено до изкопа и автомобилното движени не се преустановява. През дъждовни дни (и 

не само тогава) автомобилите разнасят част от изкопаната пръст по пътните платна, която в 

последствие се превръща в пътен нанос. Той от своя страна е основен източник за суспендиране 

на прах в атмосферния въздух и повишаване на нивата на ФПЧ-10  в населеното място. Доколкото 

контролът на този тип дейности попада в правомощията на общината е необходимо да се изискват 

строги графици за контрол на продължителността, въвеждане на задължителни мерки за 

намаляване на вторничните замърсявания и  задължително измиване на ремонтираните 

участъци. Подобни мерки могат значително да намалят негативните ефекти от ремонтните и 

възстановителните действие по ВиК. 
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Озеленяване, паркове и градини 

Площите за тези дейности се предвижда да се увеличат с около 49.25 ха, от които на територията 

на град Камено с 29.55 ха, на село Константиново с 19.70 ха и на село Черни връх с 10.65 ха. Това 

включва паркоустрояване и благоустрояване на обектите от социалната и образователната сфера и 

прилежащите им озеленени площи, както и междублокови пространства  и допълва зелената система 

посредством озеленените площи за ограничено обществено ползване в имотите за жилищни, вилни, 

обществени, производствени, курортни и спортни сгради и комплекси. Следва да се обърне специално 

внимание на затревяването на крайпътните пространства и зелените площи около уличните платна. 

Добре затревените площи не позволяват по време на дъжда да се смива почва върху пътните платна и 

по този начин предотвратяват непрекъснатото създаване на пътен нанос. Последното е важна мярка 

за намаляване на замърсяването с ФПЧ-10 чрез суспендиране прах от транспорта. 

Въздействие върху хората и тяхното здраве 

Новият ОУП на Камено за увеличаване на икономическия потенциал и подобряване на 

условията за живот на населението не се очаква да доведе до последствия, които биха имали вредно 

влияние върху здравето на хората. Новите зони за производствени дейности предвиждат развитието 

предимно на микро и малки предприятия в областта на хранително вкусовата и преработвателната 

промишленост, които не увреждат околната среда. Очакваното подобрение на инфраструктурата на 

общината следва да подобри качеството на живот. 

ИЗВОДИ: 

В рамките на срока на действие на ОУП Камено се очаква КАВ да се запази на удовлетворително 

ниво с тенденция към подобряване. Главните предпоставки за това са следните: 

 Степента на замърсяване от битовото отопление с твърдо гориво се определя преди всичко от 

броя на постоянно пребиваващите в общината жители. Демографската картина на общината показва 

тенденция към намаляване на населението, което от своя страна следва да доведе до намаляване на 

потреблението на твърди горива от населението. 

 ОУП на Община Камено предвижда постепенна газификация на всички селища от общината, 

което следва да доведе до увеличаване на горивните инсталации, ползващи природен газ и следователно 

до намаляване на емисиите от ФПЧ-10; 

 Като източник на прах новото строителство (реконструкция и модернизация на пътната 

инфраструктура, изграждане на нови и модернизация на съществуващи ВиК инсталации) има временен 

характер. Завършването на всеки строителен обект е свързано с доизграждане на инфраструктурата в 

микрорайона, залесяване и др. Мерки, които не само ликвидират съществуващия източник на прах, но 

и намаляват възможностите за ветрова ерозия; 

 Съществуващите източници на прах от селскостопанска дейност не се очаква да се увеличават; 

 Негативното въздействие на автотранспорта върху КАВ по отношение на ФПЧ10 и азотни оксиди 

в общината зависи основно от интензивността на движение (тенденция към постоянно увеличаване) и 

състоянието на пътната и уличната мрежа, която в момента не е много добра. В рамките на действието 

на ОУП се очаква, че нейното качество ще се подобрява, което от своя страна също следва да доведе до 

по-ниски нива на пътните наноси и следователно до намаляване на ефекта на суспендирането на прах в 

атмосферния въздух; 

 От предвидените в ОУП мероприятия по озеленяване и изграждане на паркове и градини следва 

да се очаква положителен ефект относно замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ-10; 

 Предвидените в ОУП дейности по благоустрояване на населените места (ремонт и изграждане 

на нови тротоари, озеленяване на пространствата около уличната мрежа и пътищата) следва да ограничи  

възможностите за нови отлагания на пътен нанос върху пътните платна и следователно да намали 

възможностите за вторично замърсяване. 

Въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа 
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Въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа не се очаква. От моделните 

изчисления се вижда, че даже когато тези елементи са разположени в непосредствена близост, в 

средногодишен план концентрациите на ФПЧ10 и азотни оксиди остават значително под нормите.  

Вид на въздействието 

Реализацията на ОУП на Камено ще доведе до умерено нарастване на влиянието на 

автотранспорта по пътищата от РПМ в рамките на общината. По време на строителството на нови 

обекти ще се появят временни източници на общ суспендиран прах (в това число и ФПЧ), чието 

действие след завършване на строителството ще бъде преустановено.  

Вида на въздействието се определя преди всичко от специфичните свойства и химическия състав 

на емитираните в атмосферата замърсители. На етап ОУП не се очаква емитиране на други замърсители, 

освен азотни оксиди, въглероден оксид, ОСП, ФПЧ и ЛОС. Прякото въздействие на реализацията на 

ОУП върху КАВ на град Камено може да се оцени като слабо, но с постоянен характер. Влиянието 

му върху КАВ в съставните селища може да се оцени като минимално. 

Вероятност за поява на въздействие 

Вероятността за поява на допълнително въздействие от  реализацията на ОУП е минимална. Това 

зависи основно от характера на бъдещите производствени дейности на територията на бъдещите зони 

за производствени дейности, който към настоящия момент не е известен. Допълнително въздействие от 

увеличаване на автопотоците по общинските пътища не се очаква да надхвърли 3-4% спрямо 

съществуващия трафик. 

Обхват на въздействието  и засегнати населени места  

Границите на въздействие от реализацията на ОУП върху КАВ се очаква да не надхвърлят 

съществуващите граници на Община Камено.  

Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 

Въздействието на ОУП върху КАВ има временен характер и продължителността му 

съвпада със срока на неговото действие.  

Очакваните въздействия върху качеството на атмосферния въздух имат обратим характер. 

Трансграничен характер на въздействията 

Въздействието на предвидения за реализиране ОУП на Камено няма трансграничен характер. 

2. Повърхностни и подземни води 

Възможните въздействия на ОУП на Община Камено върху компонента на околната среда 

“води” са разгледани, като е взето под внимание само предложението за изменение и развитие на 

мрежата от линейни обекти и промяна на функционалното предназначение на устройствени зони и 

параметрите им на застрояване, така както са представени в проекта. 

2.1. Водоснабдяване. Необходими водни количества. Актуализация на данните от 

демографското развитие на Община Камено 

2.1.1. Прогнози за развитие на водоснабдяването съгласно Регионален генерален план на 

обособена територия на ВиК ЕАД гр. Бургас 

A. Водопотребление от битов сектор  

Прогнозата за водопотреблението от населението е изготвена въз основа на следните налични 

официални данни:  

 Брой население в населените места в обособената територия от последното преброяване 

по данни на НСИ и прогнозен брой на населението за периода 2011-2038 г;  

 Битово потребление на вода в населените места в обособената територия за периода 

2009-2011 (фактурирана вода ), получени данни от ВиК оператора ; 
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 Водоснабдителната норма е прогнозирана на база настоящото водопотребление за 

населените места. Като тенденцията за развитие на водопотреблението са приети следните норми:  

- 100 л/ж/д за населени места под 2 000;  

- 120 л/ж/д за населени места над 2000 жители и/или разположени покрай черноморското 

крайбрежие;  

Битова консумация за ОТ ВиК Бургас - Балансиран сценарий 

Община Камено 2011 2016 2021 2028 2038 

Общо население 10 236 9 491 8 952 8 460 8 108 

Битова консумация, м3/г 419397 346426 326765 308775 295930 

Битова консумация, л/ж/д 112 100 100 100 100 
 

B. Водопотребление от небитов сектор  

Небитово водопотребление по общини за ключови години до 2038 г. - Балансиран сценарий 

Община Камено 2011 2016 2021 2028 2038 

Общо население 10 236 9 491 8 952 8 460 8 108 

Небитова консумация м3/г 108482 89992 89576 88977 87 541 

Небитова консумация 

л/ж/д 
29 26 27 29 30 

 

C. Загуби на вода  

Разработени са 3 сценария, оптимистичен, балансиран и песимистичен за нивото на общите 

загуби през целевите години.  

Загуби на вода по общини за ключови години до 2038 г - Балансиран сценарий 

Община Камено 2011 2016 2021 2028 2038 

Общо население 10 236 9 491 8 952 8 460 8 108 

Загуби м3/г  504946  358471  282410  214176  127825  

Загуби %  49%  45%  40%  35%  25%  

 

D. Общо водопотребление  

Въз основа на направените прогнози за битово водопотребление, небитово водопотребление и 

заложено намаляване на загуби е изчислено прогнозното общо водопотребление. 

Община Камено 2011 2016 2021 2028 2038 

Общо население 10 236 9 491 8 952 8 460 8 108 

Общa консумация, м3/г 527879 436418 416341 397752 383471 

Общо подадена вода, 

л/ж/д 
141 126 127 129 130 

 

 Водоснабдяването на населените места и на промишлените и стопански обекти се извършва от 

язовир Камчия и подземни водоизточници. 

Видно е, че наличните  водоизточници са достатъчни за да осигурят водоснабдяването на 

общината, при спазване на определени условия, свързани с намаляване на загубите във водопреносната 

мрежа и подобряване качеството на водата. 

 Независимо от това, като се има пред вид прогнозите за намаляване на водния ресурс под 

влияние на изменението на климата е необходимо да се търсят алтернативни източници при аварийни 

(ремонтни ) ситуации и в по-далечна перспектива. 

2.1.2. Прогнози за развитие на канализацията съгласно Регионален генерален план на 

Обособена територия на ВиК ЕАД гр. Бургас 

A. Битови отпадъчни води  

Битовите отпадъчни води се получават в резултат на осъществяването на битовата дейност на 

хората (измиване, почистване) от обществените заведения, от перални и др. Те са замърсени със 
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суспендирани, колоидни и разтворени примеси. Съставът на тези води е сравнително постоянен и зависи 

от броя на хората в населеното място, типа на селището, наличието на обществени заведения за хранене 

и битово обслужване и др.  

Към настоящия момент основната част от отпадъчните води на гр. Камено постъпват в 

канализационна система и заустват  в корекцията на р. Айтоска. Отпадъчните води от населените места 

от вътрешността на Общината заустват в септични ями. Отпадъчните води на с. Кръстина заустват в 

новоизградена ПСОВ.  

Съгласно ОУП не се очакват замърсени отпадъчни води да се заустват във водоприемници или 

подземни хоризонти.  

Инвестиционните предложения на Община Камено за изграждане на пречиствателни станции 

за отпадъчни води /ПСОВ/ в населените места на общината са в съответствие с дейностите, 

обхванати от основен Приоритет 1 “Изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за 

събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води” на стратегическата цел на 

“Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата в Република България и 

оперативен план за изпълнение за периода 2006 – 2015 г.”, както и в съответствие с Мярка 2.2.2.: 

“Целесъобразно управление и ползване на водните ресурси и опазване на чистотата им” на 

Приоритет 2.2.: “ Опазване и съхранение на околната среда” от Стратегическа цел 2: 

“Инфраструктурното обезпечаване на общината и опазване на околната среда” залегнала в 

Общинския план за развитие на Община Камено 2014-2020 г . 

Дъждовни води 

Количеството на дъждовните води зависи от местните условия – географски, климатични, 

топографски, степен на благоустроеност на територията и т.н.  

Формираните повърхностни и атмосферни води ще се отводняват в зависимост от приетото 

вариантно решение за рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа селищата на Община 

Камено. 

За оразмеряване на канализационните мрежи и пречиствателните съоръжения е необходимо да 

се определят количествата на отпадъчните води. Канализационната мрежа и съоръженията по нея трябва 

да бъдат в състояние да приемат и отведат максималните очаквани количества на отпадъчните води в 

края на приетия експлоатационен период. Количеството на битовите отпадъчни води от населените 

места се определя от броя на жителите, отводнителната норма и режима на оттичане. Броят на жителите 

се приема съобразно с перспективното развитие на селището за края на експлоатационния период. 

Отводнителната норма е средното количество отпадъчна вода (за година), което се получава от един 

жител за денонощие. Отводнителната норма се приема 90% от водоснабдителната норма. Количествата 

битови отпадъчни води са представени таблично за всяко селище, в което съществува в настоящия 

момент канализационна мрежа.  

Таблица VІ.2.1.2.-1: Битови отпадъчни води по населени места с изградена  канализационна мрежа 

ГОДИНА 2011 2016 2021 2028 2038 

НАСЕЛЕНО МЯСТО 
Битови отпадъчни води 

м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден м3/год м3/ден 

ГР.КАМЕНО  143 851  394  138 911  381  129 639  355  119 984  329  111 460  305 

С.ТРОЯНОВО  3 374  9  3 364  9  3 351  9  27 950  77  28 744  79 

С.РУСОКАСТРО 0 0 0 0 0 0 33 720  92  34 821  95 

 Небитови отпадъчни води 

ГР.КАМЕНО  15 991  44  21 872  60  25 037  69  30 729  84  42 108  115 

С.ТРОЯНОВО  207  1  211  1  201  1  1 561  4  1 411  4 

С.РУСОКАСТРО 0  0  0  0  0  0  22 261  61  23 21  64  

 

2.2. Източници на замърсяване предвидени в ОУП 

2.2.1. Прогноза за развитие на икономиката   

Първичният сектор (селско, горко стопанство, риболов) ще утвърждава мястото си в бъдещия 

икономически профил на общината.  В прогнозата се залага да продължи очертаната досегашна 
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тенденция в няколкократно нарастване на размера на дълготрайните материални активи в селското и 

горското стопанство.  

В прогнозния период на действие на ОУП на общината, в структурата на селското стопанство се 

залага концепцията , водещи позиции да продължи да  има растениевъдството, а животновъдството да 

е с допълващи функции. Предпоставка за развитие на зеленчукопроизводството и на трайните 

насаждения като направление в селското стопанство е осигуряване на възможности за разширяване на 

поливните площи, като се ползват водите от съществуващите микроязовири. 

С ОУП на общината се предлагат устройствени условия и възможности за развитие на стоково 

ориентирано животновъдство, чрез осигуряване на необходимите терени за изграждане на 

животновъдни ферми. Условията и възможностите са за кравеферми, птицеферми, които се базират на 

възможността за осигуряване на фуражна база. Добри са и възможностите за развитие на пчеларството. 

Перспективите за развитието на животновъдството се разглеждат и от гледна точка на ролята му 

като суровинен източник за малки промишлени  производства  на храни от животински произход. 

За нуждите на аграрното производство  в община Камено  в проекта на ОУП се резервират терени 

за изграждане на нова съпътстваща селскостопанското производство  обслужваща и бизнес – 

инфраструктура. Това са обекти за обслужване на машинния парк, складове за препарати за  

биологична и растителна защита, биологично подхранване (торене), складове за съхранение и обработка 

на семена, производствени обекти за преработка на земеделска продукция и др. Необходимите терени 

за устройственото решение на тази инфраструктура  следва да бъде териториално така ситуирана, че да 

бъде транспортно достъпен за населените места от цялата община. 

Насоките за развитие на вторичния сектор (преработващата промишленост), отчитани в 

работната хипотеза са свързани с  възможностите за по-нататъшното развитие на промишлените 

функции на общинския център и на по-големите населени места в общината.  

В структурата на преработващата промишленост основно място се предвижда да заемат “микро” 

и  “малки” предприятия в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Новоизгражданите 

преработващи предприятия на селскостопански сурови ще се ориентират към първичната и 

дълбочинната им  преработка.   

Предвижданията са за изграждане на малки преработващи предприятия в сферата на 

хранително-вкусовата промишленост като: 

- Модерна рафинерия за растителни масла; 

- Мелничарско предприятие 

- Хлебопроизводство; 

- Цех за шоково замразяване на плодове и зеленчуци; 

- Малка винарна и др. 

 При реализацията ще е необходимо проектиране и изграждане на нови водопроводни и 

канализационни  участъци. При условие, че  в следващи фази на проектиране предвиденото 

строителство се съобрази със съществуващата нормативна база за отстояние от обекти, като 

жилищни сгради, детски площадки, детски градини и др., със съществуващата инфраструктура и се 

предвидят подходящи локални пречиствателни съоръжения, те не биха се отразили негативно на  

повърхностните и подземни води от замърсяване. 

2.2.2. Промени в обхвата на система “Обитаване” 

ОУП предвижда минимално увеличение на площта на населените места с територии за жилищни 

функции (с 0,5% ) и за общественообслужващи функции (0,02%). 

Проектът запазва ползването на жилищните територии за – обитаване с промишлено-

преработвателни дейности и пазарно развитие по утвърдената практика за селскостопанско и 

животновъдство „в двора” при спазване на действащото законодателство и „екологично съобразни 

правила” – предмет на местно законодателство; 
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При тези условия необходимите количества за водоснабдяване могат да се задоволят от 

наличните водоизточници при условие, че се спазват изискванията на действащата нормативна уредба 

и препоръките от Раздел VІІ “Мерки, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно 

най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху околната 

среда” от настоящата Екологична оценка. 

Съгласно разработения проект на разглеждания ОУП се предвижда цялото количество 

отпадъчни битово - фекални води от средите за обитаване в  гр.Камено след реконструкция на 

съществуващата и изграждане на нова канализационна мрежа да се включат в главните 

колектори за отпадъчни води и да постъпват за пречистване в новоизградена ПСОВ. За селищата 

от общината, където няма изградена канализационна мрежа, се предвижда отвеждането на 

отпадъчните води да е децентрализирано, т. е. чрез изграждане на малки локални 

пречиствателни станции и отпадъчните води от тях да се изпускат в най-близко протичащата 

река или дере. Това има и благоприятно екологично значение, особено през летните месеци, когато 

водата в реките естествено е намаляла. 

При условие, че се спазват предложенията на ОУП за улавяне, отвеждане и пречистване на 

формираните отпадъчни води и свързаните с тях нормативни документи, промените в обхвата на 

система “Обитаване” няма да окажат негативно въздействие върху околната среда и в частност 

повърхностните водни течения и подземните води. 

2.2.3. Промени в обхвата на зелената система 

По отношение на елементите от зелената система на общината, попадащи в извънселищните 

територии, ОУП се основава на разработените, приети и действащи в момента стратегии, програми, 

планове и проекти, засягащи тези територии и очертаващи тяхното бъдещо устройване и развитие. 

 За териториите с природозащитен статут ОУП се съобразява напълно с указанията от 

заповедите за обявяването им. 

Основни принципи на проектното решение са: 

 Многоцелево използване на стопанските горски територии. Това са териториите, които 

не са обхванати в ал. 2 и 3 на чл. 5. от Закона за горите и чието стопанисване е насочено към устойчиво 

производство на дървесина и недървесни горски продукти, както и предоставяне на услуги. Когато бъде 

намерен оптималният вариант за съчетаването на стопанските, водозащитните и санитарно-

хигиенните функции на горите с техните богати рекреационни възможности, горските насаждения 

освен дървопроизводителните и средообразуващите си функции могат успешно да изпълняват и важни 

социални функции, а именно: да са среда за краткотраен отдих на жителите и гостите на общината; да 

играят украсна роля покрай транспортните артерии; да осигуряват среда за естетическо и биологическо 

образование и обучение.  

 Превръщане на общината в атрактивна туристическа дестинация предлагаща 

разнообразен туристически продукт за целогодишен отдих. За осъществяването на този принцип е 

необходимо планиране устройството на някои горски територии със засилени рекреационни функции, 

без това да влиза в конфликт със стопанските им функции. Тези територии ще са изпълнени със 

съдържанието на рекреационни дейности и спортни игри и забавления. Добрите възможности жителите 

и гостите на общината целогодишно да използват потенциала на ландшафтите за задоволяване на 

нуждите си от краткотраен отдих и различни рекреационни занимания се виждат и от географската 

характеристика на района. Именно поради това на реките Айтоска, Русокастренска и Чакърлийска, 

както и на другите водни течения и водни площи, като природна даденост, следва да се обърне особено 

внимание в ландшафтноустройствено и паркоустройствено отношение - да не им се “обръща гръб” и 

възпрепятства визуалния и физически достъп до тях, да не се “тампонират” и изолират от вегетативните 

обеми на зелената система на общината. За целта в ПЛАНА се предлага: атрактивните елементи на 

неживата природа да се експонират в максимална степен посредством изграждане на изгледни 

площадки и крайпътни отбивки, както и места за краткотраен отдих по протежението на 

комуникационните транспортни артерии от републиканската пътна мрежа, при каквато 

ландшафтноустройствена постановка в най-голяма степен ще бъде подобрена визуалната екология на 

извънселищната среда. 
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Предвид стопанското, рекреационното, екологичното и естетическото значение на горите в 

община Камено, ПЛАНЪТ предвижда запазване в максимална степен предназначението на тези 

територии и ограничаване възможностите за промяна на предназначението на съществени части от 

тях за други нужди.  

ПЛАНЪТ отразява горските територии, които съответстват на определението на чл. 5, ал. 

2  за защитни горски територии а именно: вододайни зони, защитни ивици край язовири, ж.п. линии и 

пътища, и гори (предимно култури) създадени по Технически проект за борба с ерозията (ТПБЕ). 

Развитие на озеленените площи за широко и специфично ползване в извънселищните територии 

В границите на общината съществуват няколко конкретни територии, които притежават 

рекреационен потенциал и са подходящи за различни рекреационни дейности. Те са предложени за 

устройване като: 

1. Извънселищни паркове, територии за спорт и рекреация извън населените места 

Извънселищните  територии в общината, които са без природозащитен статут 
притежават значим рекреационен потенциал. ОУП предвижда изграждането на озеленени територии с 

широк обществен достъп и обезпечена с ясна и логична комуникационна обвързаност със съседните 

градски и извънградски територии, осигуряваща посещение, експлоатация и поддържане. Отчитайки 

основното предназначение на териториите отредени за извънселищни, в т.ч. горски паркове, както и на 

базата на проучвания на рекреационните ресурси на терените и пределно допустимото им натоварване, 

ПЛАНЪТ предлага функционално зониране и режим на ползване, конкретизира основните 

рекреационни дейности и предвижда микроязовира в землищата на с. Вратица и с. Трояново. 

Съществуващата водна площ притежава потенциал за развитието на водните спортове и спортния 

риболов. В съседство с язовира се предвижда смесена обществено обслужваща зона, за евентуално 

изграждане на приемна и обслужваща инфраструктура, предимно за гражданите на общината и в по-

малка степен за транзитните потоци по АМ „Тракия”. Не се допуска капитално застрояване, а само 

преместваеми обекти. Допуска се разполагане във водната площ на плаващи съоръжения, обслужващи 

водните спортове, както и изграждането на обслужваща инфраструктура в общински ПИ. Това ще даде 

възможности за организиране и развитие както на по-тихи разновидности на краткотрайния отдих 

свързани с водата (места за риболов, съчетани с малки кътове за отсядане и отдих), така и на водните 

атракции (водни колела, малки лодки и др.). При по-подробно устройване на терените е необходимо да 

се вземат мерки за преодоляване на присъщия между тези дейности конфликт. По този начин ще се 

обособи един извънселищен парк с достатъчна площ за изграждане на кътове за различни рекреационни 

занимания и който ще допринесе както за по-пълноценната реализация на жизнената дейност в околните 

селища, така и за оформянето на ландшафта в този район. Като далекоперспективна възможност за 

достъп е трасе по съществуващи полски пътища в близост до дерето към язовира, свързващи с територии 

от община Бургас. 

2.Горски паркове  

Горски парк „Еркесията”. Обхваща горски територии южно от селата Русокастро и Ливада. 

Включва археологическите обекти южно от тези две села. Допуска се изграждане на паркинг, места за 

почивка, инфраструктура без промяна на предназначението по ЗГ и поставяне на преместваеми 

обслужващи обекти. Като част от парка се устройват и горски територии южно от с. Ливада, в които е 

възможно устройване на туристическа инфраструктура, неизискваща промяна на предназначението (по 

ЗГ). 

Горски парк „Черни връх”. Намира се в източната част на общината, в непосредствена близост 

до репубикански път II-79. Горският масив продължава и на територията на община Бургас. Горският 

парк се развива и в близост до Защитена зона „Комплекс Мандра-Пода", без за засяга територията й. 

Териториите представляващи  пасища запазват естествения си вид. Природната среда е атрактивна, 

подходяща за краткотраен отдих и еко туризъм.  Цялата околна територия на язовир Мандра попада в 

защитени зони по ЗБР, поради което не се предвижда изпълнение на устройствени мероприятия. 

Предвижда се запазването й в естествен вид. 

3.Зони за рекреация 
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Ваканционно селище „Мандра”. За част от имота разположен в най-южната част на общината 

се създава УЗ Ос (ваканционно селище). Тангира с други горски територии с рекреационно значение, 

намиращи се в община Созопол. Устройва се по Наредба № 7. 

 Защитно и изолационно озеленяване. Крайбрежни зелени зони. 

Община Камено е бедна на естествени водни обекти. В изпълнение разпоредбите на чл. 30, ал. 2 

и 3, т.1, 2 и 6 от Закона за биологичното разнообразие, ПЛАНЪТ осигурява устройствени условия за 

опазване на водните течения, в т.ч. суходолията, и за съхраняване на средовите характеристики на 

непосредствените им крайбрежия,  като: 

 запазва посочените обекти като елемент на физическата структура на общинската 

територия; 

 отразява защитните режими за онези от тях, които са обхванати в екологичната мрежа 

Натура 2000, като не предвижда допълнителна урбанизация на прилежещите им територии, респ. 

строителната намеса. 

ПЛАНЪТ запазва всички естествени обраствания - зелени структури в обхвата на 

принадлежащите земи на водните течения по смисъла на Закона за водите и предвижда тяхното 

опазване в участъците извън НМ и СО, доколкото не възпрепятстват естествения отток, както и 

поддържането на обектите. Предназначението им е осигуряване срещу ерозионни процеси; 

превръщане на част от надземния отток в подземен (осигурява подхранване на оводнената част в по-

продължителен период и с по-ниска скорост на протичане на водите); предпазване (филтриране) на 

вредности от селскостопанските дейности – разтворени торове и препарати за растителна защита. 

Едновременно с това, те осигуряват «зелени коридори» – непрекъснатост на зелените и природните 

ареали, увеличаващи възможностите за активна аерация, както и естествени връзки за локални миграции 

на животински видове. Не на последно място, крайречните зелени структури представляват характерен 

ландшафтен акцент.  

За целта поземлените имоти на описаните обекти, определени в ККР и КВС, се определят като 

терени със собствен режим на устройство. В тях не се допуска промяна на предназначението и/или 

разполагане на строежи, освен на водностопански и хидротехнически системи и съоръжения. В 

границите на урбанизирани територии, в т.ч. извънселищни паркове се допуска още и изграждане на 

съоръжения, свързани с водни спортове и атракции, както и подмяна на съществуващото и или 

изпълнение на ново озеленяване на основание цялостен ПУП. 

Всички  устройствени и строителни инициативи, респ. свързаните с тях планове и 

проекти, засягащи водните обекти се процедират при стриктно спазване на законоустановените 

процедури, отнасящи се до санкцията на компетентните органи (РИОСВ, Басейнова дирекция) и 

се съобразяват с Плана за управление на речните басейни в Черноморски район.  

При устройственото планиране e предвидено на територията на Община Камено да се 

прилагат мерки с цел съхраняване и опазване на съществуващите природни екосистеми, и 

ограничаване на отрицателното въздействие върху тях както следва: 

1) При планирането да бъдат спазени режимите на дейности в границите на ЗЗ „Мандра-

Пода“ BG 0000271 одобрени със Заповед № РД-131 от 10 февруари 2012 г.; 

2) Предпазване на влажните зони в близост до Комплекс Мандра-Пода от презастрояване 

чрез регламентиране развитието на предвидените зони по териториален обхват и устройствени режими; 

При условие, че в следващите фази на устройствено планиране относно конкретни 

инвестиционни предложения за отделни терени на територията се спазват изискванията на 

законодателството за опазване на откритите водни течения от замърсяване, промените в обхвата 

на зелената система биха имали позитивен ефект. 

Предварителният проект на разглеждания ОУП предвижда всички бъдещи планове, 

отнасящи се до развитие, оразмеряване, реконструкция и модернизация на елементите на 

техническата инфраструктура, да носят белезите на екологосъобразното проектиране.  
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2.3. Компоненти на околната среда, върху които променените хидроложки и хидрогеоложки 

условия и промененото качество на водите ще окажат съществено влияние 

При реализиране на проекта ОУП на Община Камено не се очаква да настъпят съществени 

промени в хидроложки и хидрогеоложки условия. Организираното пречистване на отпадните води 

изключва промени в хидрографската мрежа, нарушения и промени в хидрогеоложкия режим на 

повърхностните и подземни води. Това от своя страна не води до нарушение на нито един от 

компонентите на околната среда. 

С реализирането на ОУП на Община Камено,  битово-отпадъчните води ще постъпват в локални 

ПСОВ за отделните селища. За заустването на пречистените води ще се проведе процедурата по чл. 46, 

ал. 1, т. 1, буква „д” от Закона за водите, в резултат на което ще се издаде Разрешително от БДЧР - гр. 

Варна за заустване на пречистени отпадъчни води и ще се определят индивидуалните емисионни 

ограничения. 

Реализирането на плана не влияе негативно по никакъв начин върху състоянието на подземните 

води, тъй като: 

 няма отвеждане на замърсители в подземни води; 

 няма обезвреждане, вкл. депониране на приоритетни вещества, които могат да доведат 

до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; 

 няма други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да 

доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; 

 не се използват материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на 

конструкции, инженерно-строителни съоръжения и др., при които се осъществява или е възможен 

контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води; 

 няма смесване на подземни води с различно качество чрез съоръженията на подземни 

води; 

 няма инжектиране на природен газ или втечнен нефтен газ в подземните водни обекти. 

2.4. Прогноза и оценка на очакваните изменения в качеството на водите, включително и в 

качеството на водите в границите на санитарно-охранителните зони, при заустване на 

отпадъчните води, при пряко и непряко отвеждане в подземните води и др. 

Прякото отвеждане на непречистени отпадни води от предвиденото  при РЕАЛИЗИРАНЕ  НА 

ОУП строителство, би довело до рязко влошаване качеството на повърхностните и подземните води в 

района и практика такъв вариант би довел до погубване на възможността от тяхното използване. 

С реализирането на локални ПСОВ в населените места във вътрешността на общината се 

отхвърля възможността от замърсяване на повърхностните и подземните води в района. 

Въздействието от реализирането на проекта за ОУП на Община Камено се оценява като 

положително и допринася за устойчиво развитие на околната среда.  

Мероприятия по отношение опазване на повърхностните и подземни води, които трябва да се 

имат предвид при реализиране на плана са: 

 Преди започване на строителство да се предвидят химически тоалетни за работещите на 

обектите; 

 Предлага се изпреварващо изграждане на новата и реконструкцията на съществуващата 

водопроводна мрежа; 

 Водопроводната мрежа трябва да бъде обезопасена от евентуални течове; 

 Проектирането и изграждането на бъдещите канализационни клонове трябва да се 

извършва едновременно с проектирането и изграждането на ПСОВ, като се осигури включване на 

всички канализационни потоци към довеждащия колектор на ПСОВ; 
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 Всички водовземания и ползване на воден обект, с цел заустване на води, по време на 

хидравлични изпитания, е задължително да се съгласуват с БДЧР, с цел преценка на необходимостта от 

издаване на разрешително по реда на ЗВ и извършване на мониторинг на водите (съгласно проведената 

консултация с БДЧР-Варна). 

При реализация на  проекта за ОУП на Община Камено следва да се имат предвид следните 

изисквания, забрани и ограничения, регламентирани в ЗВ, включително: 

 За извършване на дейности по почистване и поддържане на деретата на територията на 

общината е необходимо да се представи в БДЧР информация , съгласно изискванията на чл. 58, ал. 1 и 

ал. 2 от ЗВ. 

 Изискванията на чл. 143, ал. 1 от ЗВ, съгласно който за защита от вредното въздействие 

на водите не се допускат дейности, с които се нарушава естественото състояние и проводимостта на 

речните легла , бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици. 

 Забраните на чл. 146 от ЗВ за застрояване в заливаемите тераси на реките и сервитута на 

хидротехническите съоръжения. 

 При извършване на дейности , граничещи с води и водни обекти – публична държавна 

собственост е необходимо да се определят граници в съответствие с чл. 155, ал. 1,т. 1 от ЗВ. 

 Предвид чл. 125 от ЗВ включването на нови количества отпадъчни води следва да се 

съобрази с капацитета и ефективността на съществуващата канализационна система. 

 Изискванията на чл. 44 и чл. 46 от ЗВ, в случай на водовземане и/или ползване на воден 

обект. 

 Съгласно изискванията на чл.198о от ЗВ , предоставянето на ВиК услуги на 

потребителите се извършва единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и ЗУТ. 

 Да бъдат съобразени съответните забрани и ограничения в поясите на СОЗ, описани в 

Приложение № 2 към чл. 10 , ал. 1 на Наредба № 3/16.10.2000 г. на МОСВ, МРРБ и МЗ (ДВ, бр. 88/2000 

г.). 

3. Геоложка основа 

Въздействията върху геоложката основа възникват както в резултат на естествени (природни) 

процеси като ерозията и денудацията, така и при изпълнение на строителни дейности на територията на 

община Камено (изграждане на нови сгради и различни видове строителни съоръжения, както и при 

реконструкции, основни обновявания и ремонти, преустройства, надстрояване или промяна на 

предназначението на съществуващи строежи). 

Тези въздействия ще възникнат при реализацията на ОУПО Камено и произтичащите 

инвестиционни инициативи. В тази връзка, устройството и застрояването на терени, попадащи в 

стръмни склонови участъци, както и подсичането на скатове, свързано със строителство на линейни 

съоръжения (особено - на пътища), е необходимо да се извършва при реализиране на превантивни 

мерки, възпрепятстващи възникването или активизирането на свлачищни или срутищни процеси - т.нар. 

„Рискови разрушителни геоложки процеси с внезапно действие или с периодично активизиране ". 

Въздействието върху геоложката основа на естествени процеси като водната ерозия (т.нар. „Процеси и 

явления с непрекъснато действие") е факт, който е в основата на негативни въздействия върху околната 

среда. 

Вид на въздействията - вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни 

Основните типове въздействия върху околната среда могат да се дефинират, както следва: 

- по вид - по време на изпълнение на ново строителство, укрепване, ремонт и рехабилитация на 

сгради и/или съоръжения на техническата инфраструктура въздействието е пряко, първично, 

краткосрочно, временно, отрицателно, обективно обусловено; при експлоатацията на 

реализираните обекти, произтичащи от прилагането на плана, въздействието е пряко, постоянно, 

дългосрочно и с незначителни последици и с подчертано положителен ефект; 
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- по вероятност - неблагоприятни въздействия могат да се проявят с различна вероятност при 

различните мероприятия, предвидени в ОУПО Камено. 

- Възможното въздействие върху околната среда (в частност - върху геоложката основа) се 

оценява, както следва: 

- по продължителност - дългосрочно по време в обхвата на действие на ОУП на община 

Камено; 

- по териториален обхват - съответства на степента на намеса - най-често е с локален обхват; 

- по честота - временно (в периодите по време на строителството) и постоянно - по време на 

експлоатация на различните обекти, които ще бъдат реализирани чрез ОУП на община Камено; 

- кумулативен ефект - от наслагващите се фактори, които оказват въздействие върху човешкото 

здраве. 

4. Минерално разнообразие 

При определяне на новите устройствени зони с предварителния проект за ОУП са отчетени и 

съществуващите на територията на Община Камено находища за строителни материали, заведени в 

националният баланс на запасите, а именно:  

 Находища за пясък „Ганчевото кладенче изток“ и „Ганчевото кладенче запад“ 

Разположени са западно от гр. Камено, местността „Мерджемека“, като малка част засяга и 

землището на с. Кръстина.  

 

За тези площи са приключили геологопроучвателни дейности, титулярите на Разрешенията за 

търсене и проучване са получили „търговски откритие“ и находищата са заведени в Специализираната 

карта на находищата. Към настоящия момент няма издадени концесии за тях, както и извършени 

процедури по реда на Глава VІ от ЗООС и върху част от територията на находищата има изградени 

фотоволтаични централи за производство на електроенергия. 

Отстоянията от „Ганчевото кладенче изток“ и „Ганчевото кладенче запад“ до най-близките 

жилищни зони – съществуващи (гр. Камено – Жм1 и с. Кръстина – Жм1) и новопредвидени ( гр. Камено 

– Жм5 и с. Кръстина – Жм…..) са над 1300 м по права въздушна линия. 

 Находища за трошен камък „Браница“ и „Каята“ 

Находище „Браница” за добив на подземни богатства - строителни материали чрез взривни 

дейности  е действаща и отстои на 1000 m от строителните граници на село Вратица, а именно 

устройствени зони Жм1 и Жм2. Разрешението за експлоатация е дадено след изготвен и одобрен на 

експертен съвет ОВОС. Там подробно са разгледани очакваните въздействия от експлоатацията на 

находището и са предписани мерките за намаляване на въздействията. 
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На около 500 м източно от находище „Браница“ е разположена площ „Каята“. Министерски 

съвет през 2010 година е дала концесия на фирма „Хидроминерал“ ООД-София за срок от 25 години. 

Има издадено  Решениe по ОВОС БС № 1-2/20.04.2015 г. за одобряване осъществяването на 

инвестиционно предложение „Разкриване и експлоатация на кариера за добив на трахити и трахитови 

туфи за производство на трошен камък за пътни настилки, строителни материали и за производство на 

бетонови разтвори от находище „Каята“ в землищата на с. Вратица и с. Винарско, община Камено, 

област Бургас“. С писмо изх. № 94-Н-65/11.05.2010 г. РИОКОЗ-Бургас е съгласувала местоположението 

на обекта. Към момента находището не се експлоатира. 

Най-близките жилищни сгради на с. Вратица са разположени на около 1500 м от южната граница 

на находището, на с. Винарско на 1900 м в източна посока, а на другите населени места над 3000 м в 

западна и северна посока.  

Разположението на новите устройствени зони – Жм2 в с. Винарско и с. Вратица, подлежащи на 

здравна защита са съобразени с двете находища. Местоположението на новите устройствени зони – Жм2 

в с. Винарско и с. Вратица до находище „Каята” и „Браница” е подбрано по начин идентичен със 

сегашните, т.е. съобразено с разстоянията на жилищните сгради в тези населените места и одобрените 

инвестиционни предложения за експлоатация на кариерите. Предвидените зони Пп1 в землището на с. 

Вратица са за предимно производствена дейност, като на следващ етап отделните инвестиционни 

инициативи в тези зони следва да се съобразяват с разположението на находищата. 

 Находище „Полски извор“ за строителни материали – пясъци е разположен на 600 м източно 

– североизточно от с. Полски извор в местността „Черковната кория“. За същата има 

предоставена концесия на „МИНЕРАЛ ПРОЦЕСИНГ“ ООД за срок от 35 години (до 2047 г.),  

Решение БС № 7-3/07.06.2011 г. по оценка на въздействие върху околната среда на Директора 

на РИОСВ-Бургас и Становище на РЗИ-Бургас за съгласуване на местоположението на обекта 

за добив на строителни материали. В Доклада за ОВОС са оценени очакваните въздействия 

върху околната среда и човешкото здраве и са заложени мерки за предотвратяване на 

отрицателно въздействие. 

С проекта за ОУП на Община Камено в посока на находището няма предвидени нови 

устройствени зони за разширяване на населеното място. Новите устройствени зони са разположени от 

южната страна на с. Полски извор – Жм2 и в северната част – Пп зона. 

 

 

Каята 

Браница 

http://riosvbs.com/Files/БС-1-2(20.04.2015).pdf
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 Находище за пясък "Мандра" и за трошен камък "Горно езерово" 

Находище за пясък "Мандра" в землището на с. Полски извор е проучено и заведено в 

Специализираната карта на находищата. Към настоящия момент няма издадена концесия, както и 

извършена процедура по реда на Глава VІ от ЗООС. 

Находище „Горно езерово“ за добив на подземни богатства - строителни материали - андезити и 

андезитови туфи отдадена на концесия през 2001 г. се експлоатира от „АНДЕЗИТ“ ООД – Бургас. 

Добива се извършва по взривен метод. Отстои на около 1000 м от най-близкото населено място – с. 

Черни връх. 

 
Съгласно предварителния проект за ОУП на Община Камено на територията на с. Черни връх 

няма предвидени нови устройствени зони подлежащи на здравна защита и не се очаква отрицателно 

въздействие в резултат на експлоатацията на находищата в района. 

 Находища за пясък „Новоселци 3“ и „Калов баир“ – разположени са на територията на с. 

Константиново. 

Находище „Горно 

езерово“ 
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Баластриера „Новоселци ІІІ“ е разположена източно от селото на около 330 m, непосредствено 

до брега на язовир "Мандра". Отдадена е на концесия през 2001 г. на „АНДЕЗИТ“ ООД – Бургас за срок 

от 35 г. Към момента на изработване на ОУП е в експлоатация. 

Находище за пясък „Калов баир“ е разположена източно от селото на около 30 m. Концесионната 

площ на баластриерата е 207,534 дка. Детайлно проучване на находището е извършено през периода 

2002 – 2003 г. от „Андезит“ ООД, съгласно издадено от МОСВ Разрешение за проучване на подземни 

богатства № 184/15.11.2002 г. Запасите са утвърдени от СЕК с Протокол № НБ-42/17.09.2003 г. Срокът 

на концесията е 35 г. 

През 2007 г. за осъществяването на добива е издадено положително Решение БС № 40-08-/2007 

г. по оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Бургас. В хода на 

процедурата по ОВОС е направено съгласуване с Министерството на здравеопазването /изх. № 47-22-

ПСК-00698/22.08.2006 г./, което въз основа на чл. 4, ал. 1 от Наредба № 7 на ПЗ за хигиенните 

изисквания за здравна защита на селищната среда СЪГЛАСУВА местоположението на обект: 

„Баластриера за добив на пясък“ местност „Калов баир“, имоти 000085 и 000062, землище на с. 

Константиново, Община Камено, Област Бургас. 

Към настоящия момент на територията на концесионната площ не е осъществяван добив. 

 Предвидените с предварителния проект за ОУП нови устройствени зони обхващат имоти с 

одобрени ПУП или вече застроени имоти. 

ОУПО Камено не предвижда усвояване на нови територии за добив на полезни изкопаеми (т.е., 

не се предвижда разширение на дейностите по експлоатация на минералните ресурси на територията на 

общината). Като цяло, добивът на полезни изкопаеми в общината оказва неблагоприятни въздействия 

за околната среда и здравето на хората, като самите кариери и баластриери нарушават и ландшафта 

около населените места, в които се намират. 

Вид на въздействията - вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни 

Основните типове въздействия върху околната среда могат да се определят, както следва: 

- по вид - по време на експлоатацията на находища на минералните ресурси въздействието е 

пряко, първично, дългосрочно (до изтичане срока на концесията), временно, отрицателно, 

обективно обусловено; 

- по вероятност - неблагоприятните въздействия могат да се проявят с различна вероятност по 

време на действие на ОУПО Камено 

- Възможното въздействие върху околната среда, в частност и върху геоложката основа, се 

оценява, както следва: 

- по продължителност - дългосрочно по време на експлоатацията на находища на минерални 

ресурси; 

- по териториален обхват - съответства на степента на намеса - най-често е с локален обхват; 

- по честота - временно (в периодите по време на строителството) и постоянно - по време на 

експлоатация на различните обекти, които ще бъдат реализирани чрез ОУП на община Камено; 

- кумулативен ефект - от наслагващите се фактори, които оказват въздействие върху околната 

среда и човешкото здраве. 

5. Земи и почви 

Териториално-устройственият план залага комплекс от мероприятия, водещи до промени в 

земеползването в общината. Най-общо тези промени могат да се обособят в следните групи: 

- промяна в земеползването, осигуряваща развитието на населените места и урбанизираните 

структури; 

- промяна в земеползването за осигуряване развитието на техническата инфраструктура; 
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- промени в земеползването за подобряване на екологията (рекултивация на нарушени терени, 

залесяване); 

- промени в земеползването, засягащи вътрешния баланс на земеделските земи. 

Предвижданията на Общия устройствен план променят структурата на баланса по територията 

както следва: 

- Земеделските земи като цяло се намаляват с 350 ха. Съществено е намален с 113 ха делът, на 

пустеещи нискокатегорийни необработваеми земи, мочурища и дерета. Друга значителна част 

е за разширение на населените места в това число 113 ха за жилищни функции, за производствени 

нужди 102 ха, и терени за обществено обслужване 10 ха. Най значително е увеличението за 

рекреационно и вилно строителство 108 ха, както и  за спортно-туристическо строителство 218 

ха , за голф игрище Константиново и Черни връх. Предложено е и вътрешно 

преструктуриране на земеползването в самите земеделски земи. Запазват се площите с 

трайни насаждения, за сметка на нивите.  

- Горските територии се запазват се площ (1881 ха). Желателно е тяхното увеличаване за 

сметка на залесени ливади от земеделския фонд и рекултивирани табани и  кариери; 

- Увеличението на площта на населените места и урбанизираните територии е с 170 ха, като се 

предвижда вътрешно преструктуриране на отделните елементи. Така например увеличението 

на територията на населените места е с 170 ха, но 80 ха от тях са селскостопански дворове и 

ферми и производствени терени извън регулация. Най-голямо е разширението на територията 

на гр. Камено - 160 ха и на с. Черни връх - 80 ха за вилни зони и с. Константиново 132 ха за спорт и 

атракции. 

- Териториите за водни течения и водни площи са без промяна по плана; 

Въздействие върху земите и почвите ще има там където е предвидено строителство: 

По време на строителството - пряко 

- Първичният терен ще бъде нарушен. Нарушенията ще бъдат свързани с дейности, нарушаващи 

почвената покривка - в участъците на строителните работи. 

- Необходимо е отделяне на хумуса (макар и минимален), депонирането му отделно от останалата 

земна маса и последващото му използване по предназначение. 

- Част от изкопаните земни маси ще се използват при вертикалната планировка на терена, а 

останалата част ще бъдат изнесени от терена и депонирани на подходящо място (съгласувано с 

общината). 

- Строителните площадки са ограничени по площ (само с оглед на обслужване на строителството). 

- След приключване на строителните работи е необходимо да се възстановят всички нарушения 

на околния терен, да се предвидят противоерозионни мерки и ландшафтно оформяне с 

подходяща за района растителност. 

- Необходимо е да се заличат временните строителни площадки и да се възстанови нарушената 

почвена покривка върху тях. 

По време на експлоатацията  

- Нарушения на нови терени няма да има. 

- Не се очаква замърсяване на граничещите терени. Поради своето местонахождение и 

специфичност на обекта не се очаква промяна на почвеното плодородие на граничещите земи. 

6. Защитени природни територии 

6.1. Въздействия върху защитени територии по смисъла на ЗЗТ 

Прилагането на проекта за ОУП на Община Камено, не засяга поради строителни или друг вид 

свързани с прилагането му дейности разположената на територията на общината в землището на гр. 
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Камено защитена местност 0000271 „Корията“, тъй като всички предвидени в плана устройствени зони 

в които се предвиждат строителни дейности са територии които в миналото са били застроявани или 

прилежащи на тях. Планът не предвижда нови дейности в съседство със защитената местност, които са 

в състояние да увредят предмета на опазването ѝ - естествената брястова гора. Възможно е увреждане 

поради процеси с неантропогенен произход, които не са свързани с прилагането на плана изсъхване на 

брястови дървета поради уязвимостта на бряста към трахеомикози. 

6.2. Въздействия върху защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие 

Част от територията на Община Камено, в която са землищата на селата Константиново и Черни 

връх попада в границите на защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“, обявена по Директивата за 

опазване на дивите птици и Директивата за опазване на природните обитания и дивата флора и фауна. 

С прилагането на проекта за ОУП на община Камено предвидените устройствени зони ще 

засегнат територии извън границите на защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода”. Единствената 

предвидена устройствена зона е разположената южно от село Константиново зона Од2, която е в 

границите на защитената зона. Същата се предвижда да бъде на територията на действащата в момента 

кариера за пясък, която след приключване на добива ще бъде рекултивирана, и ще се използва за отдих 

и рекреация.  

Съгласно верифицираните данни (http://natura2000.moew.government.bg) на територията на 

която се предвижда тази устройствена зона не попадат природни местообитания, предмет на опазване в 

защитена зона „Мандра-Пода”, а бъдещето застрояване ще засегне територия в която в настоящия 

момент се добиват строителни материали и не е място за концентриране и гнездене на птици, които се 

опазват в защитената зона.  

Тъй като всички останали устройствени зони, които се предвиждат в проекта за ОУП на община 

Камено са разположени извън границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 не се 

очакват негативни въздействия върху видовете предмет на опазване в тях и фрагментация на 

популациите им. Реализирането на плана не е в противоречие с предвидения със заповедта за 

обявяването ѝ режим за опазване на ЗЗ „BG0000271 „Мандра-Пода”. В предвидената в проекта за ОУП 

УЗ – Од2, в землището на с. Константиново с площ от 56.9 ha която е в границите на сега действаща 

кариера „Новоселци“ се предвиждат нови инвестиционни предложения след нейното закриване и 

рекултивация. Устройствена зона Од2 е планирана за бъдещ период (след 15-20 години), като на този 

етап от плана тя само представя бъдещата визия на териториално-устройственото планиране на 

територията на Община Камено. Посочената устройствена зона заема 0.927 %, от площта на защитената 

зона, което е нищожно малка част и няма да предизвика увреждане на предмета на опазването ѝ. 

Съобразно критериите по чл. 22 от Наредбата за ОС и изготвения ДОСВ върху ЗЗ „BG0000271 

„Мандра-Пода” относно ОУП на Община Камено и РИОСВ Бургас като компетентен орган с 

предоставените му правомощия е преценил, че проектът ОУП няма да окаже значително отрицателно 

въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 

опазване в по-горе посочената защитена зона. 

7. Биологично разнообразие 

7.1. Растителен свят 

С прилагането на плана се увеличават с 0,48% терените за зони с жилищни функции, с 0,02% за 

зони с обществено обслужващи функции, с 0,32% за производствени дейности и 0,15% за складови 

дейности. За селищните територии, проектът предвижда минимално разширение на строителните 

граници на гр. Камено и селата за нуждите на обитаване и обществени услуги. Не се променя 

съществуващите площи на гробищните паркове, с оглед на сегашния им териториален капацитет и 

предвижданията на демографската прогноза, което не изключва подробното устройствено планиране да 

бъде по Наредба № 2/21.04.2011 г. на МЗ – транспонираща и прилагаща съответните директиви на ЕС. 

В проекта за ОУП общото увеличаване на терените за нови устройствени зони е общо е 0,97% 

от територията на общината. 
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Предвижда се увеличаване на площите за Озеленяване паркове и градини от 23,0426 ха на 

72,2904 ха.  

Увеличението на площта на новите терени е за сметка на обработваемите земеделски земи, чиято 

площ ще се редуцира с 350,2627 ха без да се засягат горски територии.  

Предвиждат се преотреждането на селскостопански терени с ниска бонитетна оценка за при 

спазване интереса на собствениците им по силата на действащото законодателство, в т.ч. запазване на 

правото на отказа на същите за непромяна на съществуващото предназначение на земите – предвидено 

в „специфичните правила” за прилагането на Плана.  

Ливадите, пасищата и мерите ще се редуцират с 208,6141 ха, като част от тях ще бъдат 

преотредени за зелени площи и терени за спорт, при което характерът на растителната покривка няма 

съществено да се промени. 

По време на строителството с прилагането на плана ще бъде унищожена само растителност от 

широкоразпространени плевелни видове, която не е предмет на опазване от българското 

законодателство. 

При застрояването и инфраструктурните проекти ще бъдат отстранени най-широко 

разпространенени рудерални видове, като обикновен щир, (Amaranthus retroflexus), хибриден щир 

(Amaranthus hybridus), обикновен лопен (Verbascum thapsus), полско птиче просо (Lithospermum 

arvense), синя метличина (Centaurea cyanus), бодлива метличина (Centaurea calcitrapa), троскот 

(Cynodon dactylon), полски синап (Sinapis arvensis), синя жлъчка (Cichorium intybus), бял равнец (Achillea 

millefolium), червена мъртва коприва (Lamium purpureum), обикновено безсмъртниче (Xeranthemum 

annuum), теснолист жиловлек (Plantago laoceolata), широколист жиловлек (Plantago major), бучиниш 

(Conium maculatum), тревист бъз (бъзак) (Sambucus ebulus), обикновена коприва (Urtica dioica), и др. 

Няма да бъде унищожавана растителност извън границите на устройствените зони на 

територията за която се изготвя плана. 

При създаването на нови зелени площи ще се използват характерни местни декоративни и 

овощни видове. От площи заети с широкоразпространени рудерални видове ще се премине към 

обогатяване на територията с многократно по-голям от характерния за крайселищните открити площи 

растителни видове. 

Няма да бъдат засегнати находища на растителни видове подлежащи на опазване съгласно чл.40 от ЗБР. 

Поради характера на растителността която ще бъде отстранена и незначителния процент на площите, 

които потенциално ще бъдат засегнати с прилагането на плана въздействията върху растителността на 

територията на общината ще бъдат незначителни. 

7.2. Животински свят  

Въпреки, че с прилагането на плана, поради наличието на демографски процеси на трайно 

обезлюдяване в разположените на територията на общината населени места, възможностите за 

застрояване в предвидените в проекта за ОУП устройствени зони в голяма степен ще останат 

неоползотворени, при оценката на въздействията е предвиден най-тежкия сценарий, използване на 

всички предвидени възможности за строителство в границите на предвидените в проекта устройствени 

зони. Очакванията са въздействията от строителството в населените места и прилежащите на тях площи 

в които предвижданията по ОУП допускат смяна на статута на земята за производствени и друг вид 

дейности, както и от експлоатацията на сградите и съоръженията в площите за производствена дейност 

да бъдат незначителни, при което да бъдат засегнати широко разпространени животински видове, с 

големи възпроизводствени възможности, без това да доведе до промени в численостите на популациите 

им. Планът предвижда запазване на структурата на общината като моноцентрична с център гр. Камено 

и разположената в съседство зона Пп, на която са производствените мощности на Лукойл-Нефтохим. .  

Проектът за ОУО предвижда незначително увеличение на териториите с жилищни функции (с 

0,48%), с обществено обслужващи функции (с 0,02%) и 0,47% на териториите с производствени и 

складови функции. 
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Тъй като с прилагането на плана увеличението на площта на урбанизираните територии е 

незначително, като се засягат предимно прилежащи на тях площи при запазване площта на горските 

територии ще бъдат засегнати само местообитания на определен брой дребни бозайници и влечуги, в 

които присъствието на по-едри бозайници и птици в тях е по-скоро случайно. Съставът и числеността 

на обитаващите територията на населените места в община Камено и прилежащите на тях площи 

животински видове, ще останат непроменени, поради приспособимостта им за живот в урбанизирана 

среда. Въздействията върху всеки един клас от гръбначната фауна и безгръбначните ще бъдат както 

следва: 

Бозайници: Територията на общината е бедна на горски ресурси, същите заемат 5,33% от 

територията ѝ поради което на територията на предвидените в проекта устройствени зони укриването 

на едри бозайници е изключено и същите ще останат незасегнати от плана. На територията на общината 

горските площи са фрагментирани на сравнително малки участъци, разположени в съседство със 

земеделски земи и населени места и не предоставят благоприятни условия за укриване, отглеждане на 

потомство и намиране на храна поради което едри бозайници близо до населените места се срещат 

епизодично. По вероятно е случайно преминаване през земеделските земи на по-едри диви животни през 

зимата, когато поради снегонавяване или лоши метеорологични условия човешкото присъствие в 

района е минимално и единични екземпляри от по-едри бозайници случайно могат да се окажат на 

близко разположени до населени места територии. Малката вероятност за директна среща на хора с по-

едри диви бозайници свежда въздействията от реализирането на плана до незначителни. 

Обитаващите откритите площи и обработваемите земеделски земи дребни бозайници като, 

европейската къртица (Talpa europaea), източноевропейски (белогръд) таралеж (Erinaceus concolor), 

белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon), малка белозъбка (Crocidura suaveolens), обикновена 

кафявозъбка (Sorex araneus), обикновена полевка (Microtus arvalis), сляпо куче (Spalax leucodon), 

европейски лалугер (Spermophilus citellus), полска мишка (Apodemus agrarius) и други укриващи се в 

подземни убежища са с кратък жизнен цикъл, големи възпроизводствени способности и застрояването 

на предвидените в проекта за ОУП устройствени зони няма да предизвика съществени промени в 

числеността на популациите им. Планът предвижда незначително намаляване размера на 

обработваемите земи и необработваемите (пасища, ливади) общо с 1,31%.  

Намаляването на размера на земеделската земя е незначително и ще се осъществи в дългосрочен 

период, което ще бъде незабележимо във времето и няма съществено да се отрази на популациите на 

обитаващите земеделските земи и откритите площи животински видове. 

 Поради незначителното намаление на размера на обработваемите и необработваеми земи ще се 

запазят условията за укриване, възпроизводство и стабилна численост на дребните бозайници като 

европейски лалугер (Spermophilus citellus), полска мишка (Apodemus agrarius),източноевропейския 

(белогръд) таралеж (Erinaceus concolor), белокоремната белозъбка (Crocidura leucodon), малката 

белозъбка (Crocidura suaveolens), обикновената кафявозъбка (Sorex araneus), обикновената полевка 

(Microtus arvalis), сляпо куче (Spalax leucodon), европейската къртица (Talpa europaea), европейски див 

заек (Lepus europaeus), язовец (Meles meles), черен пор (Putorius putorius), лисица (Vulpes vulpes), чакал 

(Canis aureus) и невестулка (Mustela nivalis). 

Прилепи: Прилагането на плана не застрашава местообитанията им тъй като с прилагането му 

не се засягат подземни убежища за зимуване и размножаване. На територията на общината липсват 

значими за прилепите подземни обитания пещери, скални цепки и стари гори с голям брой хралупати 

дървета. Същите са на териториите на други общини и ще останат незасегнати, тъй като проектът засяга 

само община Камено и не предвижда дейности в такъв тип обитания. 

Предвидените пространствена структура и визия за развитието на общината в изготвения ОУПО 

Камено предполагат с прилагането му запазване на благоприятния природен статус на обитаващите 

територията на община бозайници и определя очакваните въздействия от прилагането му като 

благоприятни за тях. Числеността на популациите им ще се определя от естествени фактори и други 

национални и програми и такива с финансиране от други източници. 

Птици: С прилагането на проекта за ОУПО Камено се предвижда запазване размера на горските 

площи и незначителен спад в размера на земеделските земи. В настоящия етап на територията на 
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населените места едрата дървесна растителност е представена от овощни и декоративни дървета, най-

големите и най-стари от които са орехите. Планът предвижда увеличаване на размера на зелените площи 

за публичен достъп. Това предполага запазване на числеността и видовия състав на обитаващите пояса 

на широколистните гори и откритите площи край населените места видове птици и създаване условия 

за намиране на удобни за гнездeне места и допълнителна храна на обитаващите населени места видове.  

Някои от видовете като полско врабче (Passer montanus), домашно врабче (Passer domesticus), 

селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица селска лястовица (Delichon urbica), ще 

продължат да ползват за гнездене подпокривните пространства на сградите в населените места а за 

други такава възможност ще бъде създадена с отреждането на нови терени за зелени площи за 

обществено ползване. С увеличаване на територията на зелените площи и засаждането на дървесна 

растителност е възможно поява на гнездящи колонии на чавката (Corvus monedula), а за свраката (Pica 

pica) са достатъчни и единични дървета. Нишите по сградите, между покривите и стените, зелените 

площи за обществено ползване, дървесната растителност по улиците ще бъдат обитавани от домашното 

врабче (Passer domesticus), полското врабче (Passer montanus), свраката (Pica pica), гугутката 

(Streptopelia decaocto), големия синигер (Parus major), синия синигер (Parus caeruleus), южния славей 

(Luscinia megarhynchos), сирийския пъстър кълвач (Dendrocopus syriacus), средния пъстър кълвач 

(Dendrocopus medius), обикновената кукумявка (Athene noctua), а прилежащите на жилищните сгради и 

крайселищни части червеногърба сврачка (Lanius collurio), сива овесарка (Milaria calandra), градинска 

овесарка (Emberiza hortulana), бяла стърчиопашка (Motacilla alba), жълта стърчиопашка (Motacilla 

flava), качулата чучулига (Galerida cristata), полска чучулига (Alauda arvensis), обикновен скорец 

(Sturnus vulgaris), чавка (Corvus monedula), сива врана (Corvus corax), гарван гробар (Corvus corax), 

щиглец (Carduelis carduelis) и др. 

На териториите на по-малките села и в откритите площи край останалите ще продължат да се 

срещат и някои по-разпространени хищни птици като черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), малкия 

ястреб (Accipiter nisus) и големия ястреб (Accipiter gentilis), като за тези птици ще бъдат запазени 

възможностите за ловуване. За населяващите в настоящия момент територията на населените места 

птици реализирането на плана ще бъде с незначителни въздействия, тъй като промени в численостите 

им не се очакват, а за някои от тях въздействията ще бъдат положителни тъй като планът предвижда 

увеличаване на територията на зелените площи. 

Влечуги: В проекта за ОУП на община Камено се предвижда незначителен спад в размера на 

земеделските земи поради което отрицателни въздействия върху влечугите изразяващи се в намаляне 

на площта на местообитанията им и числеността на популациите им не се очакват. Планът не предвижда 

и съществени промени в начина на стопанисване на земеделските земи като в периода на действие на 

плана преобладаващи ще останат площите в които се отглеждат зърнени култури, отделени една от 

друга чрез синури, малки необработваеми участъци, захрастени пространства, ивици дървета и пр. 

Подходящи за обитаване от гущерите: жълтокоремник (змиегущер) (Pseudopus apodus), ивичест гущер 

(Lacerta trilineata), зелен гущер (Lacerta viridis), стенен гущер (Podarcis muralis) и кримски гущер 

(Podarcis tauricus). За останалите по-редки видове от гущерите, както и змиите, обитаващи естествени 

обитания в горските площи отрицателни въздействия от свързани с прилагането на плана дейности не 

се очакват, тъй като в проекта за ОУП не се предвижда намаляване на площта им.  

Риби и земноводни: С прилагането на плана най-значими за рибите и земноводните ще останат 

изградените микроязовири и яз. Мандра. Трите пресичащи общината реки са маловодни в горните си 

течения, а понякога през по-сухи летни сезони частично пресъхват. 

С прилагането на проекта за ОУП на Община Камено не се предвижда пресушаването на водни 

обекти или замърсяването им поради заустване на непречистени води, така че целият клас риби няма да 

бъде застрашен от реализирането му. С най- голям риск за популациите на рибите и земноводните са 

замърсяванията на река Айтоска поради аварийни ситуации на територията на Лукойл Нефтохим. 

Фирмата е разработила план за действие при аварии и мерки за недопускане на такива. ОУП предвижда 

реконструиране, на канализационната система при което да бъде изцяло предотвратено замърсяването 

на разположените на територията на общината водни тела с което въздействията от реализирането на 

плана върху рибите ще бъдат изцяло положителни и свързани с увеличаване на числеността на 

популациите им. 
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Въздействия върху безгръбначните: С прилагането на плана въздействията ще бъдат 

незначителни, като от дейностите ще бъдат засегнати широкоразпространени видове, вредители по 

овощните дървета и културните растения и видове, които не са обект на опазване съобразно българското 

природозащитно законодателство и международни конвенции. 

Тъй като свързаните с проекта за ОУП на Община Камено дейности засягат урбанизирани 

територии и прилежащи на тях земеделски земи в които са извършвани третирания с инсектициди 

същите не са обитания на редки и защитени видове насекоми. Независимо дали ще бъде реализиран 

плана или неупотребата на пестициди и инсектициди е регламентирана в селските дворове, с цел 

осигуряване на продукция от растящите в тях овощни дървета лози и отглеждането на зеленчуци 

съгласно съществуващите земеделски практики. Съществуващите и новосъздадените зелени площи за 

обществено ползване ще продължат да изпълняват функциите си на местообитание за различните 

видове пеперуди и други насекоми. 

При набелязване на превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации по време на 

строителството и преки въздействия по време на експлоатацията на бъдещите производства върху 

представители на дивата флора и фауна очакваните въздействия от реализирането могат да бъдат 

сведени до незначителни, като прилагането му ще засегне само широкоразпространени растителни и 

животински видове, които не подлежат на опазване от страна на българското природозащитно 

законодателство. Тъй като планът се отнася за урбанизирани територии и прилежащи на тях 

нискобонитетни земи няма да се стига до вмешателство по време на размножителния период на по-

голямата част от представителите на дивата фауна.  

С прилагането на плана застрояването на свободните имоти, и преустройството на 

съществуващи стари и съоръжения ще се извърши без да се засягат площи с консервационна стойност, 

а само такива които са обект на човешка дейност поради което очакваните въздействия от прилагането 

на плана върху фауната на територията на община Камено могат да бъдат класифицирани като 

незначителни, периодични и с дългосрочен в границите на периода на действие на ОУП характер и 

обратими в случаите с допустима рекултивация. 

8. Ландшафт 

Като основа за изработването на  проекта за ОУП на община Камено са взети предвид съставните 

части  на отделните землища в населените места в пространствено и функционално отношение, както и 

прогнозата за тяхната динамика на база визията и стратегическите цели за развитие на района и анализ 

на демографските и социално-икономически процеси през следващите години (за периода на 

предвижданията на ОУП - 2015 -2035 г., който е основа за цялостното устройство на териториите на 

общината). 

Набелязани са конкретните нужди във всяка от урбанистичните структурни единици в общината 

(обитаване, рекреация, производство, обслужване и др.) и е предложена реална концепция за тяхното 

балансиране в пространствено и функционално отношение. Ландшафтно-устройствен аспект, с 

предложения проекта за ОУП са насочени към решения на сдържаност на антропогенната намеса и 

мерки за групиране с хармоничното им включване в околния ландшафт. 

Урбанизираните територии на общинския център – град Камено се явяват основен носител на 

растежа в рамките на територията на общината, като той се отличава със сравнително по-високо ниво 

на динамика в развитието и свързаната с него изменчивост на пространствено-функционалните 

характеристики на отделните урбанизирани територии.  

Новоизработеният проект за  ОУП на община Камено, по своите предвиждания  не се очаква 

влоши екологичното равновесие в общината, като при това се съобразява и отчита ограничителните 

режими на защитени територии. При урбанизирането на неурбанизирани терени  са предвидени мерки 

за безпроблемното им интегриране в средата, без това да доведе до увреждането им, и промяна в 

структурата на ландшафните елементи. 

Основната промяна която ще настъпи  е свързана с планиране на съществуващите 

производствено-складови, технически и жилищни територии, като се предвижда и увлечението им в 

малка степен. Предложенията на ОУП за урбанизираната територия в  населените места са като цяло 
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свързани с организация в структурата на производствените и складовите територии, развитие на 

обществено-обслужващите дейности, инфраструктурното и функционално осигуряване на отделните 

групи терени. 

Предложенията за това балансират умереното пространствено развитие при запазване на 

идентичността  на съществуващия ландшафт, неговия композиционен и архитектурен образ с прилагане 

на правилните устройствени интервенции, за осигуряване на подходящия комфорт на обитаване и 

естетическия израз на  съществуващите селищни структури в границите на населените места на 

територията на общината. 

По отношение на озеленяването се предвижда запазване на съществуващите елементи на 

зелената система и допълнителното ѝ развитие – предвидено е озеленяване в рамките на уличната 

регулация в град Камено и селата, като част от територията на общината (като задължително се спазват 

параметрите за озеленяване, заложени в правилата и нормите за прилагане). Планът предвижда 

доразвитие на крайпътното озеленяване по пътищата от републиканската и общинската мрежа, както 

създаване на два горски парка - горски парк „Еркесията” и  горски парк „Черни връх”.   

Количествената промяна на земеделските терени се изразява с намаляването на площта им с 

около 0.99 % (от 24138.625  ha на 23788.362 ha) за сметка на всички останали площи, които ще бъдат 

увеличени (зелени системи (от 0.07% на 0.20%), територии със жилищни функции рекреационни и 

дейности, вилни зони,  производствено-складови терени и др.).  

Тези промени предвидени с проекта за ОУП на община Камено няма да се отразят с негативни 

последици, и ще намалят аграрните компоненти в ландшафта на общината в съвсем малка степен. В 

новопредвидените устройствени зони с проекта за ОУП на община Камено също е застъпена 

концепцията за урбанистично развитие с ниски показатели на застрояване, както и съпътстващо 

изграждане на нови елементи на зелената система във всяка от тези зони. 

9. Културно-историческо наследство 

В проект за ОУП на община Камено не са установени мероприятия, с негативно въздействие 

спрямо известни към настоящия момент обекти на културно-историческото наследство.  

Представени са отделни детайлни схеми на елементите на културно - историческото наследство, 

с подробен анализ са определени ресурсите и са регламентирани детайлно техните режими на опазване 

и допустимите дейности в границите им с цел недопускане на негативни въздействия върху тях.  

Със спазването на предложените с ОУП на Община Камено устройствени решения и рестрикции 

и предложената концепция, се очаква значително положително въздействие в посока опазване и 

развитие на системата от обекти на архитектурното и археологическото наследство. 

10. Отпадъци 

Предварителния проект на ОУП на община Камено не предвижда съществени изменения по 

отношение управлението на отпадъците на територията на общината. ОУПО определя зони с 

производствено складови функции от разновидност „Смесена обществено-обслужваща 

производствено-складова зона“ Соп за застрояване с производствени, складови и обслужващи сгради и 

съоръжения. Те се устройват преобладаващо в периферията на населените места и извън нея. 

Обособяването на тези устройствени зони спомага за съсредоточаване на малките производствени 

предприятия, които се предполага, че генерират по-голямо количество отпадъци. Планирането на тези 

зони спомага за недопускане на хаотично разположения на обекти в други части на населените места и 

разпространението на други потоци отпадъци в тях. 

Компонентите на околната среда, върху които отпадъците биха могли да окажат влияние, са: 

почви, повърхностни и подземни води, растителен и животински свят, ландшафт, атмосферен въздух и 

човешко здраве. Възможното им въздействие е следното: 

Въздух: Вредно въздействие върху въздуха ще има нерегламентираното изгаряне на някои 

видове отпадъци, вместо разделното им събиране и тяхното съхраняване, извозване и обезвреждане по 

екологосъобразен начин. От изгарянето им могат да се получат вредни емисии, които за определен 

период от време да замърсят неконтролируемо въздуха в района. Към този вид отпадъци се отнасят 
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опаковки от полиетилен и РVС опаковки, опаковки от дървесни материали, композитни многослойни 

опаковки, смесени опаковки от суровини и материали, остатъци от бои, мастила, лепила, адхезиви и 

смоли, съдържащи опасни вещества, дървесен материал от строителството, хартиени и картонени 

опаковки, опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.  

Ландшафт: При неконтролирано изхвърляне  на отпадъците, върху близки терени или дерета, ще 

се наруши околния ландшафт, вследствие на антропогенното въздействие на тези отпадъци върху него. 

В резултат на разнасяне от вятъра на леки фракции от тези отпадъци на големи разстояния  и 

задържането им по храстите и дърветата се наблюдава негативен визуален ефект. Преобладаващата част 

от тези разнесени отпадъци са трудно разградими в продължение на много години.  

Води: Съществува опасност от замърсяване на водите в случай, че генерираните отпадъци не се 

събират, съхраняват, транспортират и депонират на определени от Община Камено места. На първо 

място ще се замърсяват атмосферните води, стичащи се по скатовете на депонираните на място и 

неизвозени отпадъци. Те от своя страна могат да замърсят повърхностните води или част от тях могат 

да проникнат до подземните водоносни хоризонти и да предизвикат в някои от водоносните пластове 

значително и трайно замърсяване.   

Почви: Част от генерираните отпадъци се класифицират като опасни. Ако се допусне 

безотговорно и неконтролирано изхвърляне (депониране) на тези отпадъци на територията на общината 

вследствие на стичане на атмосферните води по скатовете или преминаването (инфилтрирането) им през 

отпадъците ще бъдат замърсени лежащите под тях почви.  

Растителност: Изхвърляне на генерираните отпадъци върху терени и дерета от територията на 

ОУП, при условие че това се допусне, може да доведе до нарушаване на хабитатите на ценни растителни 

видове (треви, храсти, дървета).   

Животински свят: При неконтролирано изхвърляне на отпадъците се осигурява свободен достъп 

на животни и птици до тях. Този свободен достъп до незаконно изхвърлените отпадъци, използването 

на околната растителност и на самите отпадъци за храна може да доведе до разнасянето на болести и 

зарази на неопределено разстояние, както и да доведе до смъртта на някои животни и птици.   

Тези въздействия могат да се очакват, ако генерираните отпадъци не се събират, съхраняват, 

транспортират и обезвреждат надеждно, съгласно нормативните изисквания и предписанията на 

Община Камено. Те се различават по степен и обхват на засегнатите компоненти в зависимост от вида 

на преобладаващото количество отпадъци, които не са третирани съгласно предписанията. Има 

възможности за ефективно управление на отпадъците, от което зависи цялостния облик на Община 

Камено и състоянието на околната среда. 

Неразделна част от подобряването на екологичната обстановка е ефективното управление на 

отпадъците, включващо подобряване на инфраструктурата и дейностите свързани с отпадъците. 

Препоръчително е в ОУПО да се предвидят възможни терени за екологична инфраструктура и/или 

терени за третиране на отпадъци, които кмета на общината има задължение да осигури по реда на чл. 19 

от ЗУО, в това число: 

 Площадки за събиране на опасни отпадъци и др.; 

 Площадки за разделното събиране, съхраняване и третиране на биоразградими и зелени 

отпадъци; 

 Площадки за събирането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 

домакинствата на територията на общината. 

В тази връзка е необходимо да се увеличи процента на разделно събираните и рециклирани  

отпадъци на територията на общината, за да бъдат изпълнени заложените в ЗУО цели. По този начин ще 

бъде намалено влиянието на фактор „Отпадъци“ върху компонентите на околната среда и ще намали 

риска за човешкото здраве. 

Характерът на въздействието на фактора „отпадъци” за ОУПО Камено върху компонентите на 

околната среда може да се класифицира като: 
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 Вид на въздействието: пряко (директно от отпадъците); и косвено и вторично (чрез 

въздействието върху друг компонент на околната среда). 

 Кумулативни въздействия: не се очакват (при спазване на нормативните изисквания). 

 Начин на въздействие: едновременно (върху всички компоненти на околната среда и човешкото 

здраве). 

 Продължителност на въздействието:дългосрочно (при регламентирани съоръжения за 

отпадъци); краткосрочно или средносрочно (при незаконни сметища, докато бъдат почистени). 

 Честота на въздействието: постоянно (отпадъци се генерират при всекидневната човешка 

дейност). 

 Степен на въздействието: незначителна (при спазване на нормативните изисквания). 

В заключение може да се отбележи, че предложенията  за ОУП на Община Камено няма да 

доведат до негативно въздействие на отпадъците върху околната среда, нейните компоненти и 

човешкото здраве. 

11. Опасни вещества 

Предвижданията на проекта на ОУП на Община Камено няма да променят съществено 

съществуващата ситуация по отношение на опасните вещества и управление на риска. Описаните 

характеристики на общата концепция на ОУП на община Камено – целеви ориентири и принципи, го 

определят като планов документ, насочен към екологосъобразно устройство на общинската територия. 

Ориентиран е към ограничаване до минимум на неблагоприятните последствия от урбанизация на 

територията и по-нататъшно протичане на урбанизационния процес към постигане на баланс между 

природна и урбанизирана среда. Тъй като съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията 

(чл. 103, ал. 2) 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. При условие, че 

при реализацията на даден инвестиционен проект инструкциите за работа с опасни вещества се спазват 

стриктно, не следва да се очаква въздействие върху компонентите на околната среда от фактор „опасни 

вещества”. 

12. Рискови енергийни източници  

12.1. Въздействия от шума 

Оценяваният проект за нов ОУП на община Камено освен определените цели (съгласно 

Обяснителната записка) предвижда изготвяне на стратегия за ограничаване или унищожаване вредното 

въздействие на шума в околната среда с цел подобряване качеството на живот на населението. 

В направения анализ на съществуващото състояние на транспортно-комуникационната 

осигуреност на общината е отчетено, че  пътната мрежа е добре развита, като всички населени места са 

свързани с общинския център. По-голямата част от общинската пътна мрежа е в много лошо състояние. 

Това рефлектира и върху акустичната среда в населените места. 

Част от уличната мрежа в общинският център град Камено е с асфалтобетонова настилка, която 

е в лошо техническо състояние и се нуждае от ремонт на настилката и тротоарите. 

Една от целите на новия ОУП на община Камено е актуализиране и преструктуриране на 

съществуващата пътна мрежа, като се предвижда: 

-  обследване на транспортните съоръжения по отношение на шума и предвиждане на мерки за 

неговото ограничаване; 
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-  предвиждане на защитни зелени пояси; 

-  предвиждане на шумозащитни стени; 

-  нова схема на организирания транспорт. 

Осъществяването на тези цели ще се отрази благоприятно на цялостната акустична среда на 

територията на общината. 

Като елементи на пътната мрежа се  препоръчва запазването на съществуващите пътни възли и 

при доказана необходимост да се предвидят нови такива. 

Развитието на пътната мрежа в чертите на общината следва да е главен инфраструктурен раздел 

при положение, че туризмът е важен отрасъл. Създаването на модерна пътна и улична мрежа с новия 

ОУП ще гарантира къси, удобни и безконфликтни връзки. Съгласно представения баланс на 

териториите не се предвижда преотреждане на нови терени за транспорт и комуникации. 

Осъвременяването и  модернизирането на пътната и уличната мрежа може да се постигне чрез 

рехабилитация, реконструкция или ремонти на съществуващите трасета. Има се в пред вид не само 

подмяна на настилките на пътните платна, но и тротоари, съоръжения, банкети, подходящо крайпътно 

озеленяване и други. Наличието на една оптимална пътна мрежа ще подобри връзките със съседни 

общини, райони и областния център, ще поощри развитието на нови зони и ще подобри екологията. 

Това ще се отрази благоприятно и на акустичната обстановка в урбанизираните територии на община 

Камено. 

По програмата на НКЖИ не се предвижда развитие на железопътната мрежа на територията на 

общината. С решение № ОПТ-4/02.02.2011 г. по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът „Рехабилитация на железопътна 

инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас". Целта на проекта е 

осъществяването на напълно рехабилитирана електрифицирана железопътна линия между основните 

градски центрове Пловдив и Бургас. В техническите параметри на проекта е предвидено подновяване 

на железния път в отсечката Карнобат-Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и 

Бургас и всички спирки и гари между тях (т.е. и тези на територията на община Камено). Наред с 

множеството технически решения е предвидено и изпълнение на мерки по опазване на околната среда. 

Като част от тях е и провеждането на адекватни шумозащитни мероприятия. Така ще се подобри 

акустичната среда в прилежащите до ж.п. линията урбанизирани територии на община Камено. 

Развитието на курортната зона, зоните за атракция и спорт по крайбрежието на Мандренското 

езеро и голф-комплексите наблизо са добра предпоставка съществуващото старо летище на 

селскостопанската авиация между селата Константиново и Тръстиково да се развие като летище за 

малогабаритни самолети и учебен център за безмоторно летене и парашутизъм (Фиг. VІ.12.1.-1). 

Предполага се, че реално полети ще се осъществяват не повече от 6 месеца годишно, от м. април до м. 

септември включително, през активния туристически сезон. Обикновено дневната натовареност на 

такъв род летища е 4 - 5 обслужени въздухоплавателни средства. Поради своето местоположение на 

значително разстояние от жилищни и курортни зони и типа обслужвани въздухоплавателни средства, 

както и поради функционирането му изцяло през летния сезон, това съоръжение не би създавало 

перманентни съществени акустични натоварвания в прилежащите терени, в жилищните и бъдещите 

курортни зони в района. Акустичното натоварване от реализирането на такъв проект в бъдеще следва 

да е предмет на оценка на конкретното инвестиционно намерение. 

http://optransport.bg/term.php?id=19&c=49
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Селскостопанско 

летище 

 
Фиг. VІ.12.1.-1: Селскостопанско летище 

Селското стопанство  е традиционен отрасъл в икономиката на община Камено. Дори и в 

условията на икономическа криза аграрният сектор се развива относително стабилно. Секторът е с 

растениевъдно-животновъдна структура. Малка част от произведената селскостопанска продукция се 

реализира на местния пазар и за местна преработка. Основната част се изнася и преработва извън 

границите на Общината. Отбелязано бе, че такъв тип предприятия не са източници на съществени 

шумови натоварвания на селищната среда. 

Насоките за развитие на вторичния сектор (преработващата промишленост) са свързани с 

възможностите за по-нататъшното развитие на промишлените функции на общинския център и на по-

големите населени места в общината. Незаета ниша е разкриване на производствени мощности за 

преработка на селскостопански суровини – развитие на малки промишлени производства като 

съпътстващи на аграрните функции на населените места в общината. 

В структурата на преработващата промишленост основно място се предвижда да заемат “микро” 

и “малки” предприятия в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Новоизгражданите 

преработващи предприятия на селскостопански суровини ще се ориентират към първичната и 

дълбочинната им преработка.   

Предвижданията са за изграждане на малки преработващи предприятия в сферата на 

хранително-вкусовата промишленост като: 

- Модерна рафинерия за растителни масла; 

- Мелничарско предприятие; 

- Хлебопроизводство; 

- Цех за шоково замразяване на плодове и зеленчуци; 

- Малка винарна и др. 

Оценяваният проект за ОУП на община Камено предвижда значителна част за разширение на 

населените места, в това число 113 ха за жилищни функции, за производствени нужди - 102 ха и терени 

за обществено обслужване - 10 ха. Най-значително е увеличението за рекреационно и вилно строителство 

- 108 ха, както и за спортно-туристическо строителство - 218 ха за голф игрища край селата Черни връх 

и Константиново. 
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За нуждите на аграрното производство  в община Камено в проекта на ОУП се резервират терени 

за изграждане на нова съпътстваща селскостопанското производство  обслужваща и бизнес – 

инфраструктура. Това са обекти за обслужване на машинния парк, складове за препарати за биологична 

и растителна защита, биологично подхранване (торене), складове за съхранение и обработка на семена, 

производствени обекти за преработка на земеделска продукция и др. Необходимите терени за 

устройственото решение на тази инфраструктура следва да бъдат териториално така ситуирани, че да 

бъдат транспортно достъпни за населените места от цялата община. При конкретното проектиране и 

изграждането на тази инфраструктура следва да се заложат мероприятия, осигуряващи нормална 

акустична среда в прилежащите територии. 

При изпълнението на предвидените мерки по отношение на новите терени за промишлени цели 

следва да се спазят застроителните параметри за такъв тип зони, като се обърне сериозно внимание на 

съответното озеленяване с нискостеблена и висока дървесна растителност. Всяка новопредвидена 

дейност или разширение на съществуваща следва да е в съответствие с изискванията на нормативните 

документи в областта на защитата от шум в околната и работната среда. При бъдещото подробно 

градоустройствено планиране, съгласно Правилата и нормативите за прилагане на ОУП на община 

Камено, следва да се предвижда площ за озеленяване Поз = 20-40%, като една трета от озеленената площ 

трябва да е осигурена за дървесна растителност. Така ще се постигна и по-добър шумопоглъщащ и 

шумоизолиращ ефект спрямо прилежащите до конкретно производствено предприятие територии. 

На този етап не се очаква горепосочените предвиждания за промишлените зони в проекта за 

ОУП да доведат до неблагоприятно въздействие върху акустичната среда на територията на община 

Камено. 

Зелената система на населените места е от съществено значение за комфортната акустична среда. 

Озеленените площи за широко обществено ползване в гр. Камено са представени от градския парк и 

система от неравномерно разпределени малки микрорайонни градини и скверове, както и улично 

озеленяване, осигуряващи ежедневния отдих на населението. В селата на общината до момента няма 

реализирани обществени паркове, но съществуват футболни игрища, около които има условия за 

създаване на озеленени площи за широко обществено ползване и за развитие на устройствена зона Оз. 

В тези и някои други терени съществуват сериозни предпоставки за изграждане на спортни съоръжения 

и паркова среда, както и за развитие на устройствена зона Озс1. 

За възпиране, ограничаване или смекчаване на евентуални неблагоприятни влияния и 

осигуряване комфорт на обитаването, между урбанизирани територии за обитаване и такива за 

животновъдни или производствени дейности, както и между жилищни територии и прилежащи 

участъци до трасето на автомагистрала "Тракия", в оценявания ОУП се предвижда устройство на 

озеленени площи със специфично предназначение, с режим на устройствена зона „Изолационно 

озеленяване” - ОзИ. В устройствените зони тип ОзИ се изпълнява озеленяване с подходяща 

едроразмерна растителност на база дендрологичен проект. Те се стопанисват и поддържат като част от 

зелената система на съответното населено място. Планът предвижда и доразвитие на крайпътното 

озеленяване по пътищата от републиканската и общинската мрежа. В обяснителната записка към 

оценявания ОУП на община Камено е отбелязана и наложителната реконструкция на части от уличното 

озеленяване на града поради влошено състояние на дървесните индивиди, несъответствие с 

биологичните им изисквания и опасност от неблагоприятни последици. Предвидените в ОУП различни 

видове озеленяване са от изключителна важност за осигуряване акустичния комфорт в жилищните зони 

на Общината.  

Застрояването на териториите, предвидени за рекреационни дейности, също ще се съобразява с 

нормативните изисквания, като озеленените площи следва да бъдат минимум 50 % и половината от тях 

трябва да е осигурена за дървесна растителност. Това, освен естетическия ефект, ще допринесе и за 

комфортната акустична среда в тези зони. 

В проекта за ОУП няма заложени предпоставки за възникването на наднормени вибрации, 

влошаващи прилежащата акустична обстановка, които да се отразяват неблагоприятно върху околната 

среда и здравето на жителите на община Камено. 
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12.2. Въздействия от йонизиращи лъчения 

Източници на допълнителни йонизиращи лъчения могат да бъдат ядрени аварии, атомни 

електроцентрали, дейности и инсталации за получаване и преработка на ядрено гориво, източници, 

използвани за медицински нужди (рентгенови апарати за диагностични цели, радиоизотопи,  използвани 

за  диагностика и терапия) и други. 

Устройствените и проектни решения, заложени в оценявания проект на Общ устройствен план 

на община Камено, нямат пряко отношение към разгледаните източници на йонизиращи лъчения; не се 

предвиждат терени за такива дейности. Поради това не се очаква реализацията на плана да доведе до 

промяна на радиационния статус на територията на община Камено. 

12.3. Въздействия от електромагнитните (нейонизиращи) излъчвания  

Основните източници на повишени електромагнитните излъчвания на територията на община 

Камено с възможно неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда са радио- и 

телевизионните предаватели, подстанциите за високо напрежение, електропроводите, трафопостовете, 

захранващи жилищни квартали и сгради, аналоговите и цифровите базови станции за мобилна 

комуникация и др.  

Както бе отбелязано в предходните раздели, на територията на община Камено няма изградена 

подстанция.  

Комунално-битовите изчислителни товари се определят в зависимост от степента на участие от 

отделните енергоносители – ел. енергия, газ и индивидуално топлоснабдяване. Индивидуалният 

максимален товар за едно жилище се приема/определя в зависимост от степента на използване на 

електрическата енергия за отопление и БГВ, в това число очакваното разширение на  газификация на 

града и използването на твърдо гориво за отопление предимно в селата. Досегашният индивидуален 

максимален товар на едно жилище по данни на НЕК не надхвърля 9 кW.  

Перспективното развитие на ел. консумацията може да бъде прогнозирано  съобразно 

особеностите на селищната система, а именно за: 

- зони за развитие на жилищни територии; 

- обществено-обслужващи функции; 

- рекреационни, курортни и вилни зони; 

- спорт и атракции; 

- производствени дейности; 

- складови дейности. 

В групата на комунално-битовите товари се включват: 

- битови потребители в жилищни сгради, вилни сгради, ваканционни зони; 

- комунални потребители - външно осветление, обществени сгради,  комунални 

предприятия, водоснабдяване и канализация. 

  Съгласно представения баланс на териториите на община Камено в оценявания ОУП се 

предвижда, макар и малко, увеличение на териториите за жилищни функции, главно в общинския 

център и някои от съставните селища. Това предполага нарастване в бъдеще на общия ел. товар за 

комунално-битовите консуматори, включващи и бъдещите територии за рекреационни дейности, 

курортни и вилни зони. Това прогнозно нарастване може да бъде несъществено, ако все повече се 

внедряват енерго-спестяващи битови осветителни тела и се използва изградената газификационна 

система. Допуска се спад и в селата поради намаляване на населението и умереното увеличаване броя 

на необитаваните жилища. 

Няма конкретна информация за изграждане на нови съоръжения към електропреносната и 

електроразпределителна мрежа на територията на община Камено. В предвижданията на Общинския 

план за развитие на Общината за периода 2014 – 2020 г., отнасящи се към предмета и целите на ОУПО, 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  351 

като мярка към подобряването на инфраструктурата е заложено и подобряване на електроснабдяването. 

Също така с цел опазвяане и съхранение на околната среда е предвидено подобряване на енергийната 

ефективност и разширяване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).  

EVN България, която оперира на територията на община Камено, носи отговорност както към 

обществото, така и към околната среда. При изграждането и експлоатацията на съоръжения 

дружеството има за цел да използва възможно най-екологични и модерни технологии. Изграждането на 

такива съоръжения следва да бъде извършвано при стриктното спазване на изискванията на съответните 

нормативни документи. Така ще се осигури превенция и по отношение нивата на електромагнитните 

излъчвания в околната среда. 

По принцип при спазване съответствие с действащите нормативи не се очакват вредни 

въздействия от ЕМП върху компонентите на средата и здравето на хората. В подробните устройствени 

планове следва да се следи за разположението на нови трафопостове, захранващи отделни групи от 

сгради. 

Друг възможен източник на ЕМП в околната среда са елементите на съобщителната 

инфраструктура. Прогнозата за нейното развитие е на база предвижданото население за прогнозния 

период и очакваната цифровизация. Очаква се стационарните телефонни постове да намаляват 

прогресивно до минимален брои спрямо 2014 г. , независимо от възможността да се ползва VOIP, което 

се предлага от лицензирани интернет доставчици. Нараства значението и употребата на мобилни 

телефони тип „смарт-фон” и други лесно преносими IT-апарати за лична употреба.  

Предлагането на съвременни далекосъобщителни услуги с европейски стандарт осигурява 

необходимите условия за развитие на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), 

създавайки условия за развиване на електронно общество и икономика.  Ще се разширява достъпа до 

цифрови наети линии, ADSL широколентов абонатен достъп за подаване на данни, високоскоростен 

интернет и др., с което се създават условия за икономически растеж и повишаване конкурентността на 

икономиката в общината. 

На този етап няма информация за планирано изграждане на територията на община Камено на 

нови базови станции на трите мобилни оператора, които имат добре развита клетъчна мрежа в цялата 

страна.  

В така представения проект за ОУП на община Камено няма предпоставки за възникването на 

наднормени електромагнитни излъчвания в околната среда и жилищните зони. 

13. Въздействия върху здравно-хигиенните аспекти на околната среда 

Основната цел на ОУП е да осигури устойчиво развитие и благоустрояване на община Камено в 

съответствие със специфичните природни и обществено-икономически дадености и да създаде най-

благоприятни условия за обитаване, труд и отдих на постоянното население на общината. 

Представеният ОУП с разработените в него: комфорт на обитаване; екологосъобразно развитие на 

стопанството и промишлеността; обезпеченост с техническа и инженерна инфраструктура; 

обезпеченост със социална инфраструктура – отговарят на съвременните нормативи и стандарти на ЗУТ 

и Наредба № 7 на МРРБ за правила и норми за устройство на различните видове територии. Основните 

параметри на ОУП са дадени в Правила и нормативи за прилагане на ОУП. 

При оценката на риска са преценени факторите и тяхното влияние върху човешкото здраве в 

резултат на урбанизацията предвидена с предварителния проект за ОУП на община Камено. При 

оценката е взета предвид местоположението на „Лукойл- Нефтохим” АД на територията на общината, 

местоположението му до обектите и зоните, подлежащи на здравна защита, местоположението на други 

съществуващи или предвидени за изграждане сгради и обекти, излъчващи вредности в околната среда, 

както и наличието на водоизточници за питейно-битови цели и санитарно-охранителните зони около 

тях. 

За оценка върху здравето на населението е използвана прогноза на въздействие от изпълнение 

на плана, а мерките за защита и управление на риска изискват съблюдаване на някои препоръки. Налице 

са следните факти на въздействие: 
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КАВ в Община Камено е оценено на базата на данните от разположената в града апаратура 

OPSIS (пункт за непрекъснат мониторинг – ПАМ), която се поддържа от „Лукойл Нефтохим Бургас“. 

Измерват се атмосферните замърсители: серен диоксид, азотни оксиди, озон, фенол, стирен, бензен, о-

ксилен, р-ксилен и толуен (Качество на атмосферния въздух в Община Камено по съществуващи данни). 

По независещи от общината причини, станцията е работила периодично и нестабилно. Описани 

са всички налични данни, както и данните с отрицателна стойност (невалидни данни).  В част 

„Атмосферем въздух“ на настоящия Доклад за ЕО е отразено, че наличната към момента на 

изработване на ЕО информация от ПАМ не дава основание за категорични изводи относно КАВ в 

общината. По тази причина, за оценка на КАВ е приложен алтернативен метод на математическо 

моделиране с прилагане на дисперсионен модел за комплексна (кумулативна) оценка на разсейването 

от всички основни източници на емисии. Използван е модела ISC-AERMOD, референтен за САЩ и 

повече от 100 страни в света, в това число и България. (Оценка на КАВ на Община Камено чрез 

моделиране). 

Всички представени моделни резултати включват едновременното действие общо на 78 

източника, от които 56  точкови източника (всички комини на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл 

Енергия и Газ“ ЕООД и „Бургаски захарен завод“ село Свобода), 13 площни източника (битовото 

отопление на всички населени места в общината) и 9 линейни източника (цялата пътна мрежа на 

общината). Въпреки, че към момента на изготвяне на ЕО „Бургаски захарен завод“ не е работел, при 

моделирането той е включен с емисиите от периода преди спирането му (максимално кумулативно 

въздействие). Чрез моделиране е направена оценка на КАВ по отношение на ФПЧ10, които не се 

измерват от апаратурата OPSСS. Анализирани са също резултатите за замърсяване със серни оксиди, 

азотни оксиди и сероводород.  

Замърсяване с ФПЧ 

Направеният анализ на основните източници на емисии в атмосферния въздух на територията на 

Община Камено, в това число битово отопление, транспорт и промишленост показва, че вероятност от 

наднормено замърсяване съществува за замърсителите ФПЧ-10, азотни оксиди, серни оксиди и 

сероводород. В абсолютен размера най-много са емисиите от азотни оксиди (2514.26 т/год.) като най-

голямото количество постъпва в атмосферата от промишлеността (2243.80 т/год.). на второ място за 

емисиите от серни оксиди (1682.20 т/год.) и основната част също идва от промишлеността (2243.80 

т/год.). Емисиите от ФПЧ-10 са по-малко (836.50 т/год.), но основната част (376.70 т/год.) постъпва от 

транспорта и промишлеността (358.70 т/год.). 

Анализът в доклада  показва, че вероятността за превишаване на 24-часовата НОЧЗ за обширни 

територии от Община Камено обхваща две големи зони в направление северозапад-югоизток 

(преобладаваща посока на вятъра през 2014 г.). Първата преминава през град Камено, северно от 

производствената площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и достига на изток до Черно море. Тя е 

с дължина над 10 км. и широчина около 2 км. Втората е разположена южно от нея и е с приблизително 

същите размери. Значително по-малки по размер червени зони има южно от Полски извор и около селата 

Вратица, Трояново и Черни връх. Абсолютният максимум е разположен в района на град Камено и 

достига 138 мкг/м3. Тази стойност е около 2.5 пъти над 24-часовата НОЧЗ от 50 мкг/м3 по Наредба № 

12/2010 г. 

Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10 над територията на Община 

Камено показва, че  приземните концентрации на ФПЧ-10 над цялата територия на общината са ниски. 

Най-високи стойности се очакват в района на град Камено, но и там остават в границите от 5 до 10 

мкг/м3 (абсолютен максимум 22 мкг/м3). Отдалечавайки се от град Камено концентрациите се 

понижават до нива 4-6 мкг/м3, а в най-югозападните части и под 2 мкг/м3. 

Сравнението на резултатите от настоящото моделиране с резултатите от аналогичното 

моделиране през изминали години  показва малко нарастване на приземните концентрации на ФПЧ-10, 

в това число и на абсолютния максимум в град Камено от 62 мкг/м3 до 138 мкг/м3. Значително са 

нараснали зоните, в които 24-часовата НОЧЗ от 50 мкг/м3 се превишава поне един път годишно. 

Замърсяване с азотни оксиди 
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В доклада е направена оценка на разсейването на азотни оксиди върху територията на Община 

Камено чрез моделиране. В района на град Камено концентрациите достигат 400-600 мкг/м3. 

Абсолютният максимум е разположен в южната част на общината (около 1100 мкг/м3), но основно 

засегната е северната и централната част. Почти незасегната остава югозападната част на общината. 

Основният принос се пада на промишлеността, която генерира около 89% от всички емисии на азотни 

оксиди. В случая това влияние се разпростира и далеч извън пределите на общината. 

Очакваните едночасови концентрации на азотни оксиди са много по-ниски и в почти цялата 

община са в границите от 80 до 160 мкг/м3. Абсолютния максимум от около 400 мкг/м3 е по протежение 

на път ІV-5392 в района на село Братово и път ІV-7907 западно от село Полски извор. Брой 

превишавания на СЧ НОЧЗ от 200 мкг/м3  е за района на път ІV-7907 вероятността е 14-15 пъти в 

годината, а за района на път ІV-5392 10-12 пъти годишно. За цялата територия на Община Камено не е 

установена зона, за която да се очакват повече от нормативно установените 18 превишения. 

Абсолютният максимум на средногодишните концентрации на азотни оксиди достига 13 мкг/м3. 

В почти всички райони средногодишната концентрация е в границите от 2 до 4 мкг/м3, а в района на 

град Камено и около централните пътища достига до 6-8 мкг/м3. 

Замърсяване със серни оксиди 

Очакваното разпределение на максималните едночасови концентрации на серни оксиди върху 

територията на Община Камено отразяват влиянието на промишлеността и битовото отопление. Поради 

това, че съдържанието на сяра в автомобилните горива е много ниско е прието, че транспорта не е 

източник на замърсяване със серни оксиди. Превишение на едночасовите НОЧЗ от 350 мкг/м3 не може 

да се очаква. Абсолютният максимум е разположен северно от автомагистрала „Тракия“ (извън 

територията на Община Камено) и достига 92 мкг/м3. Тази стойност е почти четири пъти под нормата. 

В останалата част от територията на общината максималните едночасови концентрации са в границите 

от 25 и 75 мкг/м3. 

Средноденонощните концентрации на серни оксиди върху територията на Община Камено не 

превишават СД НОЧЗ от 125 мкг/м3. Абсолютният максимум от 20 мкг/м3 също е разположен северно 

от автомагистрала „Тракия“ (извън Община Камено). В района на град Камено концентрациите са в 

границите от 5 до 15 мкг/м3.   

Замърсяване със сяроводород 

Разпределение на максималните едночасови концентрации на сероводород върху територията 

на Община Камено е под влияние само влиянието на инсталациите на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. 

Превишаване на средночасовата ПДК от 5 мкг/м3 се очаква само на малка територия, разположена 

непосредствено над производствената площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД с диаметър около 

2200 метра. Тази зона не достига границите на град Камено. Абсолютният максимум достига 7.6 мкг/м3, 

което е превишение на СЧ ПДК от 5 мкг/м3 по Наредба №14. В радиално направление максималните 

едночасови концентрации на сероводород бързо намаляват и на разстояние 5-7 километра от 

източниците достига стойности под 0.5 мкг/м3. В западната част на общината те спадат под 0.3 мкг/м3.  

Риск от превишение на СЧ ПДК съществува само за село Свобода, тъй като границата на превишение 

го достига. 

Средноденонощните концентрации на сероводород върху територията на Община Камено от 3 

мкг/м3 не се превишава. Абсолютният максимум от 1.6 мкг/м3 също е разположен над територията на 

производствената площадка „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. В района на град Камено концентрациите 

са в границите от 0.3 до 0.5 мкг/м3. 

Отклонения са отчетени за азотни оксиди и ФПЧ10, но в границите на допустимите по Наредба 

№12/2010 г.  

Останалите вредни вещества (озон, параксилен, толуен, стирен и фенол, измервани чрез OPSIS) 

не са анализирани, тъй като производствата, които ги генерират са изведени от експлоатация 

(производство „Ксилоли“, „Стирен“ и „Полистирен“, „Фенол“ и др.). Не съществуват и странични 

индикации, че тези замърсители превишават допустимите норми. 
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Както е описано в част „Атмосферен въздух“, и трите промишлени предприятия на територията 

на Община Камено работят в условията на издадени комплекси разрешителни (КР). Съгласно 

нормативната база, контролът върху изпълнението на условията по КР се осъществява от регионалните 

РИОСВ, в случая РИОСВ Бургас. Такъв контрол е осъществяван ежегодно и това е отразено в 

годишните им доклади (коментирани и в част „Атмосферен въздух на настоящия Доклад за ЕО). В 

условията на действащи КР, общините нямат нормативни основания да налагат както санкции, така и 

специални мерки за технологични или други промени в производствената им дейност. Самото издаване 

на КР от МОСВ е свързано с щателна проверка на вероятността за превишаване на нормативните 

изисквания по КАВ в прилежащите райони. Ако такава вероятност съществува в самите КР се вписват 

условия и срокове за изпълнението им, които гарантират липсата на вредни въздействия. В тези 

дейности общините не са участници и нямат пълномощия. 

Независимо от казаното по-горе, в ЕО (т. ІV.1) са дадени редица препоръки, които са в 

компетентностите на общината относно пътната мрежа, битовото отопление с твърдо гориво и др., както 

следва: 

- не е желателно да се привличат производствени дейности, свързани с добив на инертни 

материали, добив на полезни изкопаеми по открит способ (високи нива на генерация на ФПЧ-

10), производства с висока консумация на енергия и мощни горивни източници (високи нива на 

емисии от азотни оксиди); 

- реализирането на предвидените в ОУП складови дейности следва да се предхождат или да се 

извършват едновременно с рехабилитация и модернизация на пътната инфраструктура към тях; 

- развитието на туризма неминуемо води до увеличаване на транспортния трафик до местата за 

почивка с произтичащите от това негативни последици за КАВ по отношение главно на ФПЧ-

10 и вторично на азотните оксиди. Този негативен ефект може значително да се смекчи ако 

всички пътища към туристическите дестинации са в добро състояние (качествени настилки с 

минимален пътен нанос); 

- изпълнение на предвиденото разширение на газопреносната мрежа ще доведе до положителен 

ефект относно замърсяването с ФПЧ-10; 

- развитието на пътната мрежа в чертите на Общината следва да е главен инфраструктурен раздел 

при положение, че туризмът е важен отрасъл; 

- Следва да се обърне специално внимание на затревяването на крайпътните пространства и 

зелените площи около уличните платна. Добре затревените площи не позволяват по време на 

дъжда да се смива почва върху пътните платна и по този начин предотвратяват непрекъснатото 

създаване на пътен нанос. 

Предвиденото с проекта паркоустрояване и благоустрояване на обектите от социалната и 

образователната сфера и прилежащите им озеленени площи, както и междублокови пространства в гр. 

Камено и селата Константиново и Черни връх ще доведе до намаляване на замърсяването с ФПЧ-10 чрез 

суспендиране прах от транспорта. Последното е важна мярка за намаляване на замърсяването с ФПЧ-10 

чрез суспендиране прах от транспорта. 

Развитието на нови обекти за спорт и атракции в общия случай не води до влошаване на КАВ. 

Проектът за ОУП Камено в частта му по водоснабдяване и канализация е съобразен с 

регионалния генерален план във водния сектор за Бургаска област. Това означава, че предстоят 

значителни дейности по подмяна, ремонт и изграждане на нови водопроводни и канализационни 

тръбопроводи. По отношение водоснабдяването на населението в община Камено не се установянат 

нови и значими предпоставки за засягане на санитарно-охранителни зони и влошаване качеството на 

питейните води. Предвидени са необходимите здравно-профилактични мерки. В проекта са представени 

водоизточниците и зоните за защита на водите в Община Камено съгласно ПУРБ /санитарно-

охранителни зони около тях и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване от подземни води, 

уязвими зони и чувствителни зони/. 
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Всички населени места в Община Камено са осигурени с нормално водоснабдяване - централно 

водоснабдяване и от местни водоизточници. Водоснабдяването на населението се извършва от "ВиК" 

ЕАД - Бургас. Всички селища на територията на общината са водоснабдени. 

 Основният водоснабдител с питейна вода в общината е язовир Камчия. Анализ на качеството 

на водата, използвана за питейно-битови цели на територията на бургаска област за 2014 г., изготвен от 

РЗИ-Бургас сочи, че водите от язовир „Камчия“ водоснабдяват жителите от Община Камено, като "ВиК" 

ЕАД - Бургас и РЗИ-Бургас независимо  извършват непрекъснато наблюдение на качеството на 

питейната вода, подавана за нуждите на населението в общината. Броят на пунктовете, честотата и вида 

на мониторинга са съобразени с изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели. Всяка година РЗИ-Бургас съвместно с експлоатационното 

дружество „ВиК" ЕАД гр. Бургас изготвя програма за мониторинг на питейната вода в Бургаска област. 

Извършват се изследвания по постоянен и периодичен мониторинг. В постоянния мониторинг са 

включени следните показатели: активна реакция, алуминий, амониев йон, вкус, електропроводимост, 

манган, мирис, мътност, нитрати, нитрити, цвят, колиформи, ешерихия коли, остатъчен свободен хлор. 

В периодичния мониторинг са включени органолептични, физико-химични, микробиологични и 

радиологични показатели, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството 

на водата, предназначена за питейно-битови цели. 

През 2014 г., 2015 г. пробонабирането от водопроводната мрежа на населените места в община 

Камено се извършва от два пункта за всяко населено място пункта, съгласно изготвен график – два пъти 

годишно по постоянен мониторинг и един път годишно по периодичен мониторинг. 

От проведените анализи е установено, че в общината няма селища с отклонения в показателите 

нитрати, флуориди, калций и магнезий. Отклонения в микробиологичните показатели могат да настъпят 

при извършване на ремонтни дейности по водопроводната мрежа; наличие на стари и лесно авариращи 

в следствие на обилни валежи водопроводни мрежи в по-малките населени места на общината. 

През летните месеци може да се наблюдава неравномерно разпределение на подаваната вода. 

За периода 01.01.2016 г. до 31.05.2017 г. по текущ здравен контрол в РЗИ Бургас, съгласно 

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели са 

извършени 44 проби вода от централната водопроводна мрежа на община Камено (писмо изх.№ 39-00-

168/07.06.2017 г. на РЗИ Бургас). 

По микробиологични показатели е установено еднократно отклонение по показател колиформи 

в с. Ливада през 2016 г. 

За посочения период са установени отклонения от нормата (50 мг/л) по показател нитрати в с. 

Ливада, с. Желязово и с. Трояново. 

Най-често замърсяването с нитрати се среща във водите на плитки подземни водоизточници 

(извори, кладенци, сондажи), разположени в местности с обработваеми земеделски земи или в близост 

до населени места и черпещи вода от незащитени водоносни хоризонти. Основната причина за 

повишаване на този показател е неправилното използване на азотни минерални торове, неправилната 

земеделска и животновъдна практика. 

Населените места с. Ливада, с. Желязково и с. Трояново, които показват отклонение по показател 

нитрати са включени в списък на зони на водоснабдяване с постоянно отклонение по този показател. 

Водата в тези зони се контролира по утвърден график. 

Разрешение за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение от изискванията се издава 

от министъра на здравеопазването след постъпило заявление от съответната водоснабдителна 

организация по реда на раздел VI от Наредба 9/2001 г. Към настоящия момент в РЗИ-Бургас (писмо изх. 

№ 39-00-168/07.06.2017 г. на РЗИ-Бургас) няма информация за издадено такова разрешение. Няма 

информация и за предвидените от ВиК дружеството мерки, с конкретни срокове за изпълнение за 

осигуряване на населението на отговаряща на нормите по този показател вода.  

През 2016 г. е установено и еднократно несъответствие на нормите по показатели: магнезий в с. 

Ливада, с. Желязово и с. Русокастро; обща твърдост в с. Ливада, с. Желязово и с. Русокастро. 
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Съгласно писмо изх. № 69-00-357/27.06.2017 г. на ВИК Бургас за периода 01.01.2016 г. до 

31.05.2017 г. от с. Винарско, с. Вратица, с. Трояново, с. Желязово, с. Русокастро, с. Ливада, с. 

Тръстиково, с. Константиново, с. Полски извор и с. Черни връх, които се водоснабдяват от собствени 

водоизточници са взети 47 бр. проби за микробиологичен анализ и 47 бр. проби за химичен анализ.  

По микробиологични показатели в тези проби не са констатирани отклонения от нормите, 

регламентирани в Наредба № 9/16.03.2001 г. По химични показатели в с. Вратица, с. Желязово и с. 

Ливада има отклонения по показателя нитрати, а в с. Русокастро – и по показателя фосфати.    

В разработения Регионален Генерален план на ВИК ЕАД Бургас са предвидени конкретни мерки 

за подобряване качеството на питейната вода в горепосочените населени места в Община Камено с цел 

постигане стойности на показателите съгласно Приложение № 1 от Наредба № 9, представени в т. 

ІІ.2.4.1.2. от настоящия доклад.  

Водопроводната мрежа /вътрешна и външна/ на територията на селищата, в по-голямата си част 

е изградена, но силно амортизирана. Водопроводите са много стари, с малки диаметри и не могат да 

провеждат необходимите водни количества. Тръбите са много крехки, при напукване на земята, при 

засушаване през летните месеци, се появяват чести аварии по азбестоциментовите водопроводи, а от 

там и големи загуби на питейна вода. В периода 2006 - 2011 година участъци от водоснабдителната 

мрежа са подменени. 

Систематичния контрол (мониторинг) върху качеството на водата за питейно-битови цели, 

подавана във водопроводната мрежа на територията на община Камено, на състоянието и поддържането 

на водоизточниците, водоснабдителните съоръжения и на санитарно-охранителните им зони 

/пречиствателни станции за питейни води, хлораторни станции и съоръжения за обеззаразяване на 

водата, резервоари, помпени станции и др./ посочва, че водата се третира за обеззаразяване чрез 

хлориране в хлораторни станции. За водоизточниците има разрешителни за водоползване и учредени 

санитарно-охранителни зони, съгласно Наредба 3/16.10.2000 г., в които се съблюдават ограниченията за 

ползване и достъп, съгласно действащата нормативна уредба.  

Обекти подлежащи на здравна защита и специфичен хигиенно-охранителен статут се явяват 

жилищните сгради, детските, учебни и лечебни заведения, обектите на хранителната промишленост, 

спортни и терени за отдих. Обекти имащи специфичен хигиенно-охранителен статут са 

водоизточниците за питейно водоснабдяване. Наличните данни от използваните документи по 

изготвяне на оценката, както и ОУП на община Камено дават основание да се счита, че в настоящия 

момент няма хигиенни неблагополучия по отношение влиянието на човешката дейност върху обектите 

подлежащи на здравна защита и водоизточниците за питейно водоснабдяване. 

Съгласно ОУП на община Камено, местоположението на наличните водохващания за питейно-

битово водоснабдяване остава в отдалеченост от налични комунални и промишлени обекти, и 

потенциални нови застроявания на територията на общината, което е предпоставка за запазване 

качеството и безопасността на доставяната питейна вода. 

Реализирането на ОУП не променя значимо количествените потребности на общината от 

питейно-битово водоснабдяване. Понастоящем подаваното водно количество, което в съответствие с 

планираното в новия план и демографска тенденция за общината, от хигиенни позиции може да се 

приеме за достатъчно и в бъдеще. Необходими са спешни мерки за рехабилитация на най-

амортизираните водопроводни клонове, тъй като  към момента реалните загуби на вода по 

водопроводната мрежа се изчисляват на 49%, което се явява и основният проблем за водоподаването в 

общината. Видно е, че наличните  водоизточници са достатъчни за да осигурят водоснабдяването на 

общината, при спазване на определени условия, свързани с намаляване на загубите във водопреносната 

мрежа и подобряване качеството на водата. 

От хигиенни позиции, основна цел на дългосрочното планиране следва да е постепенното 

подобряване качеството и надеждността на цялостната водоснабдителна мрежа в община Камено. 

По отношение пречистването на отпадните води, Община Камено има значително изоставане 

спрямо развитието на водоснабдителните системи. Докато водоснабдителната инфраструктура 
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обхваща почти 100% от населението, то степента на изграденост на канализационни мрежи и селищни 

пречиствателни станции е значително по-ниска. 

Към момента на изготвяне на настоящия Доклад има изградена и въведена в експлоатация една 

Пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Кръстина, която е отразена и на предварителния проект 

за ОУП на Община Камено. В близост до ПСОВ няма новопредвидени жилищни, курортни и други 

територии подлежащи на здравна защита. 

 

Фигура VІ.13.-1: Извадка от предварителния проект за ОУП на Община Камено с местоположение 

на ПСОВ Кръстина 

Има изготвени проекти за ЛПСОВ гр. Камено, с. Трояново и с. Русокастро, но тъй като те са все 

още на етап прединвестиционно проучване не са отразени на предварителния проект. 

Формираните повърхностни и атмосферни води ще се отводняват в зависимост от приетото 

вариантно решение за рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа селищата на Община 

Камено. За населените места в общината не изисква изграждане на дъждопреливници, наличието на 

подходящите водоприемници – реки, дерета и морето, голяма част от дъждовните води се отичат 

естествено към водоприемниците, без да се налага изграждане на канализация. Това води до 

естествено намаляване на притока от повърхностни води към района, което няма да позволи възникване 

на санитарно-хигиенни проблеми със замърсяването на почвите и повърхностните и подземни води от 

нетретирани битови отпадни води.  

По отношение  на замърсяване на почвите, в общината няма замърсени с тежки метали, 

пестициди и нефтопродукти почви, а оттук не съществува и риск за произвежданата селскостопанска 

продукция. Източниците на замърсяване на почвите, които се проявяват на територията на общината са: 

торищата на животновъдните ферми (органично замърсяване), сметищата за битови и промишлени 

отпадъци, индиректното им замърсяване в следствие атмосферното и водното замърсяване. Към 

увреждащите почвите фактори трябва да се подчертае ветровата ерозия, улеснена от слабата 

обезлесеност, силните северни и североизточни ветрове и релеф. 

Вкиселени и засолени почви в района няма.  

Генерираните твърди битови отпадъци от всички населени места се събират, извозват и 

депонират на Регионално депо за неопасни отпадъци Братово – Запад. Последният е реализиран в 

рамките на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“ – 

по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, по Приоритетна ос 2. Включва сепарираща 

инсталация, компостираща инсталация, склад за временно съхранение на опасни и специфични 

отпадъци, клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци, пречиствателна станция, площадки за 

рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци и други обслужващи сгради и съоръжения. 

ПСОВ Кръстина 
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Регионално депо „Братово – запад“ е  изградено на територията на ПИ №№ 000046, 000047, 000014, в 

землище на с. Полски Извор, Община Камено. За изграждането на обекта е извършена Оценка за 

въздействието върху околната среда, с която е преценено че няма да окаже вредно въздействие и са 

поставени условия и мерки за правилната му експлоатация. То обслужва общините: Айтос, Бургас, 

Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. За регионално депо „Братово – 

Запад“ е издадено Комплексно разрешително № 385-НО/2014 г. и е разрешено ползването му с издадено 

Разрешение за ползване № СТ-05-710/25.05.2015 г. от ДНСК. 

При изготвянето на предварителния проект за ОУП на Община Камено е отчетено 

местоположението на регионалното депо. Най-близката устройствена зона – Пп с. Полски извор се 

намира на повече от 3050 м. 

 

Фигура VІ.13.-2: Извадка от предварителния проект за ОУП на Община Камено с местоположение 

на Регионално депо за неопасни отпадъци Братово – Запад 

Старото Депо за неопасни отпадъци Камено е разположено на север – северозапад от гр. Камено 

на площ от 24,300 дка в котловина на бивша кариера за пясък, чакъл и глина.  В експлоатация е от 2002 

г. въз основа на заповед на кмета на общината. В края на 2006 г. със заповед на кмета № РД 09-

617/27.12.2006 г. експлоатацията му е преустановена. За депо за неопасни отпадъци Камено е изготвен 

проект за рекултивация. Сегашното му състояние е, че цялото отпадъчно тяло е запръстено, обрасло е с 

треви и на него не се обезвреждат отпадъци.  

При определяне на новите устройствени зони с предварителния проект за ОУП са отчетени и 

съществуващите на територията на Община Камено находища за строителни материали описани 

подробно в т. VІ.4. от настоящия доклад. 

Прогнозата и оценката за кумулация на въздействието на съществуващите находища е направена 

освен на основание отдалечеността, характера на релефа, избраната технология, режим на работа и 

посоката на преобладаващите ветрове, и на база на оцененото въздействие от страна на компетентните 
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органи по околна среда и здравен риск. Постановените Решения за одобряване на инвестиционните 

предложения за кариери и получените становища от МЗ/РИОКОЗ/РЗИ са гаранция, че дейностите, 

предвидени с инвестиционното предложение, не предполагат въздействия върху компоненти и фактори 

на околната среда и човешкото здраве. Главните рискови фактори за здравето на работниците, 

ангажирани в находищата са праха, токсичните вредности от ДВГ, шума, общите и локални вибрации, 

неблагоприятния микроклимат, физическото натоварване. От химичните рискови фактори, представени 

като веществен състав основно значение имат компонентите на ауспуховите газове: въглеродния и 

азотни оксиди, серния диоксид, полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ),  катрани и др. За 

смекчаване на въздействието следва да се изпълняват предвидените мерки и условия в цитираните по 

горе Решения за инвестиционните предложения, както и стриктен контрол от РЗИ и РИОСВ по време 

на реализацията им. Профилактичните мерки и препоръките за здравен мониторинг на населението от 

населените места, разположени в близост до кариерите са в съответствие с общоприетите насоки за 

подобен род производствена дейност, а именно: да бъдат изпълнявани необходимите технически 

изисквания за намаляване на праховите и газови емисии; да не се работи на нощна смяна; да се извършат 

замервания на нивото на еквивалентен шум в най-близките жилищни зони след пускане на обекта в 

експлоатация; следва да се предвиди оросяване на обслужващите пътища при сухо и ветровито време. 

Понастоящем отсъстват индикации за вредно въздействие на фактори от околната среда върху 

населението в района от действащите инвестиционни предложения за кариери. Може да се направи 

извода, че при спазване на технологични изисквания при експлоатацията, с отговарящи на законовите 

изисквания емисии на прах, отработени газове и шум, и с провеждането на регулярен екологичен 

мониторинг, не се очаква негативно влияние на кариерите  върху здравето  на населението и негативни 

отклонения в показателите за заболяемост и демографските данни. 

По отношение на Въздействие върху земите и почвите ще има там където е предвидено 

строителство. Въздействието ще бъде пряко само по време на строителството. След приключване на 

строителните работи се предвижда възстановяване на всички нарушения на околния терен, като се 

предвидят противоерозионни мерки и ландшафтно оформяне с подходяща за района растителност. 

Радиологичният мониторинг на необработваемите почви и на обекти от околната среда на 

територията на община Камено, който  се осъществява от ИАОС – Регионална лаборатория Бургас по 

радионуклиди са рамките на фоновите концентрации за страната. 

Препоръка: 

- При констатиране на хигиенни нарушения в качеството на водата за питейно-битово 

водоснабдяване от централната водопроводна мрежа, от местни водоизточници /самостоятелни 

каптирани извори, дренажи, сондажи и др./, община Камено е необходимо да предприеме  мерки за 

почистване, ремонт на съоръжението и др., с което да бъде предотвратено възможно допълнително 

замърсяване на водата. 

- По отношение опазването на водите, цялостно изграждане на  канализационната и 

колекторната мрежа с малки локални ПСОВ за две или повече населени места; саниране на 

съществуващите ВиК системи. Обезпечаване на ресурси и приоритет за изграждане на ЛПСОВ. 

- По отношение управлението на отпадъците: актуализиране на програма за управление 

на отпадъците. 

- По отношение на аварии, бедствия и катастрофи планът на община Камено да бъде 

съвместим с аварийните планове на рафинерията, защото основните заплахи са свързани със 

замърсяване на атмосферния въздух, водите и почвите  в случай на аварии на територията на „Лукойл 

Нефтохим“ АД. 

- Процедурите за промяна предназначението на земеделските земи и горски територии да 

се съобразят стриктно, както с  вида  категория на земите, така и с предвижданията на окончателния 

ОУПО. 

- Да не се допуска формирането на нови нерегламентирани сметища. 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  360 

Вредни за здравето са и физичните фактори – шум, вибрации и ЕМЛ. Шумът е комплекс от 

трептения, различни по честота, сила, периодичност и др. Класификацията на шума се прави по 

произход - производствен, транспортен, комунално-битов; по вид на трептенията - нискочестотен, 

средно или високочестотен. В зависимост от характера на шума той бива постоянен и променлив 

(прекъснат, интермитентен, периодично повтарящ се). 

Въздействието на шума е различно в зависимост от характера, честотата, интензитета и 

продължителност на експозицията. 

Допустимите стойности на нивата на шум за различните територии и урбанизирани зони в 

зависимост от предназначението им за дневен, вечерен и нощен период, са регламентирани в Наредба 

№ 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 

различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 

методите за оценка на стойностите по показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето 

на населението (ДВ58/2006 г.). 

Източници на шум в селищната мрежа на общината са транспортните потоци на автомобилния 

транспорт, промишлени, транспортни и комунално- битови обекти, спортни площадки. Основен 

източник на шум на територията на общината е автомобилният транспорт. Направен е  анализ на 

източниците на шум в общината: транспортен, битов, индустриален и на дела от населението, 

подложено на наднормено ниво на шума. 

Транспортът е основният източник на шум на територията на общината, съгласно анализа на 

рисковите енергийни източници, където акустичната среда за населението се оценява като 

неблагоприятна през летния сезон.  

Производствените зони и обекти са добре обособени, отдалечени от обекти, подлежащи на 

здравна защита. Собствени измервания на шумовото натоварване на територията на общината се 

извършват от „Бургаски захарен завод” ЕАД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл енергия и газ 

България” ЕООД съгласно издадените им комплексни разрешителни с цел комплексното 

предотвратяване и контрол на замърсяването. Максимално измерените еквивалентни шумови ниви по 

границите на производствените площадки и на трите предприятия не надвишават граничните 70 dB(A), 

регламентирани с Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ. 

По отношение на акустичната обстановка от автотранспорта, еквивалентните бъдещи нива на 

шума е трудно да се прогнозират, тъй като шума ще е в пряка зависимост от интензивността на 

движението, скоростта и структурата на транспортния поток, пропускателната способност на пътните 

артерии, възрастта на автомобилния парк, вида и качеството на пътната настилка, ситуационното и 

нивелетно разположение на пътя и характера на терена встрани от него. Но може да се каже, че 

територията на общината не е обременена с голямо шумово натоварване. Пътната мрежа е добре 

развита, като всички населени места са свързани с общинския център град Камено. По-голямата част от 

общинската пътна мрежа, както и уличната мрежа в общинския център, са в много лошо състояние и се 

нуждаят от ремонт. 

Благоприятно от здравно-профилактични позиции е, че изработването на ОУП предвижда 

запазване и доразвиване на съществуващите крайпътни озеленени площи и поддържането на “тихи 

зони”. 

По отношение транспортната инфраструктура, от хигиенни позиции тя най-вече засяга 

състоянието и планирането на пътната мрежа. Като цяло, пътната мрежа е развита и осигурява достъп 

до всички точки в населените места, но на места в малките селищни системи е амортизирана. 

Транспортно-географското разположение на общината е много добро – близо до гр. Камено минава 

автомагистрала София-Бургас а до селищните системи на общината се стига по третокласни пътища. 

Това определя и важността на пътната мрежа в общината с цел да се избегнат неблагоприятните здравни 

последици от интензивните транспортни потоци и запазване на чиста околна среда. 

С подобряване на акустичната обстановка и запазване на добра здравно – хигиенна среда в 

общината е осъществен проект за рехабилитация на улична мрежа гр. Камено и създаване на условия за 

отдих на местното население. Извършени е преасфалтиране, изграждане на тротоарни площи, 
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възстановяване на тревните площи, презатревяване на съществуващите зелени площи, както и 

залесяване с едроразмерни и средноразмерни дървета и храсти. Тези мероприятия са оказали своя 

положителен ефект, подобрявайки акустичната среда в конкретната градска част. 

В зависимост от временните си характеристики вибрациите се делят на периодични, 

непериодични и случайни (стохастични). В зависимост от това върху каква част от човека те 

въздействат, вибрациите се разглеждат като общи или локални. В околната среда източници на общи 

вибрации могат да бъдат транспортните средства, строителните машини и съоръжения, използвани за 

открито строителство. 

През последните години се наблюдава тенденция към нарастване на броя и разновидностите на 

източниците на електрически и магнитни полета (ЕМП), използвани за лични, производствени и 

търговски цели. Такива източници са телевизията, радиото, компютрите, мобилните клетъчни телефони, 

микровълновите печки, радарите и някои уреди, използвани в индустрията, медицината и търговията. 

Електромагнитните вълни могат да предизвикат биологични ефекти, които понякога, но не 

винаги, могат да доведат до неблагоприятни здравни ефекти. Като малка община, Камено има на своя 

територия относително ограничен брой източници на електромагнитни лъчения (ЕМЛ), които най-общо 

са следните: 

- радио предаватели с дълги, средни, къси вълни; 

- подстанции - открити и закрити разпределителни устройства; 

- електропроводи; 

- трафопостове, захранващи жилищни сгради; 

- базови станции за мобилна комуникация - аналогови и цифрови. 

За общината не може да се очаква, че електромагнитният фон е силно завишен от наличието на 

източници за енергетиката и комуникацията. Наднормени стойности могат да се очакват главно в 

непосредствена близост до подстанции за високо напрежение, електропроводи, трафопостове и др. 

Понастоящем няма достатъчно данни за "електромагнитното замърсяване" на района. Наднормени 

стойности могат да се очакват главно в непосредствена близост до подстанции за високо напрежение, 

електропроводи, трафопостове и др. Мониторинг над ЕМЛ от базови станции и тяхното влияние върху 

защитени обекти с дейности на детско-юношеска възраст, се извършва от РЗИ-Бургас. Няма данни от 

замервания, доказващи негативно здравно въздействие върху населението. 

Препоръка: 

- По отношение акустичната среда и управлението на шума: запазване на съществуващи  

крайпътни изолационни площи по съществуващи и нови трасета. При необходимост - изграждането на 

изкуствени шумозащитни екрани. 

- Организацията на транспорта; пътната инфраструктура; изправността на МПС; 

озеленяването; застрояването на териториите – да бъде насочено към създаване и поддържане на “тихи 

зони” и зони, подлежащи на усилена шумова защита, особено тези, прилежащи към детски, здравни, 

учебни заведения и местата за отдих.  

- Подобряване на качеството на пътните настилки, с оглед понижаване експозицията на 

шум и отделянето на прахови емисии в жилищните зони и обектите, подлежащи на здравна защита. 

- Нивата на шума в районите около строителни и производствени площадките да бъде 

наблюдаван. Трябва да се следи особено внимателно за нежелани ефекти върху населението в близост 

до такива обекти. 

Извод: 

С изготвянето на ОУП на община Камено не се създават условия за осъществяване на 

комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие на вредности. Здравно-хигиенният 

анализ на разработените и анализирани аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве, 
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съгласно изискванията на РЗИ-Бургас с писма изх. № 39-00-349/12.01.2016 г. и № 39-00-

247/28.09.2016 г. се установи, че не са налични предпоставки за повишаване на здравния риск за 

населението при сравнение със сегашната ситуация. Не се предвиждат промени в устройственото 

планиране на територията, които да доведат до значимо и небалансирано индустриализиране на 

общината. Предложеният ОУП запазва условията на околната среда в община Камено да се запази 

екологично чиста, с отсъствие на нова замърсяваща промишлена дейност, поради което за в бъдеще да 

не съществува вероятност за кумулативен ефект с индустриални замърсители. 

При спазване на изискванията на националното и местно законодателство, реализирането на 

планираните нови устройствени предвиждания в ОУП не се очаква да повиши здравния риск за 

населението. 

С проекта за ОУП на община Камено, успешно от хигиенни позиции се определят рамките за 

бъдещото планиране и управлението на устройствения процес. Поставени са изискванията към 

последващите подробни устройствени планове (ПУП) със съответните план схеми, определено е 

устройството на различните видове територии в съответствие със здравно-профилактичните 

изисквания. Предвидени са необходимите мерки за гарантиране и в бъдеще на здравословни условия за 

живот, като всички дейности и обекти в плана не създават условия за повишаване на здравния риск за 

населението. 

Устройствените решения, подкрепящи развитието на стопанския сектор в общината ще 

допринесат за създаване на условия за приемлива среда на труд и опазване на здравето на населението 

в синхрон с опазване и използване на потенциала на природните дадености и ще създава благоприятни 

условия за привличане на чужди инвестиции и разкриване на нови работни места.  

С ОУП се създадат устройствени предпоставки за опазване и развитие на недвижимото културно 

наследство в единство с нематериалното културно наследство и тяхното популяризиране като основен 

ресурс за устойчиво развитие на общината, източник за стимулиране на всички функционални системи. 

Синтезът на природни и културни ценности представя интегрална и разнообразна картина – основа за 

образование, изследвания, опазване и туризъм. 

От комунално-хигиенни позиции може да се обобщи, че проекта на ОУП на община Камено не 

съдържа предвиждания, които могат да доведат до негативни ефекти за здравето на населението в 

общината. В проекта на ОУП се регламентира съвременна териториална планова основа за дългосрочно 

устойчиво и екологосъобразно устройствено развитие, в съответствие с приетите стратегически 

документи за регионално развитие и със специфичните за общината природни, културно-исторически, 

туристически и други дадености. 

VІІ. МЕРКИ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И 

ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

За предотвратяване на възможните отрицателните въздействия следва да бъдат предвидени и 

спазвани мерки за тяхното ограничаване по време на етапа на планиране и проектиране на конкретните 

дейности и намерения в съответните устройствени зони в проекта за ОУП на Община Камено.  

Предложените мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на 

неблагоприятни последствия върху околната среда и здравето на населението от прилагането на Общия 

устройствен план на Община Камено, както и за общо подобряване на екологичните и санитарно-

хигиенните условия са систематизирани по групи, съответстващи на изискванията на нашето 

законодателство и в последователност, съответстваща на направените анализи и прогнозни оценки, като 

съответно групирани по компоненти и фактори на околната среда.  

Посочените от експертния колектив изготвил екологичната оценка, мерки са дадени като 

предложения, които могат да бъдат редуцирани, добавени нови или променени от компетентния орган 

по околна среда – РИОСВ-Бургас, преди приемането им в окончателен вариант. 
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Мерки, свързани с качеството на атмосферния въздух и микроклимат 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. Използване на природен газ и алтернативни енергийни източници за отопление в битовия сектор и в производствените дейности 
По време на 

прилагането на плана 

2. 

С цел ограничаване изпускането на неорганизирани емисии на замърсители в атмосферния въздух през периода на строителство, на 

отделните обекти, предвидени с плана да се изиска от възложителя: 

- Използването на мерки за системно оросяване с цел намаляване емисиите от прах – на използваните пътища и алеи, при 

провеждане на изкопни работи, при товаро-разтоварни работи; 

- Транспортиране, товарене и разтоварване и складиране на прахообразуващи строителни материали да се извършва при 

спазване изискванията на ЗЧАВ и наредбите към него. 

- По време на строителството е необходимо да се поддържат влажни технологичните пътища. 

По време на 

прилагането на плана 

3. 

Преди разрешаване ползването на строежи, представляващи промишлени инсталации и съоръжения, да се изисква от възложителите 

да представят резултати от проведени от акредитирани лаборатории измервания на: 

- Емисии на замърсителите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници – горивни (котли) и технологични, с 

цел установяване спазването на нормите за допустими емисии, съгласно изискванията на ЗЧАВ и наредбите към него, като 

същите да се представят и на компетентния орган по околна среда РИОСВ-Бургас. 

По време на 

прилагането на плана 

4. След завършване на строителството е необходимо да се стимулират мерки за използване на алтернативни източници на енергия. 
По време на 

прилагането на плана 

5. Спазване на Актуализираната програма за КАВ на Община Камено 
По време на 

прилагането на плана 

 

Мерки за опазване чистотата и запасите на подземните води 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. 
За опазването чистотата на подземните води приоритетно да се изпълни канализацията, предвидена в проекта за техническа 

инфраструктура, придружаващ ОУП на община Камено.  

По време на 

прилагането на плана 
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№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

2. Да се извърши допълнително проучване за размера, вида, структурата и характера на замърсяването на подземните води. 
По време на 

прилагането на плана 

3. 

В зоните с предвидено ново строителство да се извършват предварителни проучвания относно количествата и качествата на 

подземните водни ресурси. В зоните с повишено ниво на подземните води и с риск от допълнително покачване да се правят геолого-

хидрогеоложки проучвания и да се реализира допълнително дрениране на терена за понижаване на подземните водни нива.  

По време на 

прилагането на плана 

4. 

В зоните, в които е установено трайно понижаване на подземните водни нива, което се отразява неблагоприятно върху 

растителността, да се установят размерите на възникналата  депресия  и хидрогеоложките параметри на водоносните скали и почви в 

нейните очертания. 

По време на 

прилагането на плана 

5. 
При реализация на ОУП на Община Камено да се спазват мерките за опазване на подземните води от замърсяване, като се вземат 

предвид забраните по чл.118а, ал.1, т.1, 2, 3, 4 от Закона за водите. 

По време на 

прилагането на плана 

6. 
През етапите на подробно проектиране да се извършва оперативен контрол от страна на общината при овладяване на подземните 

пространства да бъде съобразено с естествения подземен отток, за да не се подприщват и плиткозалягащите подземни води 

По време на 

прилагането на плана 

7. 
Санитарно-охранителните зони около действащи питейни подземни водоизточници да се приведат в съответствие с действащите в 

момента наредби на базата на конкретни хидрогеоложки проучвания. 

По време на 

прилагането на плана 

8. 
Да се спазва Програмата от мерки, предвидени за предотвратяване и намаляване на отрицателните въздействия върху подземните 

водни тела заложени в ПУРБ.  

По време на 

прилагането на плана 

 

Мерки за опазване качеството на повърхностните води 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. 

Експедитивност при изготвянето и приемането на Единна програма за основните приоритети на Общината в областта на корекцията 

на речните корита и изграждане на необходимата канализация, която да не допуска заустване на непречистена отпадна вода в деретата 

и реките на територията на общината.  

По време на 

прилагането на плана 
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№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

2. 

За намаляване риска от наводнения на териториите вследствие преливания на реките е необходимо подобряване условията за 

поддръжка на речните корита и протекция от замърсяванията и затлачването на същите; изграждане на необходимите съоръжения 

към корекциите на речни корита, носещи потенциална опасност във връзка с ликвидиране и предотвратяване на вредното въздействие 

на водите. 

По време на 

прилагането на плана 

3. 

Поддържане коритата в състояние, осигуряващо проводимост на високите вълни, а именно: да се почистват коритата, да не се допуска 

строителство, което стеснява руслото на реките, да се увеличи капацитетът на дъждоотливните шахти и строго да се следи да не се 

изхвърлят отпадъци в речните легла. 

По време на 

прилагането на плана 

4. 

Необходима е преоценка на структурата, на собствеността, на настоящите функции и възможности за използваемост на това, което в 

момента съществува от „напоителна система”, а също и координация между структурите, свързани с напоителните системи и тези, 

свързани със стопанисване на битова и промишлена канализация на селищата и заустването на отпадните води. 

По време на 

прилагането на плана 

5. 
Осигуряване на технологичен достъп до коритото на реката за поддържане в участъци с възстановена частна собственост върху 

речните тераси и трасетата за корекциите на реките.  

По време на 

прилагането на плана 

6. 
Изграждане на чакълозадържатели и съответно технологична рампа на места от реките, които ще се определят по време на 

проектирането. 

По време на 

прилагането на плана 

7. 
Около откритите водоеми да се осигурят подходящи обезопасителни мерки за риболовците и забрана на  къпането в тях. По време на 

прилагането на плана 
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№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

8. 

При проектиране и строителство трябва да се имат предвид следните по-конкретни мерки: 

 Почистване и стопанисване на речните легла - 500 м от р. Русокастренска и 400 м от десния й приток, в зоната на с. Сърнево, 

500 м от р. Русокастренска в зоната на с. Желязово, 1000 м в зоната на с. Русокастро, 1500 м от левия приток на р. Русокастро 

в зоната на с. Ливада, 1000 м от р. Русокастренска в зоната на с. Тръстиково; 

 Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради. Прилагане на уплътняване на основата, ползване на 

водоустойчиви материали, по-високи нива на помещенията в приземните етажи, ограничения за складиране на лесно 

запалими вещества, замърсяващи химикали и пестициди;  

 Поставяне на стационарни или мобилни защитни елементи на прозорци и врати, както и водонепропускливи преградни 

конструкции; 

 Премахване на незаконни постройки, подпиращи съоръжения, огради, складирани материали и други намиращи се в 

границите на речни легла или дерета; 

 Разширяване на „тесните места” като мостове и др., които водят до подприщване на речния отток - 3 бр. в с. Сърнево, 1 бр. с. 

Желязово, 1 бр. в с. Русокастро, 3 бр. Ляв приток на р. Русокастренска в зоната на с. Ливада, 1 бр. на р. Русокастренска в с.  

Тръстиково, реконструкция на мостове в района на ж.п. гара "Дружба" - 2бр; 

 р. Чукарска от с. Равнец до вливане в Бургаско езеро. Изграждане на технически съоръжения за борба с ерозията - диги с 

дължина 8000 м. 

По време на 

прилагането на плана 
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№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

9. 

Отпадъчни води и канализация  

1. При доизграждане на започнатите канали и съпътстващи ги съоръжения да се вземат под внимание  възникналите 

промени.  

2. В населените места, където няма канализационна мрежа, да се изгради такава заедно с ПСОВ, която да отговаря на 

изискванията за ЛПСОВ съгласно Директивата на ЕС за пречистване на канализационните води и българското законодателство. За 

целта ще се изградят улични канализационни мрежи за дъждовните и битовите отпадъчни води, като дъждовните ще се заустват 

непосредствено към прилежащите реки или дерета, а  битовите да се отвеждат към локалните пречиствателни станции. 

3. Във връзка с възстановяването на собствеността на земята е необходимо да се извърши процедура по по регулационно  

отреждане на трасета за отливни канали. 

4. В Окончателния проект за ОУП да се отразят предвидените за изграждане ПСОВ на територията на Община Камено.  

Препоръчителна мярка относно ограничаването на въздействието от изграждането на ПСОВ е тяхното по-нататъшно проектиране да 

бъде съобразено със следното: 

 Стриктно спазване на съответните нормативни изисквания за проектиране, пречистване на отпадните води и 

третиране на утайките определени от българското законодателство 

 При подробното устройствено планиране е необходимо да се съобрази типа на всяка една от новопредвидените 

пречиствателни станции (по технология и капацитет) с количествата отпадъчни води, подлежащи на пречистване.  

 Поддържане на дървесната и храстова растителност в зелените коридори около реки и дерета (увеличении в 

окончателния проект до ширина 100 m) в състояние, което няма да позволява паднали дървета и клони да задръстват речните корита 

и да предизвикват наводнения.  

 Необходимо е при приемане на изменението на ОУП и неговото влизане в сила да се узаконят по съответния ред 

хигиенно - защитните зони около хлораторните станции за питейна вода.  

 При подробното устройствено планиране е необходимо да се съобрази типа на всяка една от новопредвидените 

пречиствателни станции (по технология и капацитет) с количествата отпадъчни води, подлежащи на пречистване.  

 Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на канализационните мрежи на населено 

място. 

В окончателния 

проект и по време на 

прилагането на плана 

 

Мерки за опазване на питейните води 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. 

Необходимо е да се направят проектни проучвания на алтернативните далекоперспективни източници за водоснабдяване на Община 

Камено, като се изготви водостопански баланс и се разработят специализирани програми за далекоперспиктивни източници за 

изпълнение на мерките, съгласно водостопанския баланс. 

По време на 

прилагането на плана 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  368 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

2. 
Наложително е да се подмени постепенно мрежата, изградена от азбестоциментови тръби, или да се унифицира с малки обеми, които 

да служат за успокояване на системата, за да се намалят авариите и загубите. 

По време на 

прилагането на плана 

3. 
Да се предприемат мерки за доизграждане и реконструкция на водопроводната мрежа  и за подобряване качеството на питейната вода 

и сигурността на водоподаване. 

По време на 

прилагането на плана 

4. 
При изготвяне на подробни устройствени планове задължително да се изработват и схеми на водопреносната мрежа, за да се осигурят 

сервитути за довеждащите водопроводи, площадки за резервоари, енергогасители и магистрални водопроводи.  

По време на 

прилагането на плана 

5. 
При нарастване на броя на жителите и изменението на разпределението да се направи и една допълнителна преоценка на наличните и 

необходими обеми на резервоарите и изграждане на нови, където е необходимо 

По време на 

прилагането на плана 

6. 
Преучредяване на санитарно-охранителни зони, съгласно Директива 80/778 ЕС за питейно-битово водоснабдяване, изменение 

Директива 98/83/ЕС и Наредба 3 за СОЗ. 

По време на 

прилагането на плана 

 

Мерки за опазване на почвите и почвените ресурси 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. 
По време на строителните дейности в предвидените обекти в отделните устройствени зони да не се засягат прилежащи терени, освен 

предвидените в проекта за усвояване. 

По време на 

прилагането на плана 

2. 
Селективно отнемане на хумусния хоризонт на почвата (изключение при плитките и скелетните почви) в процеса на изкопните работи 

на всички строителни обекти, правилно съхранение и оползотворяване на хумусната почва (Съгласно изискванията на Наредба № 26) 

По време на 

прилагането на плана 

3. 
След завършване изграждането на техническа или друг вид прилежаща инфраструктурата - подземни кабели за ел. захранване, 

телефонизация, водопроводна или канализационна мрежа, обратното засипване на трасетата да става с изкопната земна маса. 

По време на 

прилагането на плана 

4. 
Спазване на изискванията за големините на наклоните на откосите и за височината на насипните слоеве съобразно механичния състав 

на несвързаните субстрати при техническата рекултивация на нарушените терени. 

По време на 

прилагането на плана 

5. 
Да се спазва % плътност на застрояване, предвидени в проекта за ОУП, заложени и отразени в „Специфичните правила и норми“ за 

прилагане на ОУП на община Камено.  

По време на 

прилагането на плана 
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6. 
Задължително използване на местни тревни и дървесни видове (от прилежащите територии), особено на защитени такива, при 

биологичната рекултивация на нарушените терени. 

По време на 

прилагането на плана 

 

Мерки за опазване на геоложката основа и минералното разнообразие 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. В Окончателния проект за ОУП да се отразят всички находища на територията на Община Камено. 
Окончателен проект 

на ОУП 

2. 

Основният принцип, който следва задължително да се спазва при изграждането на нови или при реконструкцията на съществуващи 

строителни обекти и съоръжения, е строителните дейности да се извършват след провеждането на конкретни и подробни инженерно-

геоложки и хидрогеоложки проучвания, при стриктно спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба и на всички норми за 

проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи. 

По време на 

прилагането на плана 

3. 

В наклонени терени допустимостта, степента и характерът на строителното усвояване на съответната територия да се определят след 

извършване на цялостни и детайлни инженерно-геоложки проучвания, доказващи общата и локална устойчивост на склона, както и 

поведението му при бъдещо застрояване. Инженерно-геоложките и хидрогеоложките проучвания (ИГХГП) да се извършват за 

територия, а не за единични имоти, като се отчита взаимодействието между съседни имоти по наклона на склона. При доказана 

необходимост, строителството се предхожда от изграждане на укрепителни мероприятия. Стриктно спазване на: 

- изискванията на Наредбата за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в 

свлачищни райони; 

- нормите за проектиране на плоско фундиране (включително - глава осма: „Особености при 

проектиране на сгради и съоръжения в наклонени терени“); 

- съществуващите забрани и ограничения за строителство в терени засегнати или 

потенциално опасни от възникване на свлачищни или срутищни процеси. 

По време на 

прилагането на плана 

4. 

Да се изграждат нови и да се поддържат съществуващите укрепителни съоръжения в подсечени при строителството наклонени терени 

или в стръмни склонови (скатови) участъци. Да се промени досегашния подчертано технически подход при изграждането на 

укрепителни съоръжения, като се прилагат по екологосъобразни методи и конкретни решения, които биха нарушили в по-малка степен 

естествения ландшафт. 

По време на 

прилагането на плана 
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5. 

На действащите кариери да се извършва поетапна рекултивация. Да се разработят проекти и да се извърши техническа рекултивация 

на закрити кариери и баластриери, като не се допуска ползването им като нерегламентирани сметища. Да се прилагат по 

екологосъобразни методи и технически решения, при които не се замърсяват подземните води, а разширението на действащите (в това 

направление) обекти в по-малка степен би нарушило естествения ландшафт. 

По време на 

прилагането на плана 

 

Мерки за опазване на ландшафта 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. 
В Правилата за прилагане на Плана да се цитират конкретните документи, определящи ограничителния режим на дейностите в тях. 

(вж. предложените мерки по компонентите за Биоразнообразие и НЕМ) 

Окончателен проект 

на ОУП 

2. 
В графичната част на Окончателния проект на ОУП, да бъдат отразени точните граници на всички защитени територии съгласно 

ЗЗТ и защитените зони съгласно ЗБР. 

Окончателен проект 

на ОУП 

3. 
Изграждане на предвидените зелени зони и ландшафтно оформяне с растителност на територията, предвидени с проекта за ОУП на 

община Камено за приобщаване към околния ландшафт. 

Окончателен проект 

на ОУП 

4. 
Да се спазва % плътност на озеленяване, предвидени в проекта за ОУП, заложени и отразени в „Специфичните правила и норми“ за 

прилагане на ОУП на община Камено. 

Окончателен проект 

на ОУП 

5. 
При подмяната на съществуващото или при ново озеленяване да се ползват растителни видове, идентични с естествените за района 

на община Камено, като се избягва използването на интродуцирани и инвазивни растителни видове 

При прилагането на  

проекта на ОУП 

 

Мерки за опазване на биоразнообразието (флора, фауна, защитени територии и зони) 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. 
При реконструкция и ново строителство, свързано с разрушаване на стари сгради, разрушаването да се извършва след приключване 

на периода на гнездене и след обследване на подпокривните пространства за наличие на прилепи. 

По време на 

прилагането на плана 
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2. 
При изготвянето на ПУП-Парцеларни планове за инфраструктурни проекти да бъдат включвани решения и мерки за осигуряване на 

коридори за миграция и обмен на генетиен материал между популациите на обитаващите общината животински видове.  

Окончателен вариант 

на ОУП 

3. 
В случай на необходимост от поставяне на заграждения същите да позволяват безпрепятственото преминаване на дребни, наземно 

живеещи животни. 

По време на 

прилагането на плана 

4. 

Да не се допуска внасянето на растителни видове, включени в списъка на инвазивните и потенциално инвазивните чужди видове 

висши растения за България, индикатор SEBI 10 – Инвазивни чужди видове за Европа (източник ИАОСВ 

http://eea.government.bg/bg/soer/2010/biodiversity-nem/biologichno-raznoobrazie-natsionalna-ekologichna-mrezha-1 ). 

По време на 

прилагането на плана 

5. 

Прилагането на ИОУП за инвестиционни предложения, включени в приложение 1 и 2 на ЗООС да започне след проведена процедура 

по реда на глава 6та от ЗООС и по оценка на съвместимостта на предвижданията в тях с предмета и целите на опазване на защитените 

зони. 

По време на 

прилагането на плана 

6. 
Реализирането на свързаните с рекултивация на сметища и увредени площи проекти да се извършва по възможно най-кратки 

административни процедури и с приоритет. 

По време на 

прилагането на плана 

7. Теренните дейности, да бъдат извършвани извън периода март – май.  
По време на 

прилагането на плана 

8. Всички теренни дейности да се осъществяват само в светлата част на денонощието. 
По време на 

прилагането на плана 

9. 

Да отпаднат предвижданията за изграждане на атракционен комплекс аквапарк и пристан за лодки и платноходи в планирана 

устройствена зона Од2, землище с. Константиново. В устройствената зона проектантите съвместно с Възложителя да бъде предложен 

друг тип обекти, които няма да въздействат пряко върху крайбрежната част на зоната 

Окончателен проект 

на ОУП 

10. 
Устройствена зона Од1, землище с. Черни връх да се редуцира  с 50 %, от границата с защитена зона „Мандра-Пода“, по посока на 

село Черни връх с цел да се оформи буферна зона с достатъчно площ.  

Окончателен проект 

на ОУП 

11. 
За устройствена зона Од1 землище с. Тръстиково и с. Константиново,  да се предвиди буферна зона с ширина 30 m, в частта на зоната 

граничеща с р. Русокастренска  

Окончателен проект 

на ОУП 

12. 
След приключване на строителните дейности да се извърши цялостна биологична рекултивация на нарушените площи съответно с 

тревни смески от местни видове. 

По време на 

прилагането на плана 

http://eea.government.bg/bg/soer/2010/biodiversity-nem/biologichno-raznoobrazie-natsionalna-ekologichna-mrezha-1
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13. 
Да се проведе подробна разяснителна кампания сред участниците в строителните и експлоатационни дейности засягащи 

устройствените зони до границите на защитената зона, за целите и предмета на защитена зона „Мандра-Пода”  BG 0000271 

По време на 

прилагането на плана 

14. 
При строителството в границите на УЗ и при реализацията на отделните обекти в тях, хумусният слой следва предварително да се 

отнеме, събере и депонира в подходящи места, където ще се наложи последваща рекултивация на почвата 

По време на 

прилагането на плана 

15. 
Да се маркират маршрутите за подходите към строителните петна в границите на отделните устройствени зони до границите на 

защитената зона при реализирането на отделните обекти в тях. 

По време на 

прилагането на плана 

16. Да не се третират с химически вещества тревната покривка и пътищата разположени в близост до защитената зона. 
По време на 

прилагането на плана 

17. 
По време на практическото реализиране на обектите в УЗ попадащи в обхвата на ОУП да не се допуска увреждане на съседните 

терени. 

По време на 

прилагането на плана 

18. 
По време на строителството да не се допускат разливи на горива и смазочни материали от ползваните строителни и транспортни 

машини по време на практическото реализиране на  обектите в УЗ попадащи в обхвата на ОУП. 

По време на 

прилагането на плана 

19. Да се спазват правилата за противопожарна безопасност. 
По време на 

прилагането на плана 

 

Зелена система 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. 

Поддържане на актуален публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с 

историческо значение в общината (съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗУТ). В регистъра се препоръчва периодично да се актуализира 

информация за тяхното състояние и необходимите дейности по поддръжката и/или реконструкцията. 

По време на 

прилагането на плана 
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2. 
Подбор и съобразяване на подходящи видове за озеленяване, така че да изпълняват санитарно-хигиенната си функция и да не оказват 

негативно въздействие върху компонентите на околната среда. 

По време на 

прилагането на плана 

(при проектиране на 

нови и поддръжка на 

съществуващите 

зелени системи) 

3. 
При извършване на благоустройствени дейности в жилищните квартали това да не става за сметка на намаляване на площи от зелената 

система на града 

По време на 

прилагането на плана 

4. 
Своевременно отстраняване на изсъхнали или опасни дървета и клони, и цялостно поддържане на доброто състояние на зелената 

система в територията на населените места;  

По време на 

прилагането на плана 

5. 
При изготвяне на парцеларните планове за новопредвидените велоалеи и пешеходни пътеки до обектите на КИН – недвижими 

културни ценности да се предвижда подходящо озеленяване с подходящо избрани дървесни – за сянка. 

По време на 

прилагането на плана  

 

Мерки за ограничаване вредното въздействие на отпадъците 

В тази част на ЕО на ОУП на община  Камено са посочени препоръчителните мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на 

неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху околната среда, културно-историческото наследство и човешкото здраве, както и ефекта, 

до който се достига в резултат на тяхното прилагане. Те са разгледани по отделните компоненти и се свеждат до следното: 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. 
Предвидените в проекта за ОУП на Община Камено, територии за строителство и урбанизиране да бъдат включени в съществуващата 

организирана система за сметосъбиране и сметоизвозване на Общината. 

По време на 

прилагането на плана 

2. Хумусният субстрат да се използва за рекултивация на нарушени терени или подобряване на слабопродуктивни земи 
По време на 

прилагането на плана 

3. 

При изкопните работи почвата от хумусните хоризонти - слой с мощност 50-60 cm да се селектира и да се депонира на специално 

предвидени за целта места, а ако се генерират излишни обеми от хумусния субстрат, той или да се използва за рекултивация на 

терените (нарушени или около новоизграждащи се обекти) или за рекултивация на слабопродуктивни земи. 

По време на 

прилагането на плана 
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4. 
По време на строителния процес строго да се спазва изискването строителните и други отпадъци да се депонират на пригодените за 

тази цел места. В никакъв случай да не се допуска безразборното им изсипване върху земеделски земи или деретата на реките 

По време на 

прилагането на плана 

5. 

Възстановяване на всички съседни площи, евентуално нарушени от строителни дейности, както и временните площадки в рамките на 

отредения терен. Опазване на почвата от замърсяване с нефтопродукти при аварии със строителна и транспортна техника, вкл. и чрез 

отстраняване и обезвреждане на замърсената почва при доказана необходимост (замърсяване над МДК). 

По време на 

прилагането на плана 

6. Предвидената в ОУП рекултивация на нарушените терени да бъде съпроводена от провеждането и на биологична рекултивация. 
По време на 

прилагането на плана 

7. Рекултивация на закритото депо гр. Камено. 
По време на 

прилагането на плана 

8. 
Определяне на площадки или система от контейнери, разположени на подходящи места, където населението да може да остави 

генерираните строителни отпадъци, които след това да бъдат извозени до РДНО Братово – Запад. 

По време на 

прилагането на плана 

9. Да се финализира проекта за обезвреждането на съхраняваните негодни препарати за растителна защита. 
По време на 

прилагането на плана 

10. 
Общинската администрация да следи за поява на нови нерегламентирани замърсявания и да предприема съответните мерки за тяхното 

премахване. 

По време на 

прилагането на плана 

11. 

Съответните отговорни органи да не разрешават започване на строителните работи на обекти и съоръжения, както и въвеждането им 

в експлоатация, преди представяне от инвеститора на договор с лицензирана фирма за обезвреждане на опасните отпадъци, които ще 

се генерират по време на строителството и експлоатацията. 

По време на 

прилагането на плана 

12. 
Общинската администрация да инспектира редовно територията на общината и да следи за събирането и извозването на генерираните 

отпадъци. 

По време на 

прилагането на плана 

13. Да се организира разделното събиране и третиране на биоразградимите отпадъци. 
По време на 

прилагането на плана 

14. Да се оптимизират системите за събиране на МРО. 
По време на 

прилагането на плана 
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15. Да се организира система за разделно събиране на опасните отпадъци от бита. 
По време на 

прилагането на плана 

16. Актуализиране и приемане на  общинска Програма за управление на отпадъците, съобразена с НПУО. 
По време на 

прилагането на плана 

17. Оптимизиране на системата за управлението на отпадъците. 
По време на 

прилагането на плана 

18. 
Да се предвиди площадка разделното събиране, съхраняване и третиране на биоразградими и зелени отпадъци, в т.ч. и площадка за 

компостиране по открит способ 

Окончателен проект 

на ОУП 

 

Мерки за подобряване на акустичната обстановка 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. 

При одобряване на проекти, включени в обхвата на ОУП за строежи в близост до съществуващи промишлени, транспортни или 

локални източници на шум, местоположението на проектираните сгради да осигурява защита от шум по смисъла на Наредба № 4 от 

27.12.2006 г. на МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ (обн. ДВ бр.6/ 2007 г.): 

- при спазване на условието: нивото на шума за избраното местоположение, създадено от съществуващ или очакван шум от 

автомобилен, релсов и въздушен транспорт, локални и промишлени източници, да е по-малко от граничните стойности на нивото на 

шум съгласно табл. 2 на приложение № 2 от Наредба № 6 от 2006 г. към Закона за защита от шума в околната среда; 

- жилищни сгради, сгради за обществено обслужване, административни и производствени сгради да не се разполагат в територия и 

устройствена зона с доказано съществуващо или очаквано ниво на шума над граничните стойности на нивата на шум за съответната 

зона. Изключения се допускат само след осигурена защита от шум в съответствие със същата наредба. 

По време на 

прилагането на 

Плана/При одобрения 

на инвестиционни 

проекти в обхвата на 

ОУП 

2. 
 За ограничаване на шума, излъчван на строителните площадки, за всички строежи на отделните инвестиционни проекти, които ще 

се реализират с обхвата на ОУП, да се изпълняват мерките, предвидени в глава трета от Наредба № 4 от 27.12.2006 г. 

По време на 

прилагането на 

Плана/При одобрения 

на инвестиционни 

проекти в обхвата на 

ОУП 
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№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

3. 

Като неразделна част от ОУП да се изготви комуникационно-транспортен план за елементите на транспортната инфраструктура, 

отчитащ всички видове транспорт и тяхната класификация. Да се извърши цялостно обследване на транспортния поток с отчитане % 

на транзитно преминаващите МПС. Да се проучат и предложат трасета за преминаване на обходни пътища, изнасящи транзитното 

движение извън населените места с цел максимално разтоварване на територията 

По време на 

прилагането на 

Плана 

4. Ремонт на уличната и пътна настилка в селищата на общината, където това е възможно; 
По време на 

прилагането на 

Плана 

5. 
Въвеждане практиката „Акустично благоустройство” чрез изграждане на изкуствени неравности, шумоотразяващи и 

шумопоглъщащи стени и специализирано озеленяване чрез защитни зелени пояси. 

По време на 

прилагането на 

Плана 

 

Мерки за ограничаване въздействието на електромагнитните полета 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. 
Създаване от община Камено на публичен регистър с източниците на електромагнитни излъчвания на територията на общината (в 

обхвата на ОУП) и съответните стойности на нива на електромагнитните полета в районите на тези обекти – източници; 

По време на 

прилагането на 

Плана 

2. 

Извършване на оценка на здравния риск за населението от община Камено (при възможност) в сътрудничество с РЗИ-Бургас при 

продължителна експозиция на електромагнитни лъчения от различните източници, функциониращи на територията на общината. 

Предоставяне обществен достъп до резултатите от направената оценка с цел информиране жителите на общината относно 

съществуващите рискове. 

По време на 

прилагането на 

Плана 

 

Мерки за подобряване на радиационна среда 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. Не са необходими специални мерки - 

 

Мерки за опазване на културно-историческото наследство 
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№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. Непрекъснато наблюдение, съгласувано с Националния институт за културното наследство, в съответствие със законовите норми. 
По време на 

прилагането на плана 

2. 

Да се изготвят проекти за възможно експониране на културно-историческите ценности в музеите на града и на местата, в които се 

намират като стремежът към превръщането им в достъпни за туристически поток, да не създава опасности за нарушаването на целостта 

им или други повреди. 

По време на 

прилагането на плана 

3. 
Подобряване на достъпа и инфраструктурната осигуреност на културните центрове, обвързано с изграждането и развитието на 

туристическите маршрути. 

По време на 

прилагането на плана 

4. 
Непрекъснат обмен на информация на ниво обосновани законови споразумения с фирмите, изпълнителки на поставените нови 

промени (при реализирането на отделните инвестиционни намерения в приетите устройствени зони на плана). 

По време на 

прилагането на плана 

5. 
Съхраняване и поддържане на съществуващите исторически паметници на културата и други обекти на КИН на територията на 

Община Камено и правилното им управление. 

По време на 

прилагането на плана 

6. 
Подобряване на достъпа и инфраструктурната осигуреност на културните центрове, обвързано с изграждането и развитието на 

туристическите маршрути. 

По време на 

прилагането плана 

7. 

Да се спазват изискванията на чл. 161 от Закона за културното наследство, според който при осъществяването на инвестиционни 

проекти на физически и юридически лица в територии, за които има данни за наличие на такива обекти, да се извършват предварителни 

археологически проучвания, с които се установява дали те няма да бъдат засегнати или нарушени. 

По време на 

прилагането на плана 

8. 
Проектиране и изпълнение на единна, естетизирана информационна, сигнализационна, рекламна и охранителна система за трайно 

обозначаване, трасиране и физическо опазване на недвижимото културно наследство.  

По време на 

прилагането на плана 
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Мерки за опазване на здравно-хигиенните условия 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. 

По отношение качество на атмосферния въздух: 

- Последващите ПУП да осигуряват условия за проветряване, разсейване на вредни потоци замърсен атмосферен 

въздух от автомобилния трафик, производства, строителни дейности и др.; 

- Разширяване на системата за газоснабдяване на жилищните зони в общината; 

- Одобряване на ПУП за производствени дейности, които прилагат най-добрите налични техники за минимизиране на 

емисиите в атмосферния въздух; 

- Съобразяване на всички проектни решения с развитието на  зелена система на общината; 

- Предвиждане на обходни пътища на селата в общината, през които сега преминава тежкотоварен автомобилен 

трафик; 

- Оросяване на работни площадки и технологичните пътища при необходимост. 

По време на 

прилагането на плана 

2. 

По отношение на водопроводната и канализационна система: 

- Спазване на СОЗ около всички питейни водоизточници и тяхното действие по време на ОУП. Тяхното устройство се 

съобразява с чл. чл. 7, 8, 9 и 10 и Приложения № 1 и № 2 от Наредба № 3/2000 на МОСВ, МЗ и МРРБ за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди; 

- Осигуряване на достатъчно целогодишно водоснабдяване на всички територии в общината, включително при 

планираното разширяване на жилищната зона; 

- Реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи; 

- Проектиране, доизграждане и модернизация на водоснабдителната и канализационна система за отпадъчни води и 

изграждане на локални пречиствателни съоръжения, където е необходимо; 

- Поетапно ликвидиране на точкови и дифузни източници на замърсяване на водите и учредяване на СОЗ. 

По време на 

прилагането на плана 

3. 

По отношение на физическо натоварване: 

- Опазване на крайпътните дървета и зелени площи, при необходимост - осигуряване на ново шумозащитно 

озеленяване в необходимия обхват; 

В съответствие с проекта за ОУП на община Камено – източниците от промишлени инсталации и съоръжения да се ограничават в 

промишлените площадки и зони. 

По време на 

прилагането на плана 
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№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

4. 

По отношение управление на отпадъците: 

- Депониране на неопасните отпадъци на регламентираното за целта регионално депо; 

- Спазване разпоредбите на Наредба за управление на строителните отпадъци; 

- С оглед опазване здравето на населението и качеството на почвите в района - недопускане депонирането на опасни 

и неопасни отпадъци на нерегламентирани сметища на територията на общината. 

По време на 

прилагането на плана 

5. 
Съответствие на всички ПУП-ПЗ и технически проекти с действащото законодателство и изискванията на Националната програма за 

действие по околна среда и здраве; 
По време на 

прилагането на плана 

 

Забележка: Изложените в този раздел мерки имат характер на предложения, които при необходимост да бъдат допълнени и/или видоизменени от 

Компетентния орган.
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VІІІ. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И ОПИСАНИЕ НА 

МЕТОДИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ТРУДНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Алтернативни варианти за постигане целите на плана 

В процеса на изготвяне на проекта за ОУП на Община Камено, от страна на проектантския 

колектив са извършени работни обсъждания на алтернативи по всяко едно от устройствените решения 

свързани с плана, с представители на специалисти и заинтересовани лица от различни обществени групи 

(включително общинската администрация, общинския съвет, градоустройствени и технически 

специалисти, експлоатационни дружества и др.). 

Разработените в етап предварителен проект на ОУП устройствени варианти отразяват и баланса 

на вижданията на консултираните към момента заинтересовани страни в степента в която съчетаването 

на тези виждания е възможно. Мотивите за избор на алтернативите, залегнали в окончателната версия 

на проекта на ОУП, се свеждат до следните групи критерии:  

1) функционалност и постигане на поставената устройствена цел;  

2) степен на очакваното въздействие върху околната среда и качеството на живот;  

3) Осигуряване на подходяща за реализацията на функциите му жизнена среда. 

Проекта за ОУП на Община Камено, е Възложен за изготвяне от Община Камено на ДЗЗД 

„Консорциум Урбан Груп”. Представената ни проектна документация и разработки към проекта за ОУП 

на Община Камено, не са разгледани и предвидени алтернативни варианти на проекта.  

Към настоящия момент съществуват следните три реално осъществими алтернативни варианта 

за реализация на ОУП на Община Камено:  

1) Реализиране на ОУП в представения вариант, без да бъдат реализирани (частично или изцяло) 

предложените от екипа по ЕО мерки в Раздел 7 за смекчаване въздействието на отделните устройствени 

мероприятия, заложени в Плана;  

2) Реализиране на ОУП в представения вариант, със задължително изпълнение на всички 

смекчаващи мерки за предотвратяване и намаляване на неблагоприятните въздействия от реализацията 

на план, предложени от екипа по ЕО в Раздел 7;  

3) Нулевата алтернатива - алтернативата планът да не се изпълни;  

Сравнението на положителните и отрицателните страни на указаните алтернативни варианти, в 

т.ч. и на нулевата алтернатива, е извършено въз основа на матрица на съответствието на всяка от 

алтернативите с приоритетите и целите на разгледаните в Раздел 5 цели и приоритети за опазване на 

околната среда. 

 

Таблица № VІІІ.1.-1: Сравнение на алтернативните варианти за постигане целите на ОУП на 

Община Камено 

Национална цел  Вариант А Вариант Б Вариант В 

Стратегическа цел I:  

Намаляване и предотвратяване на последиците 

от изменението на климата и чиста енергия  

+ + + - 

Стратегическа цел II:  

Осигуряване на достатъчно по количество и с 

добро качество вода  

+ + + + + + + 

Стратегическа цел III:  + + + + + - 
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По-здравословна околна среда за по-добро 

качество на живот  

Стратегическа цел IV:  

Насърчаване на производство устойчивото 

потребление и производство  

+ + 0 

Стратегическа цел V:  

Ограничаване и спиране на загубата на 

биологично разнообразие  

+ + + 0 

Стратегическа цел VI:  

Формиране на нови модели на поведение на 

обществото, щадящи околната среда и 

съдействащи за устойчивото развитие, както и 

осигуряване на по-качествена информация и 

мониторинг за околната среда  

0 + 0 

ЛЕГЕНДА:  

Вариант А: ОУП Община Камено без прилагане на допълнителни мерки  

Вариант Б: ОУП Община Камено с реализация на предложените мерки  

Вариант В: Нулева алтернатива  

+ + + важно положително въздействие  

+ + силно положително въздействие  

+ положително въздействие  

0 нулево въздействие  

- отрицателно въздействие  

- - силно отрицателно въздействие  

- - - критично отрицателно въздействие  

х неприложимо (няма връзка)  

 

2. Мотиви за избор на алтернатива 

От направеното сравнение (таблица № VІІІ.1.-1 и таблица № V.1.-1) е видно, че приемането на 

“нулева алтернатива” не е най-доброто решение нито от екологична, нито от икономическа гледна 

точка. 

В проекта за Общ устройствен план на Община Камено са предвидени устройствени мерки, 

насочени към редуциране на емисиите на парникови газове и опазване на биоразнообразието в 

условията на глобални климатични промени. Голяма част от устройствените задачи, заложени в ОУП 

са насочени към подобряване на характеристиките на околната среда, намаляване на възможните 

рискове за здравето и осигуряването на по-добро качество на живот. 

Направени са конкретни предвиждания свързани с развитието на производството и устойчивото 

потребление. За запазване на естествените характеристики на природната среда в максимална степен, с 

проекта за ОУП са препоръчани градоустройствени параметри, отговарящи на спецификата на 

територията и избраната за нея функция. Със заложените решения на ОУП се търси създаване на 

балансирана, качествена и устойчива среда за съхранение на съществуващото биоразнообразие на 

територията на община Камено. 

Предвид на изяснените въздействия считаме, че реализирането на ОУП на Община Камено ще 

доведе до подобряване качеството на средата за живеене, труд и почивка, без да води след себе си 
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необратими промени в околната среда и значителни негативни въздействия. Така предложеният вариант 

на проекта отговаря изцяло на направените предвижданията на демографските прогнози и осигурява 

необходимите условия за балансирано и координирано развитие на териториите на двата града и 

населените места в общината. 

3. Описание на методите за извършване на екологична оценка 

Настоящият доклад по екологична оценка и направените екологични анализи на отделните 

компоненти от реализацията на проекта за Общия устройствен план на Община Камено, е изготвена в 

съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за устройство на територията съгласно 

изискванията за съвместяване на процедурите по планиране и екологична оценка. Екологичната оценка 

на ОУП е разработена като екологична част, изпълняваща функцията и на екологична оценка, която да 

отговаря на изискванията на ЗУТ и на НАРЕДБА № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми 

и планове като освен това в нея бъдат включени и всички елементи на екологичната оценка, така, както 

те са определени в актуализираните в периода 2012 г. – 2016 г. нормативни документи - ЗООС и 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.  

При изготвянето на екологичната оценка са използвани най-актуалните налични данни към 

момента за територията на града, областта и общината.  

Основните методи, използвани в процеса на работа по доклада за ЕО следват изискванията на 

Наредбата за ЕО и включват събиране и обработка на данни; изследване на литературни и нормативни 

източници; документален анализ; сравнителни многофакторни анализи и оценки по компоненти и 

дефиниране на проблеми, изводи, препоръки и мерки за редуциране на отрицателните въздействия.  

При разработването на настоящия документ са използвани методически принципи, подходи и 

конкретни методики, както следва:  

Методически принципи:  

- принцип на териториалност, съгласно който територията е интегрираща категория, степента 

на усвояване на която определя характера на съществуване и развитие; 

- принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част от единна 

система; 

- принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда са предмет на 

внимание във всички фази на планиране, проектиране, строителство и експлоатация; 

- принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на околната среда се 

осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на урбанистично развитие с 

капацитета на природните ресурси и условията за живот на населението; 

- принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има предимствена роля 

пред останалите; 

- принцип на предпазването, при който, ако за дадено въздействие няма достатъчно 

информация, то се приема най-лошия възможен сценарий.  

Методически подходи:  

- при проучване на съществуващото състояние се прилагат основно аналитичните подходи;  

- системно-структурния подход е в основата на оценката на съществуващото състояние на 

компонентите на околната среда;  

- прогнозата на компонентите се базира на сценариите на намеренията за развитие, групирани 

по съответен начин.  

При изследване на растителния свят на територията на община Камено е използван маршрутният 

метод и методът на пробните площадки. Определянето на видовете е извършено по Флора на Република 

България, том 1-10 и по Определител на висшите растения в България (Кожухаров (ред.) 1992). 

Определянето на местообитанията е според Ръководството за определяне на местообитания от 

европейска значимост в България (Кавръкова, Димова, Димитров, Цонев & Белев, 2005).  



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  383 

Определянето на местообитанията е според алгоритъма и критериите за определяне и картиране 

на хабитатите включени в Натура 2000 (Цонев, Димова, Белев), ръководството за определяне на 

местообитания от европейска знaчимост в България (Зелени Балкани) и ръководството за оценка на 

благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 

2000 в България (Зингстра). 

Методи за оценка на въздействието върху растителния и животински свят в зависимост от 

биоценотичната стойност на обекта 

За оценка състоянието на животинския свят са използвани основни методи и подходи за преки 

теренни изследвания на бозайниците и птиците.  

Конкретните методики и ръководства, както и всичко останали литературни и нормативни 

документи са описани в Раздел Х.  

Настоящият документ е разработен в съответствие с приетото Задание и отправените препоръки 

от РИОСВ-Бургас и др. институции и обществени организации в етапа на консултации за определяне на 

обхвата настоящата оценка. 

За целите на определяне на състоянието на околната среда е искана информация по реда на 

ЗДОИ от различни институции. Получената информация включва данни за основните компоненти 

необходими за коректното провежданата анализите и регистриране на основните тенденции по всеки от 

компонентите и факторите на средата.  

Информация за всички останали информационни източници, методики, ръководства, 

нормативни документи стратегически, планови и др. документи е посочена в Раздел Х по-долу. 

4. Трудности по събиране на необходимата за това информация 

Основните затруднения при набиране на данните за изготвяне на Екологичната оценка са 

свързани с достъпа до актуална информация, по някои от частите от доклада. Част от данните са 

събирани от експертите на място, извършени са огледи и анализи на наличната информация. 

 

ІХ. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО ПО 

ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА - СРОКОВЕ, ОТГОВОРНИЦИ, САНКЦИИ  

След приемането и одобряването на проекта за ОУП на община Камено, прилагането му следва 

да се извърши съгласно Специфичните правила и нормативите, които са неразделна част от Плана.  

Въз основа на резултатите и изводите от прогнозите за въздействие върху околната среда и 

човешкото здраве в резултат на прилагането на ОУП на община Камено, препоръчваме следните 

конкретни мерки, въз основа на които да се извършва наблюдението и контрола на въздействието върху 

околната среда и човешкото здраве при неговата реализация. 
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Таблица № ІХ-1: 

Мярка по наблюдение или контрол Срок Индикатори 
Периодичност 

на отчитане 
Изпълнение 

Контрол на замърсителите на атмосферния въздух  Периодичен  
Измерени стойности на 

замърсителите  
Ежегодно  РИОСВ-Бургас  

Спазване на нормите за серен диоксид и прах, като се 

намаляват емисиите от транспорта и битовия сектор, чрез 

подобряване състоянието на пътната мрежа и газифициране 

на района.  

Стимулиране ползването на алтернативни екосъобразни 

енергийни източници 

Постоянен  
Брой регистрирани 

превишения на нормите  
Ежегодно  

Община Камено и 

РИОСВ-Бургас 

Актуализиране на общинската Програма за управление на 

дейностите по отпадъците. Изпълнение на програмата за 

управление на отпадъците на Община Камено. 

 Мониторинг на околната среда на площадки за временно 

съхранение на отпадъци. Мониторинг на територията на 

общината относно събирането и извозването на 

генерираните отпадъци.                                                                                          

Мониторинг за  поява на нови нерегламентирани 

(незаконни) сметища. 

 Мониторинг на строителните обекти с оглед третирането/ 

обезвреждането на строителните и опасните отпадъци, 

които ще се генерират по време на строителството. 

Постоянен / В периода 

на фазата на: 

Проектиране, 

Строителство и 

експлоатация  

Общо количество на 

генерирани отпадъци 

годишно; 

 Количество отпадъци по 

видове, генерирани годишно;  

Общо количество на 

третирани отпадъци годишно;  

Количество отпадъци по 

видове, третирани годишно;  

 Площ на засегнати територии 

от премахнати незаконни 

сметища;  

 Стойности на замърсяване на 

компоненти почви, въздух и 

води. 

Ежегодно  
Община Камено, 

РИОСВ-Бургас  

Оперативен контрол за спазване на изискванията за 

извършване на инженерно-геоложки проучвания в етапа на 

инвестиционно проектиране.  

Постоянен / В периода 

на фазата на: 

Проектиране, 

Справка на одобрените 

инвестиционни проекти и 

наличието на инженерно-

геоложки проучвания  

Ежегодно  Община Камено  
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Мярка по наблюдение или контрол Срок Индикатори 
Периодичност 

на отчитане 
Изпълнение 

Строителство и 

експлоатация  

Предприемане на мерки за окончателно решаване на 

проблемите със складовете за съхранение на пестициди и 

други препарати за растителна защита с изтекъл срок на 

годност. 

 

Постоянен  

Доклад по контрол и 

наблюдение, и изпълнение на 

мерките  

Ежегодно  Община Камено  

Оперативен контрол над дейностите по рекултивация на 

нарушени терени  

 

Постоянен  

1) Наличие на нови нарушени 

терени (брой/ площ/ характер 

на регистрираните 

нарушения)  

2) Рекултивирани обекти 

(брой на обектите и обхват на 

рекултивационни дейности)  

Ежегодно  

Община Камено със 

съдействие на 

РИОСВ-Бургас  

При озеленяването да се използват местни растителни 

видове, и да се избягва употребата на инвазивни и 

чуждоземни растителни видове и да се прилага Наредба за 

изграждане и опазване на зелената система на територията 

на Община Камено  

Постоянен / В периода 

на фазата на: 

Проектиране, 

Строителство и 

експлоатация  

Предотвратяване вноса на 

нетипични за 

геоботаническия район 

видове и запазване характера 

на местната растителност.  

Ежегодно  
Община Камено, 

Възложители  

Спазване режимите и дейностите заложени в Плановете за 

управление за териториите, които са със специфичен статут 

(защитени територии съгласно ЗЗТ, ЗБР и Закон за 

културното наследство) в границите на Общината, в 

съседство, на които ще се извършват строителни дейности.  

Постоянен / В периода 

на фазата на: 

Проектиране, 

Строителство и 

експлоатация  

Превантивен и оперативен 

контрол за спазване режимите 

и дейностите заложени в 

Плановете за управление за 

териториите, които са със 

специфичен статут (защитени 

територии съгласно ЗЗТ, 

ЗКН) в границите на 

Общината, в съседство, на 

Ежегодно  

Община Камено със 

съдействие на 

РИОСВ-Бургас, 

НИНКН  
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Мярка по наблюдение или контрол Срок Индикатори 
Периодичност 

на отчитане 
Изпълнение 

които ще се извършват 

строителни дейности  

Община Камено да информира писмено РИОСВ – Бургас за 

издадените общински разрешения за ползване (въвеждане в 

експлоатация) на строежи, представляващи промишлени 

инсталации и съоръжения, в рамките на доклада по контрол 

и наблюдение  

Постоянен  

Справка за издадените 

общински разрешения за 

ползване (въвеждане в 

експлоатация) на строежи, 

представляващи промишлени 

инсталации и съоръжения  

Ежегодно  Община Камено  

По отношение на културно-историческото наследство с 

активното участие на Общината е възможно да се 

упражнява:  

- местен контрол, надзор и инвестиционна дейност за 

опазване на културното наследство на територията, като 

единна система; 

- нанасяне на направените вече археологически разкрития в 

кадастралната карта на съответните местности с цел 

цялостно изясняване на археологическите структури; 

-участие в проекти и програми за опазване и 

популяризиране; 

- административно управление и координация на всички 

дейности по опазване и използване на териториите;  

- поддържане и развитие на научно-информационен център 

с електронна база-данни предвид бъдеща връзка с 

Европейската информационна мрежа на наследството;  

- постоянен мониторинг върху НПК;  

- партньорство и диалог с МК, НИПК, музеите и др. 

институции по опазването; със собственици и ползватели; с 

граждански организации и др.; партньорство с Европейки и 

Постоянен  

Брой извършени проверки  

Брой реализирани проекти и 

програми 

Ежегодно  

Община Камено, 

НИПК (регионални 

структури  
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Мярка по наблюдение или контрол Срок Индикатори 
Периодичност 

на отчитане 
Изпълнение 

международни организации по опазване на културното 

наследство. 

Да се прилагат мерките (действия) за подобряване на 

акустичната обстановка в краткосрочна, средносрочна и 

дългосрочна перспектива. 

Постоянен  

Доклад по контрол и 

наблюдение, и изпълнение на 

мерките  

Ежегодно  Община Камено  

 

Забележка: Изложените в този раздел мерки имат характер на предложения, които при необходимост да бъдат допълнени и/или видоизменени 

от Компетентния орган. 
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Х. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА В ДОКЛАДА ЗА ЕО 

ЗАКОНИ и НАРЕДБИ 

1) ЗАКОН за опазване на околната среда  

Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., попр., бр. 98 от 18.10.2002 г., изм., бр. 86 от 30.09.2003 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 

г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., изм., бр. 

88 от 4.11.2005 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 

1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 

11.08.2006 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., в сила от 9.01.2007 г., изм., бр. 102 от 

19.12.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., бр. 41 

от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 89 от 6.11.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп. бр.52 от 06.06.2008 г., 

изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008 г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009 г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 г., 

изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009 г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009 г., изм. ДВ. 

бр.82 от 16 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009 г., изм. 

ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010 г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010 г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011 г., изм. ДВ. бр.42 от 

3 Юни 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012 г.,изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 

13 Юли 2012 г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013 г., изм. ДВ. бр.27 от 15 

Март 2013 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г. изм. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 

2014г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Декември 

2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015 г., доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016 г., изм. и доп. ДВ. 

бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г. 

2) ЗАКОН за защитените територии  

Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., изм., бр. 98 от 12.11.1999 г., в сила от 12.11.1999 г., изм. и доп., бр. 28 от 4.04.2000 

г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., доп., бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 

9.08.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 

от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 

11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 24 от 20.03.2007 г., доп., бр. 62 от 31.07.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 

г. изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009 г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., 

изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013 г. изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 

от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015 г.  

3) ЗАКОН за биологичното разнообразие  

Обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. и доп., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 

г., бр. 29 от 7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила 

от 1.01.2008 г. (*) - изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., (*) изм., 

бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., изм. и доп., бр. 64 от 7.08.2007 г., бр. 94 от 16.11.2007 г., изм. ДВ. 

бр.43 от 29 Април 2008 г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.103 

от 29 Декември 2009 г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010 г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010 г., изм. ДВ. бр.19 

от 8 Март 2011 г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012 г., изм. и доп. ДВ. 

бр.59 от 3 Август 2012 г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013 г., изм. и доп. 

ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.61 

от 11 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., изм. ДВ. бр. 58 от 26 Юли 2016 г. 

4) ЗАКОН за защита от шума в околната среда  

Обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. 

ДВ бр.41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ. Бр. 98 от 14 декември 2010 г., , доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012 г., изм. ДВ. 

бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012 г., отм. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г. изм. ДВ. бр.66 от 26 

Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г.  

5) ЗАКОН за управление на отпадъците  

В сила от 13.07.2012 г. Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. ДВ. бр.61 от 25 

Юли 2014 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 

30 Декември 2016г. 

6) ЗАКОН за водите  

Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001г., изм. ДВ. 

бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.108 от 14 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.47 от 10 Май 2002г., изм. ДВ. бр.74 

от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 

2003г., изм. ДВ. бр.84 от 23 Септември 2003г., доп. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 

2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 

2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., 
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изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., попр. ДВ. бр.66 от 15 Август 2006г., изм. ДВ. 

бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.22 от 13 Март 2007г., изм. ДВ. 

бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8 

Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 

2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 

2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 

2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., 

изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г.,изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. 

ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г. изм. и 

доп. ДВ. бр.103 от 29 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 21 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 

2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., 

изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2015г., 

изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.101 от 22 Декември 

2015г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 8 Юли 

2016г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016 г. 

7) ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух  

Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996 г., попр. ДВ. бр.49 от 7 Юни 1996 г., изм. ДВ. бр.85 от 26 Септември 1997г., изм. 

ДВ. бр.27 от 31 Март 2000г., изм. ДВ. бр.102 от 27 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. 

ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. 

ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. 

ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 

от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010 г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 

Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010 г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 

2011г., изм. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г.,изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. 

ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г . 

изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 

2015г., изм. ДВ. бр. 58 от 26 Юли 2016 г. 

8) ЗАКОН за почвите  

Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., 

изм. ДВ. бр.92 от 22 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.  

9) ЗАКОН за регионалното развитие  

Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009 г., изм. 

ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. 

доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., изм. и 

доп. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г. 

10) ЗАКОН за устройство на територията  

Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. 

ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 

от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 

Април 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 

Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 

Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 

Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 

2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 

Октомври 2006 г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006 г., изм. ДВ. бр.41 

от 22 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008 г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 

2008 г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008 г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008 г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008 г., 

изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008 г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009 г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009 г., изм. 

ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009 г., изм. ДВ. 

бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010 г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010 г., изм. ДВ. бр.50 

от 2 Юли 2010 г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010 г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010 г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 

2011 г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011 г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011 г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011 г., 

доп. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012 г., доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012 г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 г., изм. и 

доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012 г., доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г., изм. 

ДВ. бр.77 от 9 Октомври 201 г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012 

г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013 г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013 г., доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013 г., изм. 

и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. 

и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 



Доклад за Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на Община Камено” 
 

 

Община Камено  390 

2014г., изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., 

доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 

Декември 2015г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г. 

11) ЗАКОН за подземните богатства  

Обн. ДВ. бр.23 от 12 Март 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.108 от 14 Декември 2001 г., изм. 

ДВ. бр.47 от 10 Май 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г.,изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005 г., изм. ДВ. 

бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.37 от 

5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 

2009г.,изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., 

изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.,доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. 

и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. 

ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г.  

12) ЗАКОН за горите  

В сила от 09.04.2011 г. Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011 г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 

2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012 г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр.102 от 21 

Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013 г., изм. ДВ. бр.66 

от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. ДВ. бр.53 

от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.98от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 

7 Август 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г., изм. ДВ. 

бр.13 от 16 Февруари 2016 г.  

13) ЗАКОН за културното наследство  

Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 200 г., изм. 

ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011 г., изм. 

ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012 г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012 г., изм. ДВ. 

бр.77 от 9 Октомври 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013 г., 

изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 

2016г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2016г., доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г.  

14) ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси  

Обн. ДВ, бр.10/4.02.2000 г., изм. ДВ, бр.84 от 2 ноември 2012 г., изм. ДВ. бр. 61 от 25 Юли 2014 г.  

15) ЗАКОН за опазване на земеделските земи  

Обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., изм. ДВ. бр. 22 от 16 Март 2012 г., изм. ДВ. бр. 

38 от 18 Май 2012 г., доп. ДВ. бр. 91 от 20 Ноември 2012 г., доп. ДВ. бр. 27 от 15 Март 2013 г., изм. ДВ. бр. 66 от 

26 Юли 2013 г., изм. ДВ. бр. 98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр. 14 от 20 Февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 

61 от 11 Август 2015 г изм. и доп. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.61 от 5 Август 2016 г.  

16) ЗАКОН за здравето 

В сила от 01.01.2005 г., Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.46 от 3 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 

Септември 2005г., изм. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 

Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г.,изм. ДВ. бр.30 от 11 

Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 

2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 

2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 

2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 

2007г., изм. ДВ. бр.95от 20 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 

2008г.,изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 

2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 

2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 

2010г., изм. ДВ. бр.42 от 4 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. 

бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. 

бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 

Август 2011г.,изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 29 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 

Юли 2012г., доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.101 от 18 

Декември 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 

26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.68от 2 Август 2013г., доп. ДВ. бр.99 от 15 Ноември 

2013г., изм. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 

3 Януари 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 

Февруари 2015г.,доп. ДВ. бр.72 от 18 Септември 2015г., доп. ДВ. бр.80 от 16 Октомври 2015г., доп. ДВ. бр.102 от 
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29 Декември 2015г., доп. ДВ. бр.17 от 1 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 5 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. 

бр.98 от 9 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г. 

17) НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. изм. 

- ДВ, бр. 3 от 2006 г.)  

В сила от 01.07.2004 г.Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г. Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004 г., изм. ДВ. бр.3 от 10 

Януари 2006 г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 

Май 2012 г.,изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.  

18) НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.  

Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., 

изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.  

19) НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни 

вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти  

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

министъра на здравеопазването и министъра на икономиката, обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 

от 23.03.2004 г., в сила от 23.03.2004 г.  

20) НАРЕДБА № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, 

олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух  

В сила от 30.07.2010 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите и Министерството на 

здравеопазването. Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010 г.  

21) НАРЕДБА № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух  

Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 

г., в сила от 1.01.2000 г.  

22) НАРЕДБА № 14 от 23 септември 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни 

вещества в атмосферния въздух на населените места  

Обн. ДВ. бр.88 от 3 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Май 1999г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. 

бр.14 от 20 Февруари 2004г.  

23) НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците  

Издадена от Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 

от 8 Август 2014 г.  

24) НАРЕДБА № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии 

и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.  

Издадена от Министерство на здравеопазването в сила от 03.05.1991 г. Обн. ДВ. бр.35 от 3 Май 1991г., попр. ДВ. 

бр.38 от 14 Май 1991г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г.  

25) НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), 

изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии  

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката, министъра на здравеопазването и 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.  

26) НАРЕДБА № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци  

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. кн. 10/2004 

г., стр. 363  

27) НАРЕДБА за третиране на биоотпадъците 

Приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г. 

28) НАРЕДБА за излязлото от употреба  електрическо и електронно оборудване  

Приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г. 

29) НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали 

Приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г. 

30) НАРЕДБА за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти  

Приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г. 

31) НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци  

http://www.riosvbs.eu/images/files/naredba_biootpadaci%281%29.pdf
http://www.riosvbs.eu/images/files/NAREDBA_za_izlqzloto_ot_upotreba_elektrichesko_i_elektronno_oborudvane.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/NAREDBA_CDW.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/NAREDBA_CDW.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_otrabotenite_masla_i_otpadycnite_neftoprodukti.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_tretirane_POO.pdf
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Приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г. 

32) НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки  

Приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76 от 

30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г. 

33) НАРЕДБА за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства  

В сила от 01.01.2005 г. Приета с ПМС № 311 от 17.11.2004 г. Обн. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.53 

от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 

2011г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., отм. ДВ. бр.7 от 25 Януари 2013г.  

34) НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в 

канализационните системи на населените места  

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и 

министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.  

35) НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии 

и устройствени зони  

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2004 г., в сила от 

13.01.2004 г., изм. и доп., бр. 10 от 28.01.2005 г.; изм. с Решение № 653 от 21.01.2005 г. на ВАС на РБ - бр. 11 от 

1.02.2005 г., в сила от 1.02.2005 г. ; изм. и доп., бр. 51 от 21.06.2005 г., в сила от 21.06.2005 г.; изм. с Решение № 

7028 от 18.07.2005 г. на ВАС на РБ - бр. 63 от 2.08.2005 г., в сила от 2.08.2005 г. ; изм. и доп., бр. 41 от 22.04.2008 

г., изм. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр.21 от 1 Март 2013 г.  

36) НАРЕДБА № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове  

В сила от 01.08.2001 г. Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.57 

от 26 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004 г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005 г., изм. ДВ. бр.66 от 25 Юли 

2008 г. изм. и доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 

2015г.  

37) НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели  

Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и 

министъра на околната среда и водите, Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001г., изм. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., 

изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 12 Декември 

2014г.  

38) НАРЕДБА № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в 

околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от 

шума върху здравето на населението.  

Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите. Обн. ДВ. бр.58 

от 18 Юли 2006г.  

39) НАРЕДБА № 1 от 11.04.2011г. на МОСВ за мониторинг на водите 

В сила 29.04.2011г., издадена от МОСВ (обн. ДВ, бр.34/29.04.2011г.). Обн. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., изм. и 

доп. ДВ. бр.22 от 5 Март 2013г., изм. ДВ. бр.44 от 17 Май 2013г.  

40) НАРЕДБА № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели  

Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и 

министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., изм., бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 

30.10.2007 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2011 г., изм., бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г. 

41) НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води  

Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г., изм. и 

доп., бр. 79 от 23.09.2014 г., в сила от 23.09.2014 г. 

42) НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 

райони 

В сила от 15.03.2012 г., издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Обн. ДВ. 

бр.13 от 14 Февруари 2012г., попр. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г., попр. ДВ. бр.23 от 20 Март 2012г. 

43) НАРЕДБА № 3 от 1 август за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата  

Обн. ДВ. бр. 71 от 12 Август 2008 г.;  

44) НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/NAREDBA_9_ot_16032001_g_za_kacestvoto_na_vodata_prednaznacena_za_pitejnobitovi_celi.pdf
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Обн. ДВ, бр. 89/1996 г., изм. и доп. изм. ДВ. бр.30 от 22 Март 2002г.;  

45) НАРЕДБА № 3 от 5 май 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността 

на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации 

Обн. ДВ. бр.40 от 12 Май 2005г. 

46) НАРЕДБА за обхвата, структурата, съдържането и методиката за изработване на плановете за опазване 

и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности 

Обн. ДВ, бр. 19, от 8 март 2011 г 

47) Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи  

Приет с ПМС № 240 от 24.09.1996 г. Обн. ДВ. бр.84 от 4 Октомври 1996 г., изм. ДВ. бр.100 от 31 Октомври 1997 

г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2000 г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000 г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000 г., изм. 

ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.66 от 27 Юли 2001 г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003 г., изм. ДВ. бр.41 

от 18 Май 2004 г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006 г., изм. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006 г., изм. ДВ. бр.62 

от 31 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008 г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008 г., изм. ДВ. бр.95 от 4 

Ноември 2008 г., изм. ДВ. бр.62 от 4 Август 2009 г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011 г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 

2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 8 Май 2012 г.  

48) Метод за комплексна експертна оценка на ландшафта – публ. В. Троева и Г. Цолова, Ландшафтно 

планиране. С., 1997 г.  

49) Метод за визуална оценка на ландшафта – публ. МОСВ, С., 1997 г.  

 

КОНВЕНЦИИ И ДИРЕКТИВИ 

1) Европейска конвенция за ландшафта, 2000 г.;  

2) Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (Вашингтонска, 

CITES), в сила от 16 април 1991 г. (ДВ, бр. 6 от 1992 г.);  

3) Конвенция по влажните зони с международно значение, по – специално като местообитания за водолюбиви 

птици (Рамсарска), в сила от 24 януари 1976 г. (ДВ, бр. 56 от 1992 г.);  

4) Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска), в сила от 

01 май 1991 г. (ДВ, бр. 23 от 1995 г.);  

5) Конвенция за биологичното разнообразие, в сила от 16 юли 1996 г. (ДВ, бр. 19 от 1999 г.);  

6) Конвенция за защита на мигриращите видове (Бонска), в сила от 01 ноември 1999 г. (ДВ, бр. 16 от 2000 г.);  

7) Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, в сила от 16 март 1983 г. (ДВ, 

бр. 45 от 2003 г.);  

8) Конвенция за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера, в сила от 26 

януари 2004 г. (ДВ, бр. 14 от 2004 г.);  

9) Конвенция за достъпа да информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и 

достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, в сила от 16 март 2004 г. (ДВ, бр. 33 от 2004 г.);  

10) Протокол от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията по биологично разнообразие, в сила от 

11 септември 2003 г. (ДВ, бр. 83 от 2003 г.);  

11) Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания, ратифицирана и 

влязла в сила за България през 1991 г.;  

12) Конвенция за влажните зони с международно значение, утвърдена с Решение 389 на Министерския съвет от 

18.11.1974 г. Обн., ДВ, бр. 56 от 10.07.1992 г., в сила за България от 24.01.1976 г. Изменена с Протокол от 

3.12.1982 г., в сила за България от 27.02.1986 г.;  
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