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ВЪВЕДЕНИЕ 

Предмет на Екологичната оценка (ЕО) е предварителен проект за „Общ устройствен план 

(ОУП) на Община Крушари”. Възложител на ОУП е Община Крушари. 

Екологичната оценка е неразделна част от Общия устройствен план на Община Крушари и се 

разработва едновременно с разработването на плана. 

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

РИОСВ-Варна за разработването на плана. В отговор с писмо Изх. № 08-01-3096(12)/28.12.2018 г. 

(Приложение № 1) РИОСВ-Варна уведомява, че ОУП на Община Крушари попада в обхвата на 

областите /по специално устройствено планиране/, изброени в чл. 85, ал. 1 от ЗООС, както и в обхвата 

на т. 10.1. на Приложение № 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка 

на планове и програми (Наредба ЕО) и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от същата наредба подлежи на 

задължителна ЕО, поради това че очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни 

предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. 

С горното писмо, във връзка с представена документация за преценяване на вероятната степен 

на отрицателно въздействие върху ЗЗ в рамките на процедура по ЕО, РИОСВ-Варна уведомява, че 

ОУП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за 

съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. На територията на Община Крушари 

попадат частично следните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000: 

1) част от защитена зона за опазване на дивите птици ВG0002048 „Суха река”, 

обявена със Заповед № РД-853/15.11.2007 г. и допълнена със Заповед № РД- 

84/28.01.2013 г., и двете на министъра на околната среда и водите; 

2) част от защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна В00000107 „Суха река”, включена в Списък на защитените зони, обявена със 

Заповед № РД-989/10.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите. 

Съгласно разпоредбите на чл. 36, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната 

степен на отрицателно въздействие, при която се установи, че проектът на ОУПО има вероятност да 

окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони и следва да 

се изготви Оценка на степента на въздействие на ОУП на Община Крушари, която да бъде представена 

под формата на доклад (ДОСВ), отделно приложение към доклада за ЕО, съгласно чл. 34, ал. 1 от 

Наредбата за ОС, като компетентният орган дава допълнителни указания за следващите действия.  

Във връзка с изпълнение изискванията на чл. 19а от Наредбата за ЕО и писмо изх. № 08-01-

3096(12)/28.12.2018 г. на РИОСВ-Варна, изготвеното Задание за определяне обхвата и съдържанието 

на Доклад за Екологична оценка на „Общ устройствен план на Община Крушари” и разработена схема 

за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица са 

представени на компетентния орган за консултация. 

С писмо изх. № 08-01-3096/А4/ от 13.03.2019 г. (Приложение № 1) РИОСВ-Варна: 

- 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 и преработеното задание да се внесе на етап консултации по изготвения доклад за 

ЕО/екологичната част към плана съгласно чл. 20 от Наредбата за ЕО; 

- връща за преработване схемата за провеждане на консултации с обществеността, 

заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от Предварителния 

проект на ОУП на Община Крушари. Коригираната схема следва да се внесе в РИОСВ на етап 

консултации по изготвения доклад за ЕО/екологичната част към плана съгласно чл. 20 от Наредбата за 

ЕО. 

Дадените препоръки от компетентният орган по околна среда с писма изх. № 08-01-

3096(12)/28.12.2018 г. и 08-01-3096/А4/ от 13.03.2019 г., както и всички становища и предложения, 

получени в резултат от проведените консултации по обхвата и съдържанието на ЕО от РЗИ-Добрич 
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(изх. № 07-30-1/19.02.2019 г.), БД „Дунавски район“ (изх. № ОБ-7179/3/28.03.2019 г.), Областна 

Дирекция „Земеделие” Добрич (изх. № РД-05-1027/21.02.2019 г.), Национален институт за недвижимо 

културно наследство (изх. № 0800-3486/3/07.03.2019 г.), Главна Дирекция „Гражданска 

въздухоплавателна администрация“ (Писмо изх. № 08-00-3/19.02.2019 г.), ДП „Национална компания 

железопътна инфраструктура“ (изх. № ЖИ-7754/27.02.2019 г.), „Булгартрансгаз“ ЕАД (Писмо изх. № 

БТГ-24-00-400/1/19.02.2019 г.), ЕСО ЕАД (изх. № ЦУ-ЕСО-7162/41/27.02.2019 г.) и Министерство на 

вътрешните работи (Писмо рег. № 812100-3799, екз. № 1 от 11.03.2019 г.) са отразени и дискутирани в 

настоящия доклад. Копия от цитираната кореспонденция и пълна справка за проведените консултации 

е представена в Приложение № 1. 

Съгласно изискванията на чл. 36, ал. 7 на Наредбата за ОС е изготвен Доклад за оценка 

степента на въздействие (ДОСВ) на план/програма: „Общ устройствен план на Община Крушари“ с  

предмета и целите на защитена зона по Директивата за Птиците: 2009/147/ЕИО: BG0002048 „Суха 

река“ и защитена зона по Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО: BG0000107 „Суха река“. 

С писма изх. № 08-01-3096/А6/ от 20.12.2019 г. и 08-01-3096/А10/ от 10.08.2020 г. (Приложение 

№ 1) РИОСВ-Варна дава отрицателни оценки на качеството на ДОСВ. Преработеният в съответствие с 

горните писма доклад е оценен с положителна оценка от страна на компетентния орган РИОСВ-Варна 

с писмо изх. № 08-01-3096/А12/ от 12.11.2020 г. 

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. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ПЛАНА (ОРГАН ИЛИ ОПРАВОМОЩЕНО ПО 

ЗАКОН ЗА ТРЕТО ЛИЦЕ) 

Възложител: Община Крушари, с. Крушари, п.к. 9410, ул. „Девети септември” № 3 "а" 

Телефон, факс и е-mail: тел.: +359 5771 20 24, факс: +359 5771 21 36; е-mail: krushari@dobrich.net; 

www.krushari.bg   

Лице за контакти: Илхан Мюстеджеб – Кмет на Община Крушари 

ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Изпълнител: „Про Консулт Крушари“ ДЗЗД  

Седалище и адрес: гр. Варна 9000, ул. „Генерал Колев” № 27  

Лице за контакти: Елена Дякова 

 

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 

Крушари”. 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. 

Общият устройствен план се изготвя за прогнозен срок от 15 – 20 години в съответствие с чл. 

17, ал. 3 от Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.  

http://www.krushari.bg/
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2. Описание на основните цели и задачи на ОУП на Община Крушари 

Основна стратегическа цел на Общия устройствен план на община Крушари е да служи като 

управленски инструмент в планирането и устройствената политика на местната власт, като да  създава 

оптимални пространствени и функционални структури и връзки за развитие, изграждане и комплексно 

устройство на цялата територия в хармонично единство на урбанизираните територии и на природните 

дадености, изхождайки от специфичните, регионални и местни условия. 

Стратегическата цел на ОУПО Крушари ще се реализира чрез постигането на няколко групи 

специфични цели: 

1. Идентифициране възможностите и ограниченията за развитие, като се изведат 

потенциалните ползи и ресурси и се предложат адекватни модели за тяхното ползване: 

▪ Създаване на условия за развитие и обновяване на социално икономическия комплекс, така че 

да се осигури заетост на наличната и на потенциалната работна сила в общината; 

▪ Предлагане на решения за ефективното използване на ресурсите и потенциалите на извън 

урбанизираната територия за целите на социално – икономическото развитие на общината. 

2. Оценяване на регионалните връзки и контакти като се изведат възможните насоки на общи 

действия със съседни и други общини в постигането на общи цели: 

▪ Анализ на транспортната инфраструктура и на настоящите и прогнозни потребности и 

предлагане на решение в съответствие с устройствената концепция /акценти – връзките с населените 

места в област Добрич и съседните области/; 

▪ Извеждане на визия за устройствено развитие на общината на базата на интегриране на 

местните условия и възможности с тези от регионална  значимост. 

3. Развитие и трансформация на съществуващи и създаване на нови функции, както в 

населените места, така и в извън урбанизираните територии в обхвата на общината; 

предлагане на функционално дефиниране на населените места: 

▪ Преразпределение на функции, което да осигури обживяване на населените места; 

▪ Обединение на населените места в система и интегрирано управление на публичните услуги; 

▪ Органично и функционално обвързване на село Крушари с останалите населени места в 

екологично, икономическо, художествено и културно отношение; 

▪ Активизиране на малките населени места и формиране на по широк спектър на функции в тях; 

▪ Формиране на „контактни зони” около населените места и зоната на активно влияние на 

туристическите активности. 

3. Концепция за устройствено развитие на Община Крушари 

Общият устройствен план се изготвя за територията на Община Крушари, Област Добрич.  

Община Крушари е разположена в Западна България, като се намира в западната част на 

област Добрич. На юг граничи с община Добрич-селска, на изток с община Генерал Тошево, на 

югозапад с община Тервел, на северозапад с община Кайнарджа и област Силистра, на север с 

Румъния.  

Общата площ на община Крушари е 417.21 км2, което представлява 8,84% от територията на 

област Добрич (4719,7 км2). Това й отрежда шесто място по този показател в областта. Гъстотата на 

населението на 1 км2 е 8,45. 

Цялата територия на община Крушари е формирана от землищата на 19 населени места: с.  

Крушари - административен център на общината и с. Абрит, с. Александрия, с. Бистрец, с. Габер, с. 

Добрин, с. Ефрейтор Бакалово, с. Загорци, с. Земенци, с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Коритен, 

с. Лозенец, с. Огняново, с. Полковник Дяково, с. Поручик Кърджиево, с. Северняк, с. Северци, с. 

Телериг. 
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Фигура 1: Карта на Община Крушари 

Община Крушари се характеризира с ниско хълмист релеф, леко наклонен на север и изток, 

поради което преобладават северните, североизточните, северозападните и източни изложения. 

Теренът е с надморска височина 50-300 м, като в по-голямата си част е равнинен с надморска височина 

около 200 м. 

Природно - географските характеристики на община Крушари се характеризират с това че тя 

попада в централната част на Добруджанското плато. Теренът се характеризира с плоски и загладени 

хълмове, дълбоки и сравнително широки долини с полегати, а на места и стръмни склонове, разсечени 

от суходолията на реките Суха река и десните ѝ притоци Добричка река и други по-малки и 

безименни. Общината попада в умереноконтиненталната климатична област. Известно влияние при 

формирането на местния климат оказва и близко разположения Черноморски басейн. 

Приоритетите на националните, областни и общински стратегии, планове и политики са 

насочени към стабилизиране и към създаване на по-добри икономически и социални условия за 

живеене, намаляване на емиграционните и вътрешно общинските миграционни процеси, стимулиране 

на раждаемостта, разкриване на нови аграрно-индустриални мощности и работни места, повишаване 

на атрактивността за бизнес инвестиции и механичен прираст. 

Бъдещото развитие на община Крушари предполага затвърждаване ролята на общинския 

център като главен културен, административен и социално-икономически център. Този 

моноцентричен модел на развитие обаче не отговаря на съвременните изисквания и потребности на 

жителите, стратегическите виждания на общинската управа за развитие на общината, националните и 

европейски директиви за развитие на селищата и регионите. Общината трябва да предоставя 

мултифункционална жизнена среда, в която икономиката да е тясно свързана със социалните, 

културните и екологичните аспекти. Стратегическите насоки за териториално развитие в общината са 
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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. Това налага интегриране на устройственото планиране с регионалните и 

секторни политики и планове, чрез териториално координиране на секторните политики, стратегии, 

планове и програми, имащи пряко или косвено отношение към пространственото развитие на 

общината.  

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

ОУП на Община Крушари 

Изхождайки от целта и основните задачи на ОУПО Крушари, устройствената концепция и 

възприетите решения на проекта на ОУПО са обосновани промените в поземлените ресурси за бъдещо 

развитие на общината. 

Общата площ на разглежданата територия е 41721,01 ха.  

Устройствената концепция и предложените решения на проекта на ОУПО Крушари разглежда 

територия от 41721,01 ха. За постигане на целите са необходими промени в поземлените ресурси 

гарантиращи бъдещо развитие на общината. В проекта на ОУПО Крушари има увеличение при 

терените за земеделска земя с възможност за застрояване за неземеделски нужди /Сср1/, смесена 

многофункционална устройствена зона /Смф/, терените за производствени дейности /Пп1/ и терени за 

жилищни функции /Жм1/. Всички промени на териториалните елементи са за сметка главно на 

комунално обслужване и стопанство, обработваеми земи-ниви, необработваеми земи, недефиниран 

НТП и функция, обработваеми земи - трайни насаждения. 

Таблица 1: Баланс на територията на прогнозата за социално-икономическо и пространствено 

развитие на ОУПО Крушари 

 

4.1. Правила и нормативи за прилагане на плана 

Към предварителния проект, на основание чл. 104, ал. 2 от Закона за устройство на територията 

са изработени правила и нормативи за прилагане на плана и те са неразделна част от Общия 

устройствен план на община Крушари. 
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Правилата и нормативите са изработени в съответствие с наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията и се одобряват едновременно с Общия устройствен план на община 

Крушари.  

Неразделна част от правилата и нормативите за прилагане на Общия Устройствен План са 

показателите за застрояване на отделните видове територии, устройствени зони и самостоятелни 

терени. 

Таблица 2:  

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ, 

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И САМОСТОЯТЕЛНИ ТЕРЕНИ  

УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Устройствена категория Устройствени параметри 

макс. 

плътност 

на застр. 

в% 

макс. 

Кинт 

мин. 

озеленена 

площ в% 

макс. 

кота 

корниз 

в м. 

Цвят Площ / контур 

1 2 3 4 5 6 7 

ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ 

1. Жм-Жилищна 

устройствена зона с 

преобладаващо ниско 

застрояване 

съществуваща 

30 1,20 50 10 

Кафяво 

 площ  

2. Жм1 - Жилищна 

устройствена зона с 

преобладаващо ниско 

застрояване проектна 
30 0,80 50 10 

Оранжево със 

светло-кафяво райе 

 

площ с щрих 

върху 

основния цвят 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ 

3. Пп - Предимно 

производствена 

устройствена зона и 

терени съществуващи 
60 2,00 30   

Тъмно лилаво 

 

площ 

4. Пп1 - Предимно 

производствена 

устройствена зона и 

терени,  

проект 

50 1,50 50  

Светло лилаво 

 

площ 

ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ТЕРИТОРИИ И СМЕСЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ 

5. Оо - Устройствена 

зона за обществено-

обслужващи дейности, 

съществуваща 

Устройството и застрояването се 

осъществяват след изработване на 

подробен устройствен план, съобразен 

целите на застрояване и нормативите 

отредени в Наредба №7 за правила и 

нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони и 

одобрен от главния архитект на 

Червено 

 

площ 



Нетехническо резюме на Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на 

Община Крушари” 
 

 

 

Възложител: Община Крушари   11 

общината. 

 

6. СМФ – Смесена 

многофункционална 

устройствена зона, 

проектна 

50 1 50 10 Розово с червен 

контур 

 

площ/контур 

ТЕРИТОРИИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ     

7. Ов - вилна зона, 

съществуваща 

40 0,8 50 7 

Бяло с червено и 

зелено  диагонално 

райе 

 

площ с щрих 

върху 

основния цвят 

8. Са - Други рекреации 

(спорт, атракции и др.), 

съществуваща 

Зони за озеленяване, спорт и атракции. За 

спортни и атракционни обекти със 

специфичен устройствен режим, 

конкретизиран с ПУП и одобрени от 

главния архитект на общината. 

зелено с червен 

контур 

 
 

площ/контур 

ОЗЕЛЕЛНЕНИ ТЕРИТОРИИ     

9. Тгп - Терени за 

гробищни паркове, 

съществуващи 

По периферията на гробищните паркове, 

в рамките на регулацията им се 

предвижда задължителна изолационна 

зеленина с мин. ширина 10 м., в която се 

допуска разполагане на колумбарийни 

стени (урнови стени). 

тъмно зелено с 

червен контур  

 
площ / червен 

контур/ 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА     

10. Тти - Терени за 

транспортна 

инфраструктура 

Устройството и застрояването на 

елементите на техническата 

инфраструктура се съобразяват със 

Закона за устройство на територията, 

Закона за пътищата, Закон за водите, 

Закон за енергетиката, Закона за 

електронните съобщения и други, както й 

поднормативните им актове по тяхното 

прилагане и настоящите правила и 

нормативи. 

светло сиво 

 

площ 

11. Тевк - Терени за 

площи обекти на 

техническата 

инфраструктура 

мишосиво 

  
площ 

ГОРСКИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ      

12. Гори Устройството и застрояването се 

осъществяват по реда на Закона за горите. 

Допуска се изграждане на проводи и 

съоръжения на инженерната 

инфраструктура, при спазване 

изискванията на ЗГ.  

зелено с червен 

контур 

 
площ 

/контур 

13. Горски терени Устройството и застрояването се 

осъществяват по реда на Закона за горите. 

Допуска се изграждане на проводи и 

съоръжения на инженерната 

инфраструктура, при спазване 

изискванията на ЗГ.  

тъмно жълт със 

зелен контур 

 
площ 

/контур 

ДРУГИ ТЕРЕНИ     



Нетехническо резюме на Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на 

Община Крушари” 
 

 

 

Възложител: Община Крушари   12 

 
4.2. Развитие на системата „Обитаване“ 

Съгласно направения анализ при изготвянето на проекта за ОУП на Община Крушари, по-

голямата част от населените места са силно обезлюдени. Няма недостиг на жилищен фонд дори в 

общинския център с. Крушари. Основно населението обитава еднофамилни жилищни сгради, строени 

през средата на 20 век, които до голяма степен отговарят на съвременните нужди за обитаване. 

При съществуващите тенденции на отрицателен прираст на населението в близък бъдещ план 

не се очаква рязко повишаване на търсенето на жилища. Необитаемият жилищен фонд потвърждава 

негативните тенденции на обезлюдяване в общината. При евентуален икономически растеж в бъдещ 

период от 20 години би следвало да се създадат условия за повишаване на стандарта на живот на 

жителите, което би довело до нужда от реконструкция на част от жилищния фонд, както и нови терени 

за жилищно строителство. Тези мерки биха задържали населението на територията на общината, 

предлагайки му възможности за реализация и добър стандарт на живот, довеждайки до нови зони на 

растеж и прекратяване на негативната тенденции. Прогнозата по отношение на система обитаване 

предвижда нови терени за жилищно строителство /Жм1/ с площ от приблизително 46,94 ха (фигура 2). 

 

Фигура 2. Пространствено разположение на проектните терени за жилищни зони Жм1 на 

територията на община Крушари. 

4.3. Промишлени и селскостопански територии и зони за приложение на труд. Състояние и 

прогнози, съгласно предварителния проект за ОУПО 

Селското стопанство е традиционен за Община Крушари отрасъл. Природните дадености и 

климатични условия обуславят възможността за развитие на интензивно земеделие и животновъдство. 

Площта на обработваемите земи е относително постоянна. Единните плащания на площ, 

възможността за модернизация на земеделските стопанства по мярка 121 на ПРСР, високите добиви и 

нарастващите цени на зърното, допринасят за развитие на високопроизводително монокултурно 

земеделие. Масово се залага на производството на основните зърнено фуражни и технически култури -

царевица, пшеница и слънчоглед.  

Животновъдният сектор има неразвит потенциал. Бавно се възстановяват стари традиции, 

основен стимул в този процес са схемите за национални доплащания и субсидиите. Общината 

разполага с богат фонд мери и пасища от 35,8 хил. дка, които съставляват 8,6% от територията й. 

На територията на общината има 51 регистрирани животновъдни ферми, като 23 от тях са 

първа категория в селата Крушари, Северци, Бакалово, Александрия, Абрит и Лозенец, а 28 са трета 

категория. 

14. Земеделска зона с 

възможност за 

застрояване за 

неземеделски нужди - 

проект 
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Промишлеността като отрасъл в Община Крушари почти не е застъпена. Единствените 

представители на промишлеността са шивашка фирма, хлебопекарни и автосервиз. Всички изброени 

предприятия са с незначителен дял и принос в икономиката на общината. Не малка част от тях са със 

затихващи функции и намаляващ пазарен дял, а за други тепърва предстои да се доказват в условията 

на пазарна икономика. През последните години има фалирали предприятия - мандра, неефективно 

работеща мелница, недовършен проект за построяване на цех за консерви. 

Прогноза за развитие, съгласно ОУП на Община Крушари 

Проекта отчита условията, отнасящи се за Североизточния район за планиране на страната и 

взаимните връзки със съседните общини, определящи общото икономическо състояние на региона. 

Общата тенденция е за развитие на икономиката в региона, но има и слабости и пречки, оказващи 

съществено значение за забавяне на някой процеси в развитието. От гледна точка на Националната 

регионална политика Община Крушари попада към изостаналите селски райони от разновидностите на 

районите за целенасочено въздействие. Това са региони, в които по-голямата част от трудоспособното 

население е заето в селското и горското стопанство, характеризират се с ниска степен на развитие на 

транспортната, техническата и социалната инфраструктура, ниско образователно равнище и 

квалификация на населението в трудоспособна възраст, ограничени възможности за трудова заетост, 

високо равнище на безработицата, ниски доходи на населението и обезлюдяване. 

Специфичните цели на политиката на регионално развитие по отношение на селските райони 

са:  

• развитие на жизнен селскостопански сектор; 

• диверсификация на структурата на икономиката, съобразена с местния потенциал; 

• създаване на алтернативни източници на заетост и доходи;  

• стабилизиране на демографското и селищното развитие; 

Вземайки предвид Общинския план за развитие, а именно стратегическа цел 1 /Повишаване на 

интереса към община Крушари/ и стратегическа цел 2 /Създаване и развитие на поминък на 

територията/ с приоритет 3 /Развитие на потенциала на местната икономика/ Общия устройствен план 

предвижда устройствени зони /Пп1/ с обща площ от приблизително 72,76 ха (фигура 3). 

 

Фигура 3: Пространствено разположение на проектните терени за предимно производствени 

терени Пп1 на територията на община Крушари. 
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Прогнозата по отношение на социално-икономическата дейност в общината предвижда терени 

за обособяване на смесени многофункционални устройствени зони /СМФ/ с обща площ от 86,76 ха 

(фигура 4). Залагането на СМФ зони може да стимулира икономиката, защото могат да се разполагат 

сгради от разнообразен тип, включително за обслужване и складова дейност. Този тип много 

функционални зони са особено благоприятни за нормалното функциониране на общинския център, 

както и второстепенни населени места, където има развитие на селскостопански и други дейности. 

 

Фигура 4: Пространствено разположение на проектните терени за смесените многофункционални 

зони СМФ на територията на община Крушари 

В проекта са заложени проектни терени Сср1 с обща площ от 218,97 ха в землищата на село 

Добрин и село Абрит (фигура 5). 

 

Фигура 5: Пространствено разположение на проектните терени земеделска земя с възможност за 

застрояване за неземеделски нужди Сср1 на територията на община Крушари 

4.4. Система за отдих и рекреация 

Предвид местоположението на общината, сектор туризъм не се развива качествено и 

конкурентно. Няма данни за регистрирани места за настаняване и средства за подслон. 

Туристическият сектор не е развит, като няма и туристическо предлагане на територията на 
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общината. Проекта не предвижда нови терени за рекреационни дейности, курорти и вилни 

зони. 

4.5. Комуникационно-транспортна инфраструктура 

Транспортният достъп и вътрешно общинската достъпност в община Крушари се осъществява 

чрез пътна мрежа с дължина от 152,2 км, от които 90,2 км са републиканска мрежа. Състоянието й е 

задоволително. В последните 5 години е извършено цялостно асфалтиране на пътя Крушари-Ефрейтор 

Бакалово-разклона /Добрич-Силистра/, и частично асфалтиране на участъци от четвъртокласната 

мрежа. 

Улиците в общината са 90,64 км, от които 36,26 км са без настилка. Общото им състояние е 

лошо. В рамките на възможностите на общинския бюджет се планират средства за рехабилитацията 

им. 

Общината се обслужва от автомобилен транспорт. Транспортните линии са недостатъчни - в 

повечето населени места - дневно преминава един автобус. Отдалечените села имат лоша връзка с 

общинския и областния административен център. 

С изграждането на международния път, свързващ общината с Румъния, се очаква 

транспортната достъпност да се подобри. 

На територията на община Крушари няма изградени обекти на железопътната инфраструктура, 

както и водни площи, които да са подходящи за развитие на воден транспорт.  

4.6. Инженерна инфраструктура 

4.6.1. Енергийна система 

Източник на електроенергия е общата електроенергийна система на страната. На територията 

на общината работи клон на "Енерго Про - Варна" клон Добрич.  

Вътрешно селищната мрежа с ниско напрежение е в лошо състояние. На частичен ремонт и 

подмяна подлежи мрежата в селата. Хората се оплакват от чести токови удари, което нанася вреди на 

електроуредите. 

Уличното осветление е подменено през 2003 г. с енергоспестяващи лампи 18 и 36 W.  

Община Крушари участва в процесите за подобряване на енергийната ефективност чрез проект 

за изграждане на соларно уличното осветление в 9 населени места, инвестиционните проекти в 

общинския сградния фонд целят същите ефекти. 

Управлението на съоръженията и електропроводите се извършва от Център за управление на 

мрежата – Варна. Развитието на електроразпределителна мрежа се извършва от 

„Електроразпределение Север“ АД. 

Прогноза за развитието на енергийната система 

Към настоящия момент всички населени места в община Крушари са електроснабдени и не е 

необходимо допълнително изграждане на електропреносна мрежа. При възникване на подобна нужда 

тяхното проектиране и изпълнение трябва да се съобрази с изискванията на съответните енергийни 

дружества.  

4.6.2. Телекомуникации 

Телефонните съобщения в Община Крушари са организирани на базата на аналогови системи, 

аналогови преносни системи и нискочестотни селищни и междуселищни кабели, като постепенно се 

въвежда и цифрова техника. 

Междуселищните телефонни съобщения в общината, в рамките на областта се обслужват от 

мрежите за близък междуселищен трафик и тъй като се осъществяват по аналогови линии, връзките са 

с влошено качество. Междуселищните връзки са с изтекъл ресурс на използване. Преносните системи 

в община Крушари са най-старите в областта. 
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Мобилните оператори не покриват изцяло територията на общината. Има села без телефон и 

мобилно покритие - Поручик Кърджиево, Абрит, части от селата Телериг, Полк. Дяково. 

Покритието с обществен интернет освен общинския център също не обхваща всички населени 

места в двете общини - интернет има в селата Крушари, Полк. Дяково, Телериг, с. Лозенец и Ефр. 

Бакалово. 

4.6.3. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура 

Водоснабдяването в общината се осъществява от подземни водоизточници чрез четири 

Помпени станции/ПС/.: ПС- Крушари с три сондажа; ПС- Абрит с два сондажа, от които единият не 

функционира, същото е положението в селата Телериг и Лозенец; така също и сондажни кладенци в с. 

Полковник Дяково и Капитан Димитрово. Водите са с добро качество с изключение на село Капитан 

Димитрово, където водата е с лоши питейни качества и там за питейни нужди се използват 

естествените водоизточници. 

Водопреносната мрежа е с обща дължина 293,867 км, като голяма част от нея е положена преди 

повече от петдесет години. 

Дейността се осъществява от ''В и К"- Добрич - участък Крушари. Изградените девет сондажа и 

два кладенеца са в състояние да задоволяват напълно нуждите на общината от вода, но поради 

амортизирани мрежи и съоръжения, водопроводната система работи крайно неефективно и 

енергоемко. Често селищата остават за дълго без вода. Загубите са между 80-90%. Ежедневно 

възникват по няколко аварии по мрежата. Поради нестопанисване преходните водоеми не работят, а 

това налага помпално водоподаване, което допълнително завишава броя на авариите. 

Водата е скъпа. Наложително е пускането в експлоатация на ПС - Крушари, така също и 

ремонт на Телериг, Абрит и Лозенец с цел същите да бъдат приведени в съответствие с изискванията 

за санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване. 

Количественото съотношение между видовете тръби, използвани във ВиК мрежите е следното: 

АЦ - 291371 м., ПЕВП – 976 м, Стоманени тръби – 1520 м. Проблем при водоснабдяването е 

експлоатационната възраст на тръбите и съоръженията, което обуславя: 

- големи загуби; 

- намалена проводимост; 

- чести аварии; 

В периода 2009-2010 г. са подменени част от тръбите с ПЕВП в селата Коритен и Северняк, 

съответно 950 м и 600 м. 

Необходима е цялостна реконструкция на водоснабдителната мрежа с цел намаляване на 

загубите, които достигат 80-90%, както и възстановяване на преходните водоеми. Водоподаването с 

помпи води до високи разходи за електрическа енергия и в комбинация с високите загуби на водни 

количества води до завишени разходи за поддържане на водоснабдителната мрежа. Необходима е 

поетапна подмяна на водопроводите захранващи населените места, като първо това трябва да се случи 

за с. Крушари, а в последствие и за останалите населени места с приоритет за намаляване на загубите. 

 Канализационната мрежа в община Крушари е частично изградена, с изключение на 

общинския център. Необходимо е поетапното й изграждане, като първо това трябва да се направи в 

общинския център, където е съсредоточена по-голямата част от населението, и след това в останалите 

населени места. 

5. Връзка на плана с други планове и програми 

При изготвянето на плана са взети предвид следните документи на международно, национално 

и регионално ниво, както следва: „Европа 2020“: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж; Европейска стратегия за биоразнообразието, обхващаща периода до 2020 г.; Седма програма 

за действие в областта на околната среда на ЕС до 2020 г. „Да живеем добре в пределите на нашата 
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планета“; Стратегически план за биологично разнообразие 2011-2020 г.; Глобална стратегия за 

опазване на растенията 2020 г.; План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г. /Blueprint/; 

Национална програма за развитие „България 2020“; Национална стратегия за регионално развитие 

(НСРР) за периода 2012-2022 г.; Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 

2025 г.; Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор; Стратегия за развитие на 

транспортната система на Република България до 2020 г.; Национален план за действие на енергията 

от възобновяеми източници до 2020 г.; Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; 

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.; Трети национален 

план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г.; Национална приоритетна рамка за 

действие /НПРД/ за Натура 2000 в България; Национална информационна и комуникационна 

стратегия за мрежата „Натура 2000“, 2014-2023 г. /НИКС/; Национален план за управление на 

отпадъците 2014-2020 г. /НПУО/; Национален стратегически план за поетапно намаляване на 

количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.; Национален 

стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на сгради /ОСР/ на 

територията на Р България за периода 2011-2020 г.; Национална стратегия за развитие на горския 

сектор в Република България за периода 2013 - 2020 г. (НСРГСРБ 2013 – 2020); Стратегическият план 

за развитие на горския сектор 2014 - 2023 г.; Националната стратегия за развитие на ловното 

стопанство 2012 – 2027 г.; Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло; Национална програма за 

предотвратяване на образуването на отпадъци /НППО/; Програма за развитие на селските райони на 

Република България 2014-2020 г.; Национална програма за действие за устойчиво управление на 

земите и борба с опустиняването на Р България /Актуализация за програмен период 2013-2020 г./; 

План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление за периода 2016-

2021 г.; План за управление риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 

г. (ПУРН ДРБУ); Регионалният план за развитие (РПР) на Североизточен район (СИР) за периода 2014 
- 2020 г.; Областната стратегия за развитие на област Добрич 2014 - 2020 г.; Общински план за 

развитие на Община Крушари 2014-2020 г.; Общинска програма за опазване на околната среда на 

Община Крушари 2018 – 2022 г.; Програма за управление на отпадъците на територията на Община 

Крушари 2014-2020 г. 

Връзката на плана с горните планове и програми е разгледано подробно в т. I.4 и т. V от 

доклада. 

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 

Община Крушари попада в умереноконтиненталната климатична област. Основно влияние 

оказват трансформираните океански въздушни маси, нахлуващи предимно от северозапад и запад, 

континентални въздушни маси на умерените ширини, нахлуващи предимно от североизток, както и 

формирани над самия Балкански полуостров.  

Средната годишна температура е около 11 °С, юлският среднодневен максимум е 29 °С, а 

януарският минимум е –2 °С. Годишната сума на валежите се движи между 500 и 550 мм, т.е. районът 

е един от най-сухите в страната. Преобладаващите ветрове са в посока юг-югоизток или север-
северозапад. Годишната продължителност на слънчевото греене е над 2200 часа. Средният брой на 

дните със снежна покривка е 83 дни.  Снежната покривка е неустойчива, образува се през първото 

десетдневие на декември и рядко се задържа дълго. 

В групата на факторите, влияещи върху разсейването на емисиите, които са причина за появата 

на зони с наднормени концентрации на замърсителите на отделни места са:  

• някои метеорологични и климатични фактори, като безветрие (скорост на вятъра под 1 

м/сек), бризова циркулация, силни ветрове (скорост на вятъра над 2.5 м/сек), температурни 

инверсии, влажност на въздуха, мъгли и др.;  
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• специфичният релеф;  

• недостатъчна височина на комините на някои жилищни сгради, на по-стари отоплителни 

инсталации на обществени сгради, формиращи малка зона на разсейване и като следствие – 

високи максимални приземни концентрации;  

При наличие на посочените фактори в определени дни през годината на територията на община 

Крушари биха могли по-лесно да се задържат замърсителите в атмосферата и това да доведе до 

превишения на нормите, в частност по отношение на допустимите нива на праховите частици. 

Основните източници на емисии в приземния атмосферен слой в община Крушари могат да 

бъдат от секторите промишленост, битово отопление и транспорт, като в общината няма големи 

промишлени предприятия, които да оказват влияние върху качеството на въздуха и основните 

източници на емисии остават битовото отопление и транспортните средства, които се използват в 

района. 

На територията на община Крушари няма изградена и функционираща автоматична 

измервателна станция за контрол на качеството на въздуха, като част от НСМОС. 

Контрол на качеството на атмосферния въздух се осъществява от компетентния орган при 

необходимост от мобилна лаборатория на ИАОС. 

На базата на оценката на съществуващите източници на замърсяване чрез моделиране в 

Доклада за екологична оценка е направена прогнозна оценка на качеството на атмосферния въздух в 

района, във връзка с реализацията на ОУП на община Крушари.  

В резултат е направено заключение, че на територията на община Крушари, в зависимост от 

метеорологичните условия, използването на твърди горива за битово отопление и натоварването на 

пътната мрежа с транспортни средства, може да се наблюдава увеличение на концентрациите на 

ФПЧ10, в сравнение с обичайните такива, но не се превишава средноденонощната норма от 50 µg/m3, 

като не се превишава и нормата за средногодишната концентрация от 40 µg/m3, което показва пълно 

съответствие на качеството на въздуха в община Крушари с нормативните изисквания и липсата на 

необходимост от предприемане на специални мерки за подобряване на качеството на атмосферния 

въздух на този етап, освен спазване на националната политика в областта и препоръките на 

компетентните институции, които се издават при необходимост. 

2. Води 

Съгласно ПУРБ 2016-2021 на БДДР (писмо изх. №. ЗДОИ 660/28.12.2017 г.), територията на 

Община Крушари попада в поречие Дунавски Добруджански реки в обхвата на следните водни тела:   

➢ Част от естествено повърхностно водно тяло, категория река, с име Суха река, с код 

BG1DJ345R1109, поречие Дунавски Добруджански реки, с географско обхват: р. Суха  от вливане на р. 

Добричка до устие;  

➢ Малка част от СМВТ, категория река, с име яз. Оногур  с код BG1DJ345L1014, поречие 

Дунавски Добруджански реки, с географско описание: язовир Оногур на р.Суха. Име на мониторингов 

пункт – яз. Оногур. Код на пункта за мониторинг на качеството- BG1DJ09991MS1031; Пункта е от 

националната програма за мониторинг на повърхностни води, утвърдена от Министъра на околната 

среда и водите със заповед №167/31.03.2016 г. Попада на територията на община Крушари. 

➢ Малка част от естествено повърхностно водно тяло, категория река, с име Добричка,  с 

код BG1DJ200R013, поречие Дунавски Добруджански реки, с географско описание: р. Добричка от 

извор до вливане в р. Суха. Име на мониторингов пункт – р. Добричка при с. Росеново. Код на пункта 

за мониторинг-BG1DJ09942MS090; 

➢ Малка част от естествено повърхностно водно тяло, категория река, с име Пърън дере , с 

код BG1DJ900R1015, с географско описание: р. Парън дере. Име на мониторингов пункт – след ПСОВ 

Ген. Тошево. Код на пункта за мониторинг- BG1DJ900R1015. 
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Подземните водни тела, върху които е разположена Община Крушари, съгласно  писмо изх.№ 

ЗДОИ-660/28.12.2017 г. на БДДР гр. Плевен и ПУРБ 2016-2021 са следните: 

➢ Подземно водно тяло BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген-Сармат- Добруджа, с 

обща площ 3247,7 км2  

Населени места в община  Крушари – Абрит, Александрия, Бистрец, Габер, Добрин, Ефрейтор 

Бакалово, Загорци, Земенци, Зимница, Капитан Димитрово, Коритен, Крушари, Лозенец, Огняново, 

Полковник Дяково, Поручик Кърджиево, Северняк, Северци, Телериг. 

➢ Подземно водно тяло BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация, с обща 

площ 6626,0 км2  

Населени места в община  Крушари – Александрия, Бистрец, Габер, Ефрейтор Бакалово, 

Зимници, Капитан Димитрово, Коритен, Лозенец, Огняново, Поручик Кърджиево, Северняк, Северци, 

Телериг. 

➢ Подземно водно тяло BG1G000K1HB050 Карстово води в Разградската формация, с обща 

площ 4928,1 км2 

Населени места в община  Крушари – Абрит, Загорци, Земенци, Лозенец, Крушари, Полковник 

Дяково. 

➢ Подземно водно тяло BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн, с обща 

площ 13104,5 км2. 

Населени места в община  Крушари – Абрит, Александрия, Бистрец, Габер, Добрин, Ефрейтор 

Бакалово, Загорци, Земенци, Зимница, Капитан Димитрово, Коритен, Крушари, Лозенец, Огняново, 

Полковник Дяково, Поручик Кърджиево, Северняк, Северци, Телериг. 

На територията на Община Крушари, област Добрич попадат пунктове от националната 

програма за мониторинг на подземни води, утвърдена от Министъра на ОСВ. 

➢ в подземно водно тяло BG1G000000N049 е разположен пункт с код 

BG1G000000NMP298- Абрит,148 капт. карстов извор от националната програма за мониторинг на 

химичното състояние. 

➢ В подземно водно тяло  BG1G000000NMP297 – Полковник Дяково, Кладенец и   

BG1G000000NMP298 – Арбит,148 капт. карстов извор от националната програма за количествен 

мониторинг на подземните води, изпълнявана от НИМХ. 

➢ В подземно водно тяло BG1G000J3K051-Крушари, Сондаж Залдапа и   

BG1G0000J3KMP320 – Арбит, ТК ПЕС/87 – язовир Залдапа от националната програма за 

количествен мониторинг на подземните води изпълнявана от НИМХ. 

Територията на община Крушари, област Добрич не попада в райони със значителен 

потенциален риск от наводнения. 

Съгласно Писмо изх. № ЗДОИ-660/28.12.2017 г. на БДДР гр. Плевен на територията на 

Община Крушари няма определени СОЗ в съответствие с изискванията на Наредба № 3/ 16.10.2000 г. 

за условията и реда за проучване , проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-

охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 

около водоизточниците на минерални води , използвани за лечебни, профилактични , питейни и 

хигиенни нужди (ДВ, бр.88 от 27 октомври 2000 г.). 

В региона на Община Крушари  няма определени води за рекреация и зони за къпане. 

През Община Крушари не преминават повърхностни водни тела в териториалния обхват на 

БДДР , които са замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, 

съгласно Приложение 1 към Заповед № РД 146/25.02.2015 г.  

3. Геоложка основа и земни недра 

Територията на община Крушари  попада върху част от картен лист Шокаричю и Крушари.  
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Геоложкият строеж на района, в обхвата на общината, е представен от разнообразни по 

произход и възраст геоложки формации. Разкриват се следните основни лито и хроностратиграфски 

единици и магмени тела: Долна креда, Неогенски скали и Кватернерни  седименти. 

Територията на община Крушари попада в район с максимален интензитет на сеизмичните 

процеси от VII степен по скалата на Медвед-Шпонхиер-Карник с коефициент на земетръс Кс = 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. 

Според Карта на свлачищата изготвена от "Геозащита Плевен" и "Геозащита Варна" и  

Приложение № 2 към „Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на 

територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското 

крайбрежие 2015-2020 г.“ на територията на община Крушари  не са регистрирани свлачища. 

Според направената справка в Регистъра на дадените концесии за добив на подземни богатства 

на Министерството на енергетиката на територията на Община Крушари няма дадена концесия за 

добив на подземни богатства. 

4. Земи и почви 

Геоложката основа, релефа и климатичните особености определят вида на почвите и тяхното 

състояние. Според генерализираната схема на почвите в България, територията на община Крушари е 

изградена основно от черноземи. 

Почвите в община Крушари са в добро екологично състояние. Не са констатирани 

замърсявания на почвите с пестициди. Няма кариери за добив на инертни материали, които са 

сериозен замърсител и освен това нарушават териториите. Ерозията не е съществен проблем за 

почвите на общината, тъй като 100% от тях са с много ниска опасност от ерозия, според Карта на 

опасността от ерозия в България. Няма вкислени и засолени  почви, както и заблатени почви на 

територията на Общината. 

5. Ландшафт 

Община Крушари е разположена в източната част на Дунавската равнина и се характеризира с 

нискохълмист релеф, леко наклонен на север и изток, поради което преобладават северните, 

североизточните, северозападните и източни изложения. Теренът е с надморска височина 50-300 m,  

като в по-голямата си част е равнинен с надморска височина около 200 m. Ландшафтната структура е 

заета от аграрни ландшафти на оборотните култури, аграрни ландшафти на трайните насаждения и 

ливадни ландшафти. Горските ландшафти са много ограничени около поречията на реките. Има и 

наличие на скални ландшафтни структури. 

Ландшафтната характеристика на района на териториалния обхват на плана, е природно-

антропогенна. Преобладаващите антропогенните компоненти на ландшафта, се изразяват в 

разположените на територията на общината населени места, съществуващите  инфраструктурни  

обекти /пътища, сгради и др./, както и тези за селскостопански  характер. Антропогенизация, като 

водещ фактор от своя страна допринася за   твърде   съществената   промяна   на   природните   

ландшафти   и   формирането   на съществуващата   понастоящем   структура   на   естествените   

ландшафти   в   района.  С усвояването на преобладаващите земи за земеделско ползване, лесостепните 

и степни формации върху тях се ликвидират. 

По отношение на хидрогеоложките условия, през територията на община Крушари, протичат 

следните реки формиращи характерният за тях ландшафт: Суха река, Добричка река, р. Парън дере и 

Язовир Оногур  – /„Оногурски гьол“/. 

Ландшафтните изменения на територията на община Крушари са необратими /главно в 

населените места/ поради това, че връщането на ландшафтният облик в изходното му състояние е 

невъзможно. В резултат на това, структурата на съществуващите естествени видове ландшафти 
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основно се е изменила, като под влияние на природните и антропогенни елементи, формиращи 

отделните типове ландшафти характерни за територията ѝ, както следва: 

• Транспортните обекти и инфраструктура,  и прилежащите им зелени зони; 

• Земеделски територии /ниви, трайни насаждения/; 

• Гробищните паркове; 

• Обектите за спорт и рекреация; 

• Горски територии /гори/; 

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

6. Природни обекти 

6.1. Защитени територии по смисъла на ЗЗТ 

На територията на Община Крушари, попадаща в обхвата на плана, са разположени две 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както следва: 

• Защитена местност „Суха река“  

Защитената територия е обявена със Заповед № РД-538 от 12.07.2007 г., публикувана в ДВ, бр. 

68/2007 г. Със Заповед № РД-459 от 13.06.2014 г., бр. 53/2014 на Държавен вестник, е направена  

промяна в режима на дейностите в границите ѝ. Защитената територия се припокрива частично със 

природна забележителност „Вратата“ /община Кайнарджа, с. Краново/ и ПЗ „Пещерата“ /община 

Кайнарджа, с. Голеш/. 

Целта на обявяването на защитената територия: 

1. Опазване на територия с характерен ландшафт, включващ характерни за района суходолия, 

запазени части от камениста степ, скални тераси; 

2. Опазване местообитанията на защитени, редки и уязвими растителни видове, като: Волжски 

горицвет, Тънкожилест пелин, Светлолюспест пелин, Румелийска метличина, Татарско диво зеле, 

Брошово еньовче, Емилпопов очеболец, Ледебуров миск, Азиатска мишовка; 

3. Опазване местообитанията на защитени, редки и уязвими животински видове, като: 

лешников сънливец, добруджански хомяк, степна мишка, лалугер, Късоопашат ястреб, Голям ястреб, 

Малък ястреб, Кафявоглава потапница, Белочела потапница, Скален орел, Малък креслив орел, Бухал, 

Забулена сова, Белоопашат мишелов, Орел змияр, Осояд, Сокол орко, Вечерна ветрушка, Ливаден 

дърдавец, Орел рибар, Малък корморан; 

4. Предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна дейност, екологичен 

мониторинг и развитие на устойчив туризъм. 

• Природна забележителност „Александрийската гора“  

Защитената територия е обявена със Заповед № 656 от 13.09.1979 г. на КОПС, бр. 79/1979 на 

Държавен вестник, с площ от 71.0 ha. Тя е разположена в землището на село Александрия, община 

Крушари.  

Целта на обявяването на защитената територия е опазване на естествена липова гора. 

6.2. Защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000 

В границите на община Крушари попадат две защитени зони по смисъла на чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие, част от Националната екологична мрежа Натура 2000, посочени в 

следващата таблица. 

Таблица 3: 

Код Име на зоната Площ (hа) 
Местоположение/ 

землище в община Крушари 
Директива 
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В00002048 Суха река 62528.73 

с.Габер,  с. Ефрейтор Бакалово,     

 с. Зимница, с.Капитан Димитрово, 

с.Северци, с.Телериг  с. Огняново и 

с. Александрия  

Директива на Съвета 

2009/147/ЕО/ за 

опазване на дивите 

птици 

В00000107 Суха река 25437.78 

с. Абрит, с. Александрия, с.  Габер,               

с. Добрин, с.  Ефрейтор Бакалово,             

с. Зимница, с.  Капитан Димитрово,      

с. Крушари, с.  Лозенец, с.  

Полковник,  

с. Дяково, с.  Северци, с. Телериг 

Директива на Съвета 

92/43/ЕИО за 

природните 

местообитания 

 
С предвижданията на предварителният проект за ОУП на община Крушари, и 

планираните устройствени зони не се засягат границите на  ЗЗ BG00002048 „Суха река“, по 

Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици. Не се отнемат площи от територията ѝ, и 

не се засяга структурата и функциите ѝ с направените с проекта за ОУП предвиждания. 

Най-близко разположената до границите на ЗЗ BG0002048 „Суха река“, е устройствена 

зона „Сср“ в землището на с. Александрия, отстояща на 309 м, от източната ѝ граница, и 

съответно на 857 м от устройствена зона 1/Смф, с. Телериг. Всички други предвиждания на 

проекта за ОУП /устройствени зони/, отстоят на повече от 2 км разстояние от границата ѝ. 

С предвижданията на предварителният проект за ОУП на община Крушари,  се засягат  

0.0472% от площта на ЗЗ BG0000107 „Суха река“, територии разположени в  източната периферна 

част на зоната.  

В Доклада за ЕО е направена подробна характеристика на двете зони. 

7. Биологично разнообразие 

7.1. Растителност /Флора/ 

Според геоботаническото райониране на растителната покривка на Република България (по 

Бондев И., 1997 г.), територията на община Крушари попада в Евроазиатска  степна  и  лесостепна  

област, Долнодунавска провинция. 

Растителност за територията на община Крушари, се характеризира и определя като  

ксерофитна и мезоксерофитна, микротермна и мезотермна растителност в ксеротермния дъбов пояс и 

в хълмистите равнини. 

Коренната растителност на територията на общината в този растителен район, е представена от 

гори от цер; смесени гори от граница, виргилиев дъб и келяв габър, на места възникнали вторично; 

ксеротермни тревни формации c преобладаване на бeлизма, луковична ливадина, сади и ефемери; 

мезоксеротермна тревна растителност c преобладаване на луковична ливадина, пасищен райграс, 

троскот, на места и белизма и по-рядко садина  главно по селските мери; селскостопански площи на 

мястото на гори от цер; селскостопански площи на мястото на смесени гори от цер и виргилиев дъб 

често с примес и от дръжкоцветен дъб; изкуствени насаждения от салкъм. 

Горските територии в обхвата на община Крушари се стопанисват изцяло от „ДГС Генерал 

Тошево“ (Североизточно държавно предприятие ДП - гр. Шумен). Горските  територии,  формиращи  

дендрогенния  ландшафт  в  Община  Крушари, заемат площ от 7553.30 ha, което представлява 18.10 % 

от площта ѝ. 

7.2. Животински свят 

Според зоогеографското деление на България (Георгиев, 1982), територията на Община 

Крушари попада в Дунавския район, Добруджански подрайон. Повечето видове във фауната тук са 

евросибирски и европейски елементи. Сред останалите преобладават видове с холарктично и 

палеарктично разпространение. Ендемити сред надземната фауна почти липсват, докато при 

подземната са установени 2 балкански и 4 български ендемита. 

В Доклада за ЕО е направена подробна характеристика на животинския свят в района на ОУП. 
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8. Културно-историческо наследство 

Районът на Община Крушари е богат на археологически обекти, но много от тях са 

неизследвани. 

Все още непроучени надгробни могили има около селата Добрин, Северняк, Лозенец, Телериг, 

Габер и др., което е белег на активен поселищен живот през ранните исторически епохи. 

Най-многобройни и разнообразни са историческите обекти от епохата на римското 

владичество и ранна Византия. На територията на общината е намерена римска и средновековна 

българска керамика, антични и средновековни селища, част от тях укрепени (т. нар. кале) и с 

водопроводи. 

Районът притежава уникални пещери, обявени за археологически обекти. Това са Скален 

манастир „Гяур евлери“ (Невернишки жилища), Пещерна колония „Кара кая“ (Черна скала) и Пещерна 

колония „Балабан кая“ (Голяма скала). „Гяур евлери“ е един от най-ранните скални манастири не само 

по българските земи, но и на територията на Европа. 

На територията на община Крушари се намира най-големият укрепен античен център в земите 

на днешна Добруджа - Залдапа. Тя е родното място на Виталиан - предводител на известния бунт 

срещу император Анастасий, прераснал в 5-годишна гражданска война. Разположена е в м. Калето, 

между селата Абрит и Добрин. Има общо 32 крепостни кули с различна форма и размери, 3 главни и 2 

по-малки порти. Обликът на укрепителната система свидетелства за късноримския й произход. 

Величествените мащаби на Залдапа (над 35 ха) и монументалният характер на разкритите градежи не 

оставят никакво съмнение, че тя трябва да се причисли към най-големите и значителни късноантични 

градски центрове в тази част на Балканския полуостров. 

 

Фигура 6: Антична крепост Залдапа 

На около 1,5 км северозападно от с. Александрия (Капаклии), сред вековни брястове се е 

намирало двуобредното светилище Мустафа Канаат - Св. Илия, известно сред местното население 

като „Дървеното теке“. Дървеното теке е единствено по рода си за цяла Североизточна България и 

датира от XVII-XVIII в. 
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Фигура 7: Двуобредно светилище - Мустафа Канаат/ Свети Илия 

В с. Поручик Кърджиево се намира още едно казълбашко светилище на Каиб деде. 

Разположено е в западната част на селото, в дерето на една от напълно запустелите вече махали и 

представлява голям недялан камък с неправилна форма, без надпис и украса. Обредно свързани с 

гроба на светеца са разположеният на около 20-на метра вдясно кладенец и многото дървета и храсти. 

Фактът, че голяма част от разположените на територията на общината културно-исторически 

обекти не са изследвани, е предизвикателство за научните среди. Налице е реален потенциал за 

изучаване, популяризиране и превръщане на историческото наследство в основа на създаване на 

интегрирани туристически продукти и привличане на интереса към територията. 

В Доклада за ЕО е направен подробен анализа на културно историческото наследство на 

Община Крушари, археологическите обекти, военните паметници и т.н. 

9. Фактори, които замърсяват или увреждат околната среда 

9.1. Опасни вещества 

На територията на община Крушари няма производствени единици, които са класифицирани 

като предприятия с нисък или висок рисков потенциал. Във връзка с това не е необходимо ОУП да се 

съобразява с осигуряване на необходимите хигиенно-защитни зони. 

9.2. Отпадъци 

На територията на Община Крушари се образуват различни видове отпадъци. Тенденциозното 

им нарастване или пък намаляване е в зависимост от няколко фактора: 

- разположение на населените места, инфраструктура, плътност на застрояване; 

- брой на населението в тях; 

- дейността на населението като източник на образуването; 

- икономическото положение. 

Относителният дял на обслужваното население в община Крушари от системи за организирано 

събиране на отпадъците е 100%. Проблеми с нерегламентираните сметища не съществуват. Общината 

е извършила рекултивация на нерегламентирани сметища. 

Община Крушари е партньор заедно с още 8 общини от територията на Добричка и Шуменска 

област /Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево и Никола Козлево/ в 

изграждането на регионалното депо за твърди битови отпадъци, въведено в експлоатация от 01.03.2015 

г. 



Нетехническо резюме на Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на 

Община Крушари” 
 

 

 

Възложител: Община Крушари   25 

Община Крушари извозва ежеседмично ТБО в Депо – с. Стожер. Във всички населени места са 

разположени метални контейнери тип „Бобър”. Общо в общината във всички населени места са 

разположени 330 контейнера. 

9.3. Рискови енергийни източници - шум, вибрации, радиации 

Шум 

Шумът е фактор, въздействащ върху околната среда и всички живи организми. Основните 

източници на шум в урбанизираните територии са транспортните средства.   

Интензивнoстта на автомобилния трафик е основен фактор, който влияе върху акустичната 

среда в населените места. На територията на общината няма пункт от мрежата автоматични 

преброителни пунктове на Агенция пътна инфраструктура. Най-близкият автоматичен 

преброителен пункт до територията на общината е на път II-29, намиращ се до областния център 

Добрич и данните от него не могат да се използват за оценка на акустичното натоварване в общинския 

център Крушари. Няма информация за проведено преброяване за интензивността на автомобилното 

движение на територията на Общината. 

Транспортите потоци по местните пътища обикновено са с ниска часова интензивност, 

движението е с по-малка скорост и не възникват значителни шумови емисии, които да създават 

наднормени еквивалентни шумови нива при прилежащите територии. За това допринася и наличието 

на крайпътна и дворна растителност, която поглъща и изолира възникващите временни шумови 

емисии от преминаващи транспортни средства. Състоянието на пътната настилка също оказва влияние 

върху акустичната среда. В този смисъл проведените ремонти и рехабилитационни мероприятия се 

отразяват благоприятно на  акустичната среда в общината. 

В общинския център Крушари има изградена автогара - Автогара Крушари. Тя е ситуирана в 

южния рядконаселен край на жилищната зона, на достатъчно разстояние от жилищните сгради. 

Транспортните линии на територията на Общината като цяло са недостатъчни - в повечето населени 

места дневно преминава само един автобус. Това обуславя и незначителното шумово натоварване от 

този вид транспорт. В допълнение акустичната среда в жилищните зони се благоприятства от 

наличната дървесна и храстова растителност по улиците и в дворовете на населените места. 

Като цяло транспортната инфраструктура на община Крушари не натоварва съществено 

акустичната среда на нейната територия. Бъдещо подобряване състоянието на пътните настилки, 

улици и тротоари, съчетано със съответно озеленяване, би се отразило положително както в 

екологичен аспект като цяло, така и върху акустичната среда в прилежащите територии и в жилищната 

зона на община Крушари. 

На второ място по принос към акустичната среда в населените места са локалните източници 

на шум и шум от битов характер – строителни и ремонтни дейности, товаро-разтоварни работи, 

събиране на сметта, игри на деца (училища, детски градини, детски площадки) и др. 

Следващият по значение фактор, който влияе върху акустичната среда в жилищните зони, е 

шумът, излъчван от заведенията за обществено хранене, увеселителните заведения, различните 

сервизи и авторемонтните работилници, разположени в непосредствена близост до жилищните сгради.  

Шумът от производствените дейности в урбанизираните територии 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. 

Според основните икономически показатели територията на община Крушари е със слабо 

развита икономика. Промишлеността като отрасъл в Общината почти не е застъпена. Единствените 

представители на промишлеността са шивашка фирма, хлебопекарни и автосервиз. Всички изброени 

предприятия са с незначителен дял и принос в икономиката на общината. Не малка част от тях са със 

затихващи функции и намаляващ пазарен дял, а за други тепърва предстои да се доказват в условията 

на пазарна икономика. През последните години има и фалирали предприятия.  
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Вибрации      

На територията на община Крушари кратковременни вибрации в околната среда биха могли да 

възникват от преминаващи тежкотоварни МПС и строителни машини, от извършвани строително-

ремонтни дейности и други. Същите източници, както и действаща наблизо строителна техника, биха 

могли да предизвикат такива вибрации и в жилищни сгради. За сега няма систематизирани 

наблюдения и резултати от проведени измервания на вибрации за жилищните райони на община 

Крушари. Предполага се, че съответните оператори взимат 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. 

Няма информация за оплаквания от граждани, свързани с шум и вибрации от заведения за 

развлечение, разположени в жилищни зони и сгради на територията на община Крушари.    

Йонизиращи лъчения 

Съгласно информацията от ИАОС в публикуваните годишни доклади за състоянието на 

околната среда,  през последните години съдържанието на контролираните радионуклиди в 

повърхностния 20-сантиметров почвен слой за района на община Крушари не се различава от 

характерните за региона и е в долната част на диапазона от фонови концентрации за страната. 

Нейонизиращи лъчения 

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.  

В резултат от анализа в Доклада за ЕО е установено, че като цяло натовареността с 

нейонизиращи електромагнитни лъчения на селищната и околната среда на община Крушари не се 

отличава от характерната за всички урбанизирани територии в страната.  

10. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда 

Здравно-хигиенните аспекти към настоящия доклад отразят аспектите на човешкото здраве от 

въздействието върху околната среда и характеризираните източници на вредно въздействие от плана – 

„Общ устройствен план на Община Крушари ”. 

Рамката за оценка на здравният риск, за качеството на живот и благосъстояние в общината 

представлява 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. 

10.1. Здравно-демографски показатели 

Към 2012 г. населението на Община Крушари наброява 4 510 души. Тя е най-малката по брой 

на населението сред 8-те общини на област Добрич, в нея живее 2,4% от населението на областта. 

31% от населението на общината живее в общинския център - с. Крушари. Останалите 69% 

живеят в 18 - те села на територията на община Крушари. 

За периода 2001 - 2011 г. общината намалява с 1377 души (от 5924 на 4547 души), прирастът е 

отрицателен - минус 23,2% . Налице е трайна тенденция на спад в броя на населението. Съпоставяйки 

данните за общината като цяло и за отделните населени места се вижда, че ситуацията във всички 

населени места от общината е идентична. 
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Същата тенденция продължава и през последните години, като населението на Община 

Крушари в периода 2016-2020 г. намаля от 4126 на 3743 души, т.е. с 381 души. 

Половата структура на населението на община Крушари не се различава съществено от тази за 

страната и за отделните региони. Тенденцията е в намаляване на броя представители и на двата пола, 

но при жените това става с по-бавни темпове. 

Възрастовата структура на населението е важен показател от гледна точка на това, че служи за 

определяне основните параметри на работната сила, потребностите от жилища, обслужващи обекти и 

т.н. Контингентът от хора в трудоспособна възраст в община Крушари е в превес над останалите две 

възрастови групи (63%). 

През последните две години от разглеждания период /2001-2011 г./ се забелязва по-рязък спад 

в броя им. Такъв се наблюдава и при групата от хора под трудоспособна възраст. Линията на 

населението над трудоспособна възраст ( 19,7%) почти съвпада с тази, на населението под 

трудоспособна възраст (17,3%). Тези данни говорят за заплаха от застаряване на населението.  

Механичното движение на населението на община Крушари е разнородно. Рязко изразена е 

тенденцията за изселване на населението през периода 2004-2011 г., с пик през 2007 г. (-156 души). 

През последните две години се наблюдава обрат - броят на заселените се увеличава, като през 2012 г. 

достига +38 души. 

Според статистическите данни етническият състав на населението в общината е както следва: 

българи - около 42%, турци - 41,3% и роми - около 12%. Сумата от процентите е по-малка от сто, тъй 

като има не определили се. Няма етническо напрежение. Православието и мюсюлманството са 

основните вероизповедания в района. 

Най-големият дял на населението над 7 годишна възраст, по степен на образование, заемат тези 

с основно образование - 40,4%. Висшистите в общината са 3,5%, жителите със средно образование - 

19,9%, жителите с начално образование - 19,6%, с незавършено начално образование да 10,1%, а броят 

на тези, които никога не са посещавали училище е почти 6,3%. 

55% от завършилите висше образование са жители на общинския център - с. Крушари. Най-

голям брой висшисти, по отношение на селата, се намират в с. Телериг - 16 души. 

Образователната структура на населението в община Крушари в сравнение с националната, а и 

тази в Добричка област, се отличава съществено. В община Крушари над 16 % от жителите са 

необразовани, а 60 % - ниско образовани. 

При разработването на Общия устройствен план е разработена и прогноза за демографско 

развитие. Вариантите са 3: Реалистичен вариант / I вариант /при хипотеза за конвергентност/, 

Оптимистичен вариант / II вариант /относително ускоряване/ и Песимистичен вариант / III 

вариант /относително забавяне/ и са разработени до 2040 г.  

При песимистичния вариант община Крушари към 2040 г. намалява до 1102 души. Според 

оптимистичния вариант населението на общината намалява през 2040 г. и е 2542 души. Според 

реалистичния вариант населението на общината през 2040 г. ще намалее до 1822 души. 

Обща заболеваемост на населението 

Здравословното състояние и здравния статус на населението е интегрален показател за 

социално-икономическото развитие на страната, качеството на живота на населението и качеството на 

развитие на човешкия капитал. Общата заболеваемост на населението, се измерва чрез регистрираните 

случаи на заболяванията по обращаемостта на населението за здравна помощ към звената за 

извънболнична помощ и заболеваемостта (новооткритите случаи), дава представа за честотата и 

структурата на заболяванията, по повод на които населението активно търси здравна помощ. 

През 2018 година в Област Добрич и в частност в Община Крушари се наблюдават 

тенденциите от предходните години: 

✓ Заболеваемостта се води от болестите на дихателната система – 235,9 на хиляда, следват 
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болести на органите на кръвообращението – 116,9 на хиляда и болести на пикочо-половата 

система – 99,5 на хиляда. 

✓ При болестността е обратно, водещи са болестите на органите на кръвообращението – 662,7 на 

хиляда, следвани от болестите на дихателната система – 418,5 на хиляда и болести на пикочо – 

половата система – 234,7 на хиляда. 

Регистрирани заболявания, болестност – през 2018 година регистрираните заболявания за 

област Добрич са 476 336, които представляват 2 740,2 на хиляда.  

Новооткрити заболявания, заболеваемост – през 2018 година новооткритите заболявания са 

183 414 или 1 055,1  на хиляда.  

При децата до 17 години – общо заболелите са 77 979, като 5 649 са деца до 1 година, а 

новооткритите заболявания са 47 149. Почти половината 44,5 % от заболяванията са от групата на 

болестите на дихателната система, следвани от инфекциозните болести – 12,8 % и болести на кожата и 

подкожната тъкан – 7,2 %. 

Коефициентът за смъртност през 2018 г. е 16,6 на хиляда, като показателят за смъртност сред 

мъжете е 8,9 срещу 7,7 на хиляда при жените. 

Изграденост на елементите на социалната инфраструктура, касаещи здравното състояние 

на населението 

На територията на Община Крушари съществуват 4 лекарски практики за първична 

медицинска помощ - лекарски кабинети на общопрактикуващи лекари в селата Крушари, Коритен, 

Телериг и Лозенец, включващи четири лекари, един фелдшер, акушерка и медицинска сестра, т.е. една 

медицинска практика обслужва средно 1127 души. Стоматологични услуги се извършват от една 

практика в централното селище на общината. Осигуреността на населението на общината с лекари и 

лекари по дентална медицина е далеч под средното за страната. Пациентите с по-сериозни 

здравословни проблеми се насочват към най-близо разположената болница - в областния център гр. 

Добрич. Там се намира и най-близкият център на Спешна медицинска помощ. На територията на 

Община Крушари се намира една аптека в с. Крушари, която в момента не функционира. 

10.2. Характеристика на рисковите фактори. Въздействие върху човешкото здраве 

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. 

Психосоциалният стрес повишава значително риска от появяване на артериална хипертония, 

атеросклероза, миокардни увреждания, внезапна сърдечна смърт, диабет, астма и редица 

психосоматични заболявания.  

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. 

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. 

Коефициентът за безработица на населението за цялата област, и в частност за община 

Крушари, за периода 2007-2011 г. е с по-високи стойности от средните за страната, като показателят 

нараства с развитието на икономическата криза 2009-2011 г.  
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По показателя за средно равнище на безработица община Крушари попада в район за 

целенасочена подкрепа съгласно чл. 6 на Закона за регионалното развитие. 

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. 

Рискови фактори, свързани с околната среда: 

Замърсяване на атмосферния въздух. Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. 

Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови 

частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени и 

др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат.  

Основни източници на прах са промишлеността, транспорта, енергетиката и битово отопление. 

През отоплителния сезон на локално ниво основен източник на замърсяване с прахови частици е 

изгарянето на твърди и течни горива в бита. Причина за това са ниските комини и специфичните 

метеорологични условия през зимния сезон, при които се намалява възможността за разсейване на 

атмосферните замърсители. 

Въглеродният оксид е газ без цвят, без мирис, без вкус, малко по-лек от въздуха. 

Представлява един от най-широко разпространените атмосферни замърсители, който се образува при 

непълното горене на въглерод съдържащи материали. 

Най-голям източник на въглероден оксид е автомобилния транспорт – над 65 % от общото 

емитирано количество за страната. 

Направеното моделиране в доклада показва, че на територията на община Крушари в 

зависимост от метеорологичните условия, използването на твърди горива за битово отопление и 

натоварването на пътната мрежа с транспортни средства, може да се наблюдава увеличение на 

концентрациите на фини прахови частици, в сравнение с обичайните такива, но показва пълно 

съответствие на качеството на въздуха в община Крушари с нормативните изисквания. 

Питейни води. Контролът върху качеството на питейната вода се извършва, като периодично 

РЗИ прави пробонабиране от помпените станции. Изследваните проби не са показвали отклонения от 

нормите на територията на община Крушари. Същевременно в района има зона с високо нитратно 

замърсяване като следствие от интензивното третиране на земеделските земи с азотни торове и 

вниманието следва да е насочено към периодични проучвания на състоянието на подпочвените води.  

Наводнения. Територията на община Крушари, област Добрич не попада в райони със 

значителен потенциален риск от наводнения. 

Шумово замърсяване. От направения в доклада обстоен анализ на шумовото натоварване на 

територията на общината, става ясно, че акустичната обстановка на територията на община Крушари 

не се различава от типичната за урбанизираните зони и не се наблюдават трайни наднормени шумови 

натоварвания на околната среда. 

Йонизиращи и нейонизиращи лъчения. Натовареността с нейонизиращи електромагнитни 

лъчения на селищната и околната среда на Общината не се отличава от характерната за всички 

урбанизирани територии в страната.  

Съгласно Отчет за дейността на Регионална здравна инспекция-Добрич за 2018 г., причините 

за заболеваемостта на населението се определя в най-голяма степен от заболявания, които се дължат 

на демографски фактори, свързани със стареенето на населението, нездравословно хранене, 

тютюнопушене, употреба на алкохол, нерационален и нехигиеничен живот, намалена двигателна 

активност и спортуване, живот в стрес и др. 

11. Генетично модифицирани организми 

ОУП не е свързано с генериране или използване на генетично модифицирани организми. 

Планът не предвижда ползването на такива след реализацията си. 

https://obuch.info/otchet-za-dejnostta-na-regionalna-zdravna-inspekciya-dobrich-z-v4.html
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12. Евентуално развитие на компонентите и факторите на околната среда без прилагане на 

плана 

Атмосферен въздух 

При неприлагане на плана се очаква запазване на настоящото състояние на качеството на 

атмосферния въздух. 

Повърхностни и подземни води 

При неприлагане на плана не се очаква тенденция към изчерпване на водните ресурси.  

Ще се запазят и силно неблагоприятните тенденции за недостатъчно използване на капацитета 

на питейните водоизточници; завишаване загубите на питейна вода, в резултат на амортизацията на 

водопроводната мрежа; ниска изграденост на канализационна мрежа и продължаващата й 

амортизация. 

Земи и почви 

В случай, че плана за ОУП на община Крушари не се приложи не се очаква промяна в 

предназначението на земите, не се очаква промяна в почвеното плодородие на земите в територията на 

общината. 

Геоложка основа и земни недра 

Не се очаква развитие на геоложката основа и минералното разнообразие без прилагане на 

плана. 

Територията на Община Крушари предлага добри инженерно-геоложки условия за 

строителството на сгради и съоръжения.  

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. 

Ландшафт 

Нереализирането на заложеното в предварителният проект за ОУП, устройствено планиране на 

територията на Община Крушари се очаква в голяма степен да запази настоящето състояние на 

ландшафтните комплекси, и съществуващите тенденции за трансформиране на значителната част от 

природните и земеделски ландшафти в антропогенни. 

Също така  възможността за значително намаляване относителния дял на ландшафтите с 

естествена устойчивост, е много малка, тъй като в по-голямата си част те остават непроменени и се 

запазват. Съществува опасност от увеличаване на пустеещи земи, при неприлагането на 

предвижданията на проекта. Неизпълнението на задачите и целите за развитие, заложени в 

предварителният проект за ОУП  на община Крушари, е възможно да предпази тези територии от 

планирано урбанизиране и да съхрани природния им характер, в сегашния им вид. 

Биологично разнообразие. Защитени природни територии 

Настоящият план предвижда мероприятия по изграждане, преустройство, обновяване и 

развитие на влизащите в състава на община Крушари населени места, като всичко това е подчинено на 

основната цел на предварителният проект за ОУП – очертаване визията, философията и перспективите 

за развитие на общината, както подходите и мерките за тяхното постигане. 

Планът предвижда мероприятия по изграждане, преустройство, обновяване и развитие на 

влизащите в състава на община Крушари 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. 
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Основни структуроопределящи стопански отрасли за социално – икономическото развитие на 

община Крушари са: селското стопанство /в т.ч. растениевъдство и животновъдство/, тъй като 

отрасълът промишленост не е силно застъпен на територията на общината. На територията на 

общината няма развита тежка промишленост, поради което районът е екологично чист. 

Туристическата дейност е слабо развита на теорията на общината, тъй като на територията има 

различни видове природни, археологическите и културни забележителности. Характерът на 

застъпените дейности, в границите на общината е предпоставка за сравнително висока чистота на 

отделните компоненти на околната среда – въздух, вода и почви и добра съхраненост на естествените 

природни обитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в обявените на територията 

на общината защитени зони и защитени територии. 

Основните заплахи за защитените зони и територии, са свързани със 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 община Крушари, без прилагане на плана вероятно ще продължи да осигурява и 

в близките десетилетия добра съхраненост на съобществата в защитените природни територии 

обявени по Закона за защитените територии и местообитанията  на растителните и животински 

видове предмет на опазване в защитените зони, обявени по Закона за биологичното разнообразие. 

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 на 

територията на общината,  вероятно ще се развият в песимистична насока съгласно на прогнозите за 

периода за който се изготвя ОУП /15-20 години/. При този вариант се предвижда запазване с 

разширение на дейността промишлените предприятия и по-силно за селското стопанство в бъдеще, с 

минимален икономическия растеж (прогнозиран на база минали периоди).  

С неприлагането на предварителният проект за ОУП на община Крушари,  ще се засилят 

тенденциите към обезлюдяването на малките населени места на територията на общината, с 

последващи сукцесии в земеделските земи и подивяване на пасищата. Обезлюдяването е предпоставка 

за западането на животновъдството в района, в следствие на което ще се задълбочат неблагоприятните 

сукцесионни процеси в природните 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 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. 

Културно-историческо наследство 

Ефективното опазване, управление и използване на КИН е важен ресурс за подобрения в 

системите на труд, обитаване, отдих и туризъм. Без прилагането на плана тези дейности няма да се 

осъществят. 

Отпадъци и опасни вещества 

Замърсяванията с отпадъци е свързано с редица рискове за околната среда: създават се условия 

за промяна в състава и свойствата на почвите, увеличаване на ерозията, създават се предпоставки за 

замърсяване водите /повърхностни и подпочвени/, въздуха /миризми, прах, различни видове 

въглеводороди/, отрицателно въздействие върху растителните и животински видове в региона. 
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Без прилагането на общия устройствен план:  

• Създават се възможности за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци на 

площадки, неотговарящи на нормативните изисквания; 

• Създават се възможности за неравномерното  натрупване /нерегламентирани „сметища“/ на 

отпадъците на територията на Общината, което би довело до трудности при управлението им. 

ОУП не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества и не изменя в отрицателна 

посока съществуващото положение. 

Рискови енергийни източници 

При неприлагането на така представения проект за ОУП на община Крушари не се очаква 

промяна по отношение на йонизиращите и нейонизиращите лъчения.  

По отношение на фактор „Шум” би се влошила благоприятната към настоящия момент 

акустична среда на територията на Общината. Неприлагането на устройствената концепция, 

предложена с разработвания ОУП на община Крушари, би могло да доведе до появата на проблеми по 

отношение на акустичната обстановка в района на общинския център, дължащи се в най-голяма степен 

на автомобилния транспорт и да възпрепятства тяхното комплексно решение в съчетание с други 

планови документи. 

Здравно-хигиенни аспекти 

При неприлагането на плана се очаква запазване и евентуално влошаване на здравословното 

състояние на населението. 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 за благоустрояване на територията на общината, 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 

Като основа за изработването на предварителният проект за ОУП,  са разгледани фрагментите 

на територия  на общината 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. Набелязани са 

конкретните необходимости, във всяка от урбанистичните структурни единици (обитаване, рекреация, 

производство, обслужване и др.), и е предложена съответната  концепция за тяхното балансиране в 

пространствено и функционално отношение. 

 С предложените териториални решения, заложени в предварителния проект за ОУП на община 

Крушари, се залага устройствено планиране както в урбанизираните, така и в част от не 

урбанизираните територии, в границите на населените места в общината. Това включва и 

преразпределение на функции, което да осигури оживяване на населените места,  и формиране на 

„контактни зони” около населените места и зоната на активно влияние на туристическите активности. 

Урбанизираните територии на общинския център с. Крушари, се явяват като  главна 

икономическа, социална и обслужваща сила и периферни малки селища без ключови функции. 

В направените прогнозните предвиждания с предварителният проект за ОУП, е предвидена по 

отношение на системата обитаване /отрицателен прираст на населението/, устройствена зона Жм1 

46.94 ха, в три села Крушари, Телериг и Кортен. В другите населени места от територията на 

общината, не се предвижда разширение на съществуващите жилищни територии. С предварителният 

проект не се предвиждат  да се реализират нови вилни зони, в отделните населени места в общината и 

се запазват съществуващите към момента.  

Териториите с производствени функции нарастват с 72.76 ха, предвидени предимно за сметка 

на обработваеми земи – ниви, в землищата на селата  Абрит, Коритен, Лозенец, Крушари и Полковник 
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Дяково. Същите са проектирани във в голяма част от населените места, включително и в 

административният център на общината. 

Количествената промяна на земеделските терени се изразява с намаляването на площта им в 

малка степен с 321.75 ха  или намалението е от 65.83 % на 65.14 % (обработваеми и необработваеми, и 

трайни насаждения), за сметка на всички останали площи, които ще бъдат увеличени (производствени 

и жилищни терени,  и др.). Тези промени няма да се отразят с негативни последици, но ще доведе до  

намаляне на аграрните компоненти на ландшафта в границите на  общината, в незначителна степен. 

Така с реализацията на тези обекти се очаква трансформация на част от селскостопанските ландшафти 

в селищни, но не в самостоятелни фрагментарно разположени участъци а като хармонично 

продължение на основната територия на населените места. 

В този смисъл предложеното с ОУП развитие на селищната среда създава добри предпоставки 

за балансирано изграждане на системата от ландшафтни компоненти на селищната среда при 

запазване и доразвиване на елементите, подчертаващи връзките между селищната, природната и 

културно-историческата среда. С подчертано присъствие в облика на ландшафта на общината, на 

територията ѝ се намират редица обекти на културно-историческото наследство. С помощта на 

предвижданията в  ОУПО, бъдещото социализиране и опазване на всички тях, ще внесат нови акценти 

в палитрата от антропогенни ландшафти в района. 

 Включените в предвижданията на проекта нови територии, не се очаква да доведат до 

значителни промени във характеристика на околната среда. Очакват се локални промени в ландшафта, 

без промени в основния тип ландшафт, характерен за  територията на община Крушари.   

ІV. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО, 

ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАЙОНИ С 

ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ 

Атмосферен въздух 

Направеният в т. IІ.1. от доклада за ЕО анализ на основните източници на емисии в 

атмосферния въздух на територията на Община Крушари показва, че в зависимост от 

метеорологичните условия, използването на твърди горива за битово отопление и натоварването на 

пътната мрежа с транспортни средства, може да се наблюдава увеличение на концентрациите на 

ФПЧ10, в сравнение с обичайните такива, но не се превишава средноденонощната норма, като не се 

превишава и нормата за средногодишната концентрация, което показва пълно съответствие на 

качеството на въздуха в община Крушари с нормативните изисквания. 

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. 

 Земи и почви 

Почвите в община Крушари са в добро екологично състояние. 

Ландшафт  

Зони с нарушен ландшафт  

Разнообразни са факторите, влияещи върху състоянието на ландшафта. Към тях се включват 

както тези с антропогенен произход така и природно-обусловени явления с негативно действие върху 

абиотичната и биотичната среда. 

 Към основните антропогенни увреждания формиращи такива зони, можем да включим 

териториите, нарушени в следствие открития добив на подземни богатства, както натрупването на 

основно битови и строителни отпадъци в неподходящи за това места (нерегламентирани сметища). 

Друг важен елемент е и наличието на свлачищни зони (или такива с потенциален и такива с активен 

характер, обусловени както от природните фактори, така и от някои антропогенни интервенции. 
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Кариери за добив на подземни богатства 

На територията на Община Крушари не са открити полезни изкопаеми, освен кариерни 

материали в незначителни количества в с. Телериг. 

Свлачища 

По данни на „Геозащита Варна“ ЕООД, в границите на която попада община Крушари няма 

регистрирани активни свлачища на територията ѝ.  

Защитени природни територии 

Защитени територии по Закона за защитените територии  

На територията на Община Крушари, попадат частично и изцяло 2 защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии - 1 защитена местност и 1 природна забележителност. 

Регистрирано е и едно вековно дърво, съгласно актуалния регистър на вековните дървета в България.  

Същите заемат обща площ  474.25 ха (1.137 % от територията на общината). 

Защитените територии са отдалечени от населени места, и новопредвидените  устройствени 

зони с допустим режим на застрояване. 

Предвижданията на проекта за ОУП на община Крушари, създават предпоставки за промени 

основно в границите на населените места и прилежащите на тях площи, като с прилагането на плана 

земите в съседство с разположените на територията на общината защитени територии, обявени по реда 

на Закона за защитените територии запазват предназначението си. 

Потенциалните отрицателни въздействия и увреждането на предмета на опазване на 

разположените на територията на общината защитени територии 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. 

С антропогенен произход са въздействията свързани с иманярски набези, вандализъм, 

незаконни сечи и паша на добитък, причинени по небрежност и невнимание пожари, колекционерство 

и др.  

Проблемите с антропогенен произход за защитените територии, най-често са нарушенията на 

режима на опазването им. Обикновено това са бране на цветя и събирането на билки и горски плодове 

от туристи или местни жители. По редки са случаите на преследване на дивеч и ловуване на 

територията на защитени територии и паша на домашни животни в тези, в които това категорично е 

забранено и наложено в заповедите за обявяването им.  

Сечите и стопанските дейности в защитени територии, в противоречие с режима на опазването 

им са изключения поради прилагания контрол от държавните и контролните органи. 

До голяма степен всички потенциални неблагоприятни въздействия могат да бъдат 

минимизирани с прилагането на предварителният проект за ОУП на община Крушари. 

Защитени зони, обявени по Закона за биологичното разнообразие 

На територията на община Крушари са разположени 2 защитени зони по смисъла на чл. 31 от 

Закона за биологичното разнообразие, част от Националната екологична мрежа Натура 2000, по 

Директива 92/43/ ЕЕС за природните местообитания и Директива 2009/147/ЕЕС за опазването на 

дивите птици (В00002048 „Суха река“ и В00000107 „Суха река“).  

С предварителният проект за ОУП на община Крушари, и планираните устройствени зони не 

се засягат границите на  ЗЗ BG00002048 „Суха река“, по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на 

дивите птици. Не се отнемат площи от територията ѝ, и не се засяга структурата и функциите ѝ с 

направените с проекта за ОУП предвиждания. 
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С планираните устройствени зони  в предварителният проект за ОУП на община Крушари,  се 

засягат  0.0472 % от площта на ЗЗ BG0000107 „Суха река“ по Директива 92/43/ ЕЕС за природните 

местообитания, като този процент включва части от устройствени зони в населени места,  

разположени в  източната периферна част на зоната. 

Обявените защитени зони, част от екологичната мрежа Натура 2000, покриват значими за 

биоразнообразието територии в този район, което осигурява съответните биокоридорни връзки между 

местообитанията на целевите животински видове, които се опазват в границите им. 

По отношение на съществуващите екологични проблеми в двете защитените зони, попадащи в 

териториалният обхват на плана, каквито са случаите на нерегламентирани сечи, бракониерство с 

последващи безпокойство и пряко унищожаване на видове, предмет на опазване в тях по-скоро са 

изключения. Проучванията на разпределението на поземлените ресурси и показателите на въздуха, 

почвите и водите, позволяват извода, че територията на община Крушари като цяло не притежава 

сериозни екологични проблеми. Отсъстват тежки замърсители на околната среда и замърсени 

територии. 

В тази връзка може да се посочи, че  поради ниската гъстота на населението в общината 

случаите на безпокойство и пряко унищожаване на видове, предмет на опазване в защитените зони и в 

прилежащите им територии, с реализацията на предварителният проект за ОУП по-скоро  ще са 

изключения. 

Отрасълът на животновъдството и земеделието е добре развит на територията на общината с 

висок относителен дял на дребните стопанства, но обезлюдяването на части от територията ѝ води до 

сукцесии на горската растителност в земеделските земи и подивяване на откритите пасищни 

територии и ливади. Процесът към самозалесяване който се наблюдава в по-слабо населените места в 

които има изоставени земеделски земи и полуестествени хабитати, като ливади и пасища е заплаха за 

редица видове, чието съществуване зависи от доброто състояние на агроценозите. 

В резултат на деградацията на тревните местообитания възможните отрицателни въздействия 

за защитените зони са възможните промени в числеността на популациите на населяващите тревните 

обитания степни видове, безгръбначни, влечуги и дребни бозайници. По отношение на структурата и 

развитието на промишлеността на територията на община Крушари, тя се определя като община с 

много ниска степен на промишлено развитие. 

По тези причини не се констатират значителни екологични проблеми свързани с 

функционирането на защитените зони от мрежата Натура 2000, водещи до нарушаване на целостта и 

структурата им, както и увреждане на предмета на опазването им. 

Съществуващ екологичен проблем за защитените зони са основно незаконните сечи, и честото 

несъобразяване с действащите лесоустройствените планове от страна на частните стопани. 

Територията на защитените зони е чувствителна към дейности причиняващи безпокойство на птиците, 

особено на гнездящите по скалите – главно в защитена зона  ЗЗ BG00002048 „Суха река“. Такива са 

скалното катерене, иманярството и туристически дейности през гнездовия период. Сред голяма част от 

туристите съществува неразбиране на природните явления и механизми, обвързаността на видовете и 

техните съобщества със средата, необходимостта от разумно ползване на природните ресурси, както и 

предубеждения към определени видове – хищници, грабливи птици, прилепи, влечуги и земноводни.  

Недостатъчната екологична култура много често е в основата на разрушителното отношение 

спрямо природата, което от своя страна води до намаляване на популациите, унищожаване на животни 

и растения от приоритетни и други видове. Проява на подобно отношение са незаконният лов и 

риболов, изхвърлянето на битови отпадъци извън определените за целта места, замърсяването с 

промишлени и строителни отпадъци, както и нерационално използване на възстановимите природни 

ресурси.  

Земеделието и животновъдството в района се поддържат от застаряващо и недостатъчно на 

брой местно население. Поради обезлюдяване е възможно изчезването на определен брой 

селскостопански дейности, благодарение на които в продължителен период се е подържал 

благоприятен биологичен статус на екосистемите в района. Липсват финансови ресурси за 
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обезпечаване на първоначален капитал за развитие на сектора, както и професионални умения и 

експертни познания за прилагането на екологично земеделие.  

Една от целите на предварителният проект за ОУП на община Крушари е да бъде създаден 

регламент, съобразно който в обособените в границите на населените места устройствени зони, да 

бъдат създадени условия за инвестиране в областта на промишлеността, селското стопанство, 

жилищното строителство, туризма и създаването на оптимална техническа инфраструктура, в резултат 

на което, част от екологичните проблеми да бъдат решени или в значителна степен минимизирани.  

Отпадъци и опасни вещества 

На територия на община Крушари няма установени нерегламентирани сметища. Проблеми с 

нерегламентираните сметища вече не съществуват, тъй като общината е извършила рекултивация на 

418 дка на такъв тип сметища през последните няколко години.  

По данни от годишните доклади на РИОСВ-Варна за състоянието на околната среда (РИОСВ, 

2019 г.), на територията на общината не са установени такива.  

По отношение на фактор „опасни вещества” не са установени съществуващи екологични 

проблеми. 

Акустична обстановка 

Основният аспект на вредното въздействие 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 - Варна 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. На територията на община Крушари през последните години не са провеждани 

измервания на акустични емисии от производствени предприятия. 

Може да се каже, че територията на община Крушари не е обременена с голямо шумово 

натоварване. Източник на шумово замърсяване са пътищата от РПМ, както и общинските пътища с 

недобро качество на пътните настилки. Пътната инфраструктура е изцяло покрита с трайна настилка, 

която на места е обновена след реализирани проекти за реконструкция и рехабилитация (по-

конктертно цялостно асфалтиране на пътя Крушари-Ефрейтор Бакалово-разклона /Добрич-Силистра/ и 

частично асфалтиране на участъци от четвъртокласната мрежа). 

Факторите, които биха оказвали влияние върху акустичната обстановка за в бъдеще, могат да 

се групират в следните категории: 

- Увеличаващ се брой на МПС (предимно лични МПС); 

- Недостатъчна пропускателна способност на използваната транспортна мрежа; 

- Липса на ефективна шумозащита; 

- Незадоволително състояние на пътните настилки; 

Липса на ефективен предварителен и текущ санитарен контрол. 

Йонизиращи и нейонизиращи излъчвания 

Един пункт от територията на община Крушари е включен в постоянната мрежа за 

радиологичен мониторинг на околната среда, извършван от ИАОС – този при с. Крушари. 

Извършените измервания на радиационния гама-фон и анализи на проби от необработваеми почви 

през последните години не установяват отклонения от характерните фонови стойности за региона.  
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Радиационният гама фон в Общината е в границите на характерните за страната фонови 

стойности. На територията на община Крушари 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 е съвкупност от електрично и магнитно поле и се разпространява в 

пространството във вид на електромагнитни вълни. Източници на електромагнитни излъчвания 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.  

Захранването на община Крушари е ориентирано към 110kV. Има връзка с електроенергийната 

система на страната като подстанцията е свързана така, че да осигурява сигурност на 

електрозахранването.  

Електроснабдяването на Община Крушари следва и за в бъдеще да се разглежда свързано с 

развитието на съседните общини като цяло. 

За подобряване на електрозахранването на Общината следва да се рехабилитират въздушните 

електропроводи и обновят трансформаторните постове с монтиране на съвременно оборудване.  

Община Крушари има развита телефонна мрежа, обхващаща по-голямата част от територията. 

Телефонните съобщения са организирани на базата на аналогови системи, аналогови преносни 

системи и нискочестотни селищни и междуселищни кабели, като постепенно се въвежда и цифрова 

техника. Междуселищните телефонни съобщения се обслужват от мрежите за близък междуселищен 

трафик и тъй като се осъществяват по аналогови линии, връзките са с влошено качество. 

Междуселищните връзки са с изтекъл ресурс на използване. Преносните системи в община Крушари 

са най-старите в областта. 

Мобилните оператори не покриват изцяло територията на общината. Има села без телефон и 

мобилно покритие. Обществен интернет има в общинския център, в останалите населени места няма 

покритие. Предоставянето на достъп до съвременен фиксиран и високоскоростен интернет би се 

отразило благоприятно с цел осигуряване на далекосъобщителни услуги с европейски стандарт, като 

се предвиди разширяване достъпа до цифрови наети линии, широколентов абонатен достъп за 

подаване на данни, високоскоростен интернет, интерактивни услуги и др. 

Всички предвиждания в плана за ОУП на община Крушари, касаещи електропреносната и 

електроразпределителната мрежа и телекомуникациите, на етап конкретно проектиране следва да са в 

съответствие с изискванията на нормативната уредба с цел недопускане възникването на наднормени 

електромагнитни излъчвания в околната среда. 

Културно-историческо наследство 

Съществуващи екологични проблеми по отношение на КИН са: 

• Липса на устройствени планове, които да предотвратят по-нататъшната урбанизация на 

територията на общината в граници, не накърняващи качествените характеристики, целостта и 

съхранението на културното наследство. 

• Недостиг на средства за възстановяване на сгради - обекти на културното наследство, които са 

били съборени и до момента не са възстановени и на тяхно място не е реализирана застройка. 
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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 Крушари е 

съобразен с Националните цели по опазване на околната среда. 

Целите на опазване на околната среда, с които е съобразен изготвения проект за ОУП са 

съобразени с всички действащи нормативни стратегически документи на местно, регионално и 

национално ниво. 

Връзката на настоящия план с целите на опазване на околната среда заложени в отделните 

стратегии и планове е разгледана подробно в Доклада за екологична оценка. 

VІ. ВЪЗМОЖНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ФАКТОРИТЕ, КОИТО Я УВРЕЖДАТ И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ 

1. Атмосферен въздух 

Оценката на този компонент на околната среда се извършва на база анализ на предвижданията 

на плана по отношение устройството и локацията на производствените дейности, организацията на 

транспортно-комуникационната мрежа, съсредоточията на селскостопанската инфраструктура, зоните 

за рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено обслужване и др. Всички тези дейности 

представляват в по-малка или по-голяма степен интерес по отношение определяне въздействието им 

върху качеството на атмосферния въздух. 

При анализ на заложените дейности може да се направи извода, че реализацията на ОУП няма 

да утежни замърсяването на атмосферния въздух и не се очаква значително въздействие върху него. 

Очакваните въздействия върху качеството на атмосферния въздух се оценяват както следва: по вид – 

позитивни; слабо вероятни; по продължителност – променливи; с ограничен териториален обхват; 

ниска честота; ниски рискове за човешкото здраве; без превишаване на екологични стандарти и без 

кумулативен ефект.     

2. Повърхностни и подземни води 

В общината няма изградени действащи канализационни системи. Поради големия обем на 

необходимите капиталови разходи изграждането ще се извършва поетапно, като предстои изграждане 

и на пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Крушари.  

Отпадъчните води от населените места от вътрешността на Общината заустват в септични ями 

или други примитивни отводнителни съоръжения. 

Съгласно ОУП след изграждане и реконструкция на канализационните мрежи не се очакват 

замърсени отпадъчни води да се заустват във водоприемници или подземни хоризонти.  

Предложенията  в ОУП на община Крушари насочени към изграждане и модернизиране на 

техническата инфраструктура и по-конкретно:  

- строителство и реконструкция на канализационна система и изграждане на канализационни 

колектори за битово-фекални води и ЛПСОВ в с. Крушари, 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 със Специфична 

цел 2.3.1. “ Изготвяне и прилагане на ИПГВР в градовете и подобряване благоустройството на 

селищната среда” и  Специфична цел 2.3.2. “ Подобряване на водоснабдителните услуги и внедряване 

на съвременни технологии за екологизация на жизнената среда ”, залегнала в Регионален план за 

развитие на  Североизточен район за планиране за периода 2014-2020 г. 
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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 Крушари (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 Крушари 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. 

4. Минерално разнообразие 

ОУПО Крушари не предвижда усвояване на нови територии за добив на полезни изкопаеми. 

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. 

5. Земи и почви 

По време на строителството въздействието ще е 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. Природни обекти 

Въздействия върху защитени територии по смисъла на ЗЗТ 

Прилагането на предварителният проект за ОУП на Община Крушари, не се засягат поради 

строителни или друг вид свързани с прилагането му дейности, разположените на територията на 

общината две защитени територии /защитена местност „Суха река“ природна забележителност 

„Александрийска гора“/,  тъй като всички предвидени в плана устройствени зони са предвидени в 

територии, извън техните граници и не ги засягат. 
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Потенциалните отрицателни въздействия, и увреждането на предмета на опазване на защитени 

територии, попадащи в границите на община Крушари могат да бъдат следствие на причини с 

неантропогенен (естествен) и антропогенен произход.  

Въздействия с неантропогенен произход са природни бедствия, наводнения, земетресения, 

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. 

С антропогенен произход са въздействията свързани с, вандализъм, незаконни сечи и паша на 

добитък, причинени по небрежност и невнимание пожари, колекционерство и др.  

До голяма степен всички потенциални неблагоприятни въздействия могат да бъдат 

минимизирани с прилагането на  предварителният проект за ОУП на община Крушари. 

По  отношение  на  териториите,  защитени  по  ЗЗТ,  са  създадени  необходимите  

устройствени условия с проекта, за тяхното физическо опазване и ограничен достъп, съобразно 

режимите, определени  в  заповедите  за  обявяването  им.  Като по този начин ще се ограничи 

допълнителното кумулативно и антропогенно натоварване.  

Всичко това определя въздействията от прилагането на проекта за ОУП върху 

защитените територии по смисъла на ЗЗТ като благоприятни и гарантиращи опазването им. 

Въздействия върху защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното 

разнообразие 

Територията на Община Крушари, включена в предварителният проект за ОУП на Община 

Крушари, попада в границите на общо 2  защитени зони  -  защитена зона за опазване на дивите птици 

ВG0002048 „Суха река” /28.4040 % от територията на община Крушари/, и защитена зона за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна В00000107 „Суха река” /31.2841 % от 

територията на община Крушари/. 

Съгласно извършената оценка на въздействието върху защитените зони, предварителният 

проект за ОУП на община Крушари ще бъде съвместим с предмета и целите на защитените зони,  и 

няма да доведе до фрагментация и промяна в структурата и функциите им, след като се приложат 

предложените в  настоящия доклад смекчаващи мерки, при изпълнението им: 

❖ Няма да бъде предизвикана фрагментация на природни местообитания, популации  и  

местообитания  на целеви животински  видове,  представляващи  предмет  на  опазване, след  

прилагане на смекчаващите мерки; 

❖ Изготвянето и реализацията на проекта за ОУП, не води до прояви на прекъсване на 

функционалните връзки в популациите на видовете от предмета на опазване в защитените 

зони, при изпълнение на предложените мерки.  Няма да съществуват  основания да се очаква 

измеримо изменение на фактора „фрагментиране“ на популации в защитените зони. Ще се 

ограничи и възможността за  формирането на очакваните прояви на бариерен ефект; 

❖ Реализацията на предварителният проект за ОУП на община Крушари,  няма да предизвика 

сукцесионни процеси в зоните, водещи до промяна на видовия състав или в условията на 

средата - химически, хидроложки, геоложки, климатични или други промени; 

❖ Планът не внася мащабни промени в съществуващия ландшафт, в обхвата на защитените зони 

и не предизвиква такива в геоложката основа, повърхностни и подземни води. Не води до 

значими за целевите видове, емисии на вредни вещества във въздуха, водите и почвите; 

❖ Кумулативните въздействия от дейности, свързани с прилагането на плана ще са незначителни, 

без да се променя съществуващото положение в защитените зони и без да се отнемат 

допълнителни площи от типовете природни местообитания и местообитанията на видовете, 

които се опазват в тях. Това ще се постигне след, прилагане на предложените смекчаващи 

мерки; 
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❖ С реализирането на свързаните с плана инвестиционни предложения, няма да бъдат 

предизвикани препятствия в миграционни коридори на птиците предмет на опазване в 

защитена зона  BG0002048 „Суха река“, по Директивата за птиците 

❖ Прилагането на плана не е в противоречие с наложените в Заповедите за обявяването на ЗЗ 

BG0002048 „Суха река“ и режими и не е в противоречие с целите за постигането за които е 

обявена; 

❖ Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, както и 

няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им; 

❖ С плана не се засягат пряко находища и местообитания на редки, ендемични и включени в 

приложенията  на  Закона  за  биологичното  разнообразие  растителни  и  животински видове 

– не са установени такива; 

❖ Прилагането на плана не е в противоречие с предложените в стандартните формуляри на 

защитени зони BG0000107 „Суха река“ и  BG0002048 „Суха река” режими, и не е в 

противоречие с целите за постигането им за които са обявени. 

При изпълнението на всички предложени мерки (т. 6 от ДОСВ) и нормативно установени 

режими, заложени в правилата и нормите за прилагането на предварителния проект на ОУП на 

община Крушари, се счита, че прилагането на плана няма да окаже значително въздействие върху 

целостта и природозащитните цели на двете защитени зони. 

7. Биологично разнообразие 

Растителен свят 

Съгласно представеният баланс към предварителният проект за ОУП на община 

Крушари, няма да бъдат засегнати горски територии с новопредвидените в предварителният 

проект устройствени зони. 

Няма да бъде унищожавана растителност извън границите на устройствените зони на 

територията, за която се изготвя плана. При създаването на нови зелени площи, съгласно 

предвижданията на предварителният проект ще се използват характерни местни видове, като се 

избегнат чуждоземните и инвазивни растителни 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. 

По време на реализирането на обектите в новопредвидените устройствени зони, прилагането на 

плана ще бъде унищожена само растителност от широко разпространени плевелни видове, която не е 

предмет на опазване от българското законодателство. 

При застрояването и инфраструктурните проекти ще бъдат отстранени най-широко 

разпространени рудерални видове, като обикновен щир, хибриден щир, обикновен лопен, полско 

птиче просо 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.  

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. 

Животински свят 

Въпреки, че с прилагането на плана, поради дългосрочния му характер възможностите за 

застрояване в предвидените в проекта за ОУП устройствени зони с голяма вероятност ще останат 
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неоползотворени към края му, 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 новопредвидените устройствени зони в населените места на 

Община Крушари, който е единственото населено място на територията на общината и прилежащите 

на него 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. 

Новопланираните устройствени зони с предварителния проект за ОУП на община Крушари, в 

отделните населени места  включват територии разположени в близост до регулационните им граници. 

Това са територии, обитавани от ограничен брой животински видове. В останалите видове територии в 

които в проекта за ОУП няма нови предвиждания: гори, храсталаци, пасища и водни тела в които няма 

предвидена устройствена намеса, промените в числеността и състава на обитаващите ги животински 

видове ще са в рамките на естествените промени и определят от процеси и дейности с които проектът 

за ОУП на община Крушари няма пряка връзка: лесоустройствени проекти, практики в селското и 

горското стопанство, сукцесии следващи климатичните промени и др. 

Тъй като с прилагането на плана увеличението на площта на предвидените за урбанизираните 

територии е незначително, като се засягат предимно прилежащи на гр. Крушари 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 изключение. 

 За част от животинските видове, поради приспособимостта им за живот в урбанизирана среда 

съставът и числеността на обитаващите предвидените в ОУП терени за нови устройствени зони и тези 

за които се предвижда разширение, както и обитаващите площи в които в проекта за ОУП няма 

предвиждания  ще останат без промяна. Видовете, за които урбанизацията е свързана с отнемане на 

местообитания ще се изтеглят в подходящи за тях местообитания в близките площи, които ще останат 

незасегнати.  

Ще бъдат засегнати местообитания на ограничен брой, животински видове, предимно, 

широкоразпространени и адаптирани към условията в близост и в населените места. Ще бъдат 

засегнати и незначителни площи от местообитанията на включените в Приложение 2 от ЗБР 

животински видове, които се опазват, чрез включването им в защитени зони. Местообитанията на 

включените в Приложения 2(а) и 3 от ЗБР животински видове, по-голямата част от които са птици се 

съгласно чл. 35а. се опазват, чрез включването им в защитени територии, обявени по реда на Закона за 

защитените територии, границите на които ще бъдат обозначени в графичната част на проекта за 

ОУПО и включени в баланса на територията като „територии за природозащита“. 

С прилагането на плана застрояването на свободните имоти, и преустройството на 

съществуващи сгради 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 Крушари 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 Крушари, са взети предвид 

съставните части на отделните землища в населените места в пространствено структуриране и 

функционално отношение, както прогнозата за тяхната динамика на база визията и стратегическите 

цели за развитие на района и анализ на демографските и социално-икономически процеси през 

времевия обхват на действие на плана.  

Направените с проекта за ОУП на община Крушари предвиждания съгласно времевия хоризонт 

на ОУП, (съгласно действащата нормативна уредба в устройственото планиране, срокът на действие 
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на ОУП е 15-20 години), като е съобразено развитието на всяка една от системите (и под системите 

към тях) и обвързването им с пространственото и териториалното планиране на същите, в тази връзка 

може да се посочи, че  няма да се отрази 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 Крушари 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. Очаква се общо 

подобрение на средата в резултат от възстановяването на природните и антропогенни компоненти на 

ландшафта.   

Предвижданията на ОУПО няма да имат отрицателно въздействие върху развитието на 

ландшафта, тъй като ще бъдат предпоставка за съвременно третиране и устройство на територията и 

на отделни компоненти на ландшафта. 

Промените в характера на ландшафта след реализиране на предварителния проект  на ОУП и 

устройствено зониране на територията в разширен обхват се очаква да настъпят в присъединените към 

населените места  територии, разширяването на вилните и складово производствените зони, но като 

цяло проектът е насочен към запазването на тяхното ландшафтно предназначение, като ги обединява в 

една цялостна урбанизирана структура. 

9. Културно-историческо наследство 

Факторите, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху културните ценности са 

мащабни строителни проекти в близост до тези обекти; природни бедствия, като земетресения, 

наводнения или прогресиращи промени от геологически, климатични и други природни фактори.  

Негативни въздействия върху културното наследство биха могли да се проявят и при 

неподходящо интегриране на НКЦ в културни маршрути или осигурявяне на тяхната социализация, 

изразяващи се в нарушаване на естествената околна или урбанизирана среда, в която се излага 

обектът, неподходящ начин на реставриране или експониране, визуално неподходяща и непасваща на 

средата и обекта инфраструктура, изградена за осигуряване на достъпа до него и др. 

При изработването на проекта за ОУПО по отношение на културното наследство, определената 

основната цел е опазването му в цялото му многообразие и развитие на системата чрез устойчиво 

използване на културно-историческия потенциал. Връзката между опазването на наследството и 

благоустройството на териториите е определен като най-съществен принцип на настоящия ОУПО. 

Ефективното опазване, управление и използване на КИН е важен ресурс за подобрения в системите на 

труд, обитаване, отдих и туризъм.  

Избраният вариант на устройство не предполага негативни въздействия върху НКЦ и отразява 

съвременните политики в това отношение: новите устройствени територии не засягат единични или 

групови обекти на КИН. В разработената „Схема на културно-познавателни  маршрути“ към проекта 

за ОУП е отразена интеграцията на НКЦ и природни забележителности със селищната и пътна 

инфраструктура на община Крушари на ниво на ОУПО.  

Със спазването на предложените с ОУП на Община Крушари 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. Фактори, които замърсяват или увреждат околната среда  

10.1. Опасни вещества 

ОУП не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества и не изменя в отрицателна 

посока съществуващото положение. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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10.2. Отпадъци 

Община Крушари ще продължи да се развива и променя независимо дали ще се реализира 

проекта на Общия устройствен план. Както и към настоящия момент, така и при това бъдещо 

развитие, ще се генерират отпадъци.  

Реалистичният вариант на прогнозата показва, че числеността на населението на общината ще 

намалее като се очаква да достигне към 2040 г. 1822 души /от 4126 души през 2016 г./. Предвид 

демографската прогноза, за следващите години се очакват намаляване на населението в проучваната 

територия, което означава, че обемът генерирани битови отпадъци ще намалява или ще се запази. Не 

се очакват и сериозни изменения в морфологичният им състав поради запазване бита на обитаване.  

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, както и местоположението на 

тези съоръжения. С настоящия проект за ОУП са предвидени терени за предимно производствени 

зони, където могат да бъдат разположени такива съоръжения без да се въздейства отрицателно върху 

здравето на населението. 

При спазване на изискванията на законодателството по отношение управление на отпадъците, 

не се очаква отрицателно въздействие на този фактор върху компонентите на околната среда. 

10.3. Рискови енергийни източници – шум, вибрации, радиации 

10.3.1. Въздействия от шума 

Съгласно прогнозите не се предвижда разширение на съществуващата републиканска пътна 

мрежа и няма заложени нови терени за транспорт и комуникации на територията на община Крушари. 

Респективно няма предпоставки за възникване на допълнителни емисии шум от транспортен трафик в 

нови терени.  

В оценявания ОУП на община Крушари се предвижда обособяване на производствени зони с 

общ размер 73,62 ха (при налични към момента 0,87 ха). Такива зони са предвидени за селата Абрит, 

Коритен, Лозенец, Крушари и Полковник Дяково. Пространственото разположение на проектните 

терени за предимно производствени зони Пп1 е представено на фигура 3. 

Тези терени са ситуирани извън жилищните зони, в близост до основните за Общината 

транспортни връзки.  

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 

Крушари.  

Зелената система на населените места е от съществено значение за комфортната акустична 

среда. Устойчивото развитие на община Крушари е свързано както със съхраняване  подобряване на 

показателите за състоянието на околната среда и превенцията на екологичните рискове, така и с 

поддържане и развитие на зелената система на нейната територия.  

Съгласно ОПООС 2018 – 2022 г. на община Крушари зелените площи в населените места се 

разделят на :  

- Озеленени площи в регулационните граници на населеното място;  

- Озеленени площи извън регулационните граници. Те от своя страна биват:  

          - полезащитни пояси  

          - зелени зони  

          - озеленени площи покрай шосета. 

Няма конкретна информация за съотношението на тези зони към общата територия на 

Общината.   
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Устройственият план не предвижда специални мерки за подобряване на зелената система на 

територията на общината чрез обособяването на нови терени за озеленяване. Не се предвиждатг и нови 

терени за рекреация и спорт. Добра стратегия в това направление би било насърчаване на публично-

частното партньорство при залесяването и озеленяването на територията. 

Предвижданията на ОУП на община Крушари ще способстват за ограничаване и намаляване 

на евентуални шумови емисии в урбанизираните зони на общината, ще допринасят за 

благоприятната акустична среда в конкретните селищни територии и ще осигурят здравословна и 

комфортна акустична обстановка за населението. 

В проекта за ОУПО Крушари няма заложени предпоставки за възникването на наднормени 

вибрации, отразяващи се неблагоприятно върху околната среда и здравето на жителите на общината. 

10.3.2. 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 (ренгенови апарати за диагностични цели, радиоизотопи,  

използвани за  диагностика и терапия) и други. 

Предложенията за устройствени решения на селищната среда, заложени в оценявания проект за 

ОУП на община Крушари, 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 Крушари. 

10.3.3. Въздействия от електромагнитните (нейонизиращи) излъчвания  

В така представения проект за ОУП на община Крушари няма предпоставки за възникването на 

наднормени електромагнитни излъчвания в околната среда и жилищните зони. 

В заключение може да се обобщи, че не се очакват значителни и трайни негативни въздействия 

от шум, вибрации, йонизиращи и нейонизиращи (електромагнитни) излъчвания в околната среда от 

реализацията на ОУП на община Крушари. 

11. Въздействия върху здравно-хигиенните аспекти на околната среда 

Основната цел на ОУП е да осигури устойчиво развитие и благоустрояване на община 

Крушари 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. 

ОУП е  разработен в съответствие със 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. 

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. В част от 

населените места – селата Крушари, Абрит, Коритен, Лозенец и Полковник Дяково, проектът 

предвижда предимно производствени зони, с които се осигуряват устройствени условия за реализация 

на инвестиционни инициативи, свързани с изграждането на малки и средни предприятия, за обекти на 

логистиката и на епизодичното, периодичното и ежедневното обслужване.  

С цел стимулиране на икономиката са заложени и устройствени зони СМФ, защото там могат 

да се разполагат сгради от разнообразен тип, включително за обслужване и складова дейност. Този тип 

много функционални зони са особено благоприятни за нормалното функциониране на общинския 

център, както и второстепенни населени места, където има развитие на селскостопански и други 

дейности – с. Крушари, с. Телериг и с. Поручик Кърджиево.  

Голяма част от имотите в горните устройствени зони са част от бившите селскостопански 

дворове към населените места, със съответната инфраструктура и застрояване. 
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Планът предвижда минимално разширение на строителните граници на част от населените 

места в общината за нуждите на обитаване – селата Коритен, Телериг и Крушари. При тяхното 

проектиране са взети в предвид разположението на съществуващите бивши селскостопански дворове и 

разположението на новите предимно производствени. На този етап не се очаква тези предвиждания за 

промишлените зони в проекта за ОУП да доведат до неблагоприятно въздействие по отношение на 

здравето на населението в община Крушари. При конкретното проектиране на бъдещи намерения в 

тези зони е необходимо да се оценят евентуалните здравни въздействия и се предвидят съответните 

мерки.  

Анализираните нива на атмосферните замърсители за прогнозния период са основание да се 

твърди, че в общината няма големи замърсители на атмосферния въздух. Реализацията на ОУП не е 

свързана с появата на нови значителни източници на емисии в атмосферния въздух, които да окажат 

отрицателно въздействие върху качеството на въздуха в община Крушари.  

При реализиране на проекта ОУП на Община Крушари не се очаква да настъпят съществени 

промени в хидроложки и хидрогеоложки условия. В проекта няма заложени предпоставки за 

възникването на наднормени вибрации, йонизиращи и електромагнитни излъчвания, отразяващи се 

неблагоприятно върху околната среда и здравето на жителите на общината. 

С проекта за ОУП на община Крушари, 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. 

От комунално-хигиенни позиции може да се обобщи, че проекта на ОУП на община Крушари 

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. 

12. Обобщение на въздействията 

Предвид на това, че с ОУП се определят единствено преобладаващото предназначение и начин 

на устройство на отделните структурни части на териториите, конкретното предназначение и начин на 

устройство на отделните поземлени имоти в обхвата на ОУП се определя от подробни устройствени 

планове, при последващо проектиране при спазване на нормативната уредба, и по-специално на ЗУТ и 

Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони, както и изискванията на нормативната уредба по околна среда, с 

новите устройствени зони не се очаква натоварване на средата и кумулативни въздействия, които да 

доведат до отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в Община Крушари. 

 

 

Таблица 4: Обобщено въздействие 

Компоненти и 

фактори на 

околната 

следа 

Пряко 

/Непряко 

Краткотрайно 

/Среднотрайно 

/Дълготрайно 

Временно 

/Постоянно 

Кумулативно Положително 

/Отрицателно 

Степен 

Атмосферен 

въздух 

непряко дълготрайно постоянно не се очаква положително ниска 

Повърхностни непряко дълготрайно постоянно не се очаква не се очаква средна 
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води 

Подземни води непряко дълготрайно постоянно не се очаква не се очаква средна 

Земни недра пряко  дълготрайно постоянно не се очаква отрицателно ниска 

Почви пряко дълготрайно постоянно не се очаква отрицателно ниска 

Биологично 

разнообразие 

пряко дълготрайно постоянно ниско положително ниска 

Природни 

обекти 

пряко дълготрайно постоянно не се очаква положително ниска 

Ландшафт пряко дълготрайно постоянно не се очаква положително ниска 

КИН не се 

очаква 

не се очаква не се очаква не се очаква не се очаква ниска 

Отпадъци не се 

очаква 

не се очаква не се очаква не се очаква не се очаква ниска  

Опасни 

вещества 

не се 

очаква 

не се очаква не се очаква не се очаква не се очаква ниска 

Физични 

фактори 

не се 

очаква 

не се очаква не се очаква не се очаква не се очаква ниска  

Здравно 

състояние на 

населението 

пряко дълготрайно постоянно не се очаква положително ниска 

 
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 

Крушари.  

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 Крушари, 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-Варна, преди приемането им в окончателен вариант. 

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 

В процеса на изготвяне на проекта за ОУП на Община Крушари, 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 
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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 Крушари, е Възложен за изготвяне от Община Крушари, на „Про 

Консулт Крушари“ ДЗЗД. Представената ни проектна документация и разработки към проекта за ОУП 

на Община Крушари, 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 Крушари:  

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, както и смекчаващите мерки при реализирането на 

плана в обхвата на защитените зони попадащи в границите на Община Крушари в т. 6 от Доклада за 

ОС;  

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, както и смекчаващите мерки при реализирането на 

плана в обхвата на защитените зони попадащи в границите на Община Крушари в т. 6 от Доклада за 

ОС;  

3) Нулевата алтернатива - алтернативата планът да не се изпълни. 

Реализацията на „Нулевата алтернатива“ не е препоръчителна, тъй като: 

- Голяма част от устройствените задачи, заложени в предварителния проект за ОУП на 

Община Крушари са насочени към подобряване на характеристиките на околната среда 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 Крушари. 

Предвид на изяснените въздействия считаме, че реализирането на ОУП на Община Крушари 

ще доведе до подобряване на социално-икономическите условия и качеството на средата за живеене, 

труд и почивка, без да води след себе си необратими промени в околната среда и значителни 

негативни въздействия. 

Описание на методите за извършване на екологична оценка 

При изготвянето на екологичната оценка са използвани най-актуалните налични данни към 

момента за територията на 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.  

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.  
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Информация за всички останали информационни източници, методики, ръководства, 

нормативни документи стратегически, планови и др. документи е посочена в Раздел Х от Доклада. 

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 Крушари, прилагането му 

следва да се извърши съгласно Правилата и нормативите за прилагане на ОУП, които са неразделна 

част от Плана.  

Въз основа на резултатите и изводите от прогнозите за въздействие върху околната среда и 

човешкото здраве в резултат от прилагането на ОУП на община Крушари, 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: 

 



 

 

 

Таблица 5: Мерки за наблюдение или контрол по време на прилагане на плана 

  Мярка по наблюдение или контрол Срок Индикатори Периодичност 

на отчитане 

Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Атмосферен 

въздух 

Контрол на замърсителите на 

атмосферния въздух  

Периодичен  Измерени стойности на 

замърсителите  

Ежегодно  РИОСВ-Варна 

Спазване на нормите за 

концентрации на замърсители в 

атмосферния въздух, като се 

намаляват емисиите от транспорта и 

битовия сектор, чрез подобряване 

състоянието на пътната мрежа и 

газифициране на района. 

Постоянен  Брой регистрирани 

превишения на нормите  

Ежегодно  Община Крушари и 

РИОСВ 

Ограничаване на емисиите от прах и 

вредни вещества изпускани във 

въздуха по време на строителни 

дейности. 

Постоянен Брой отклонения от нормите Ежегодно Община Крушари и 

РИОСВ-Варна 

2 Води 

Мониторинг на качеството на 

повърхностните водни тела на 

територията на Община Крушари 

Периодичен Физико-химични показателли 

и специфични замърсители 

оценени по избраните 

класификационни системи, 

описани в Наредба Н-4 от 

14.09.2012 г. за 

характеризиране на 

повърхностните води  

Ежегоден 

БД, РИОСВ 

Изследване качеството на 

подземните води за питейно-битово 

водоснабдяване 

Периодичен Физико-химични показатели 

по разрешителни за 

водовземане и Наредба № 

9/16.03.2001 г. за качеството 

на водата, педназначена за 

питейно-битови цели – бр. 

отклонения 

По график 

РЗИ, ВиК оператор, 

общината,титуляри на 

разрешителни за 

водовземане 

Контрол на водните нива и 

количеството на използваната вода 

от водопроводната мрежа на 

Периодичен Промени на водни нива на 

кладенци и дебит на 

ползваната вода 

По график БД, ВиК оператор, 

общината, титуляри 

на разрешителни за 
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урбанизираните територии и 

собствени водоизточници 

водовземане 

Подмяна и доизграждане на 

водопроводната мрежа 

Постоянен Изградена и реконструирана 

водопроводна мрежа - км 

Ежегодно Община, ВиК 

оператор 

Проектиране и изграждане на 

канализационни мрежи на 

населените места 

Постоянен Дължина на реконструирана и 

нова канализациона мрежа - 

км 

Ежегодно 
Община, ВиК 

оператор 

Проектиране и изграждане на 

подходящи пречиствателни 

съоръжения за третиране на 

отпадъчните води 

Постоянен 

Изградени ПСОВ – бр. 

Ежегодно 
Община, ВиК 

оператор 

Мониторинг на точковите източници 

на замърсяване 

Постоянен Физико-химични показатели 

по разрешителни за заустване 

на отпадъчни води 

Ежегодно 
ВИК оператор, БД, 

РИОСВ 

3 Почви 
Наблюдение на местата с най-голям 

риск от ерозия и набелязване на 

конкретни залесителни мероприятия 

Периодичен 

Използваните за озеленяване 

растителни видове 

По график Община Крушари, 

Общинска служба по 

земеделие Крушари, 

РДГ Варна 

Осигуряване на зелена система в 

новите урбанизирани територии и 

залесяване в крайпътните ивици и 

при изграждане на новата пътна 

инфраструктура; Създаване на 

дървесна и тревна растителност в 

разширените урбанизирани 

територии; Поддържане на 

дървесната и тревната растителност, 

формираща защитните растителни 

ивици край пътищата; 

Периодичен 

Показатели за развитието на 

растителността 

По график 

Община Крушари, 

Областно пътно 

управление Добрич 

Оперативен контрол над дейностите 

по рекултивация на нарушени терени 

Постоянен 1) Наличие на нови нарушени 

терени (брой/площ/характер 

на регистрираните 

нарушения) 

Ежегодно 
Община Крушари със 

съдействието на 

РИОСВ-Варна 
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2) Рекултивирани обекти 

(брой на обектите и обхват на 

рекултивационни дейности) 

4 Земни недра Качествено изпълнение на 

строителните работи 

Постоянен Съответствие с 

инвестиционните проекти 

Период на 

строителство 

Инвеститор и 

строителен надзор 

  
Оперативен контрол за спазване на 

изискванията за извършване на 

инженерно-геоложки проучвания в 

етапа на инвестиционно проектиране 

Постоянен / В периода 

на фазата на 

Проектиране, 

Строителство и 

експлоатация 

Справка на одобрените 

инвестиционни проекти и 

наличието на инженерно-

геоложки проучвания 

Ежегодно 

Община Крушари 

5 Отпадъци 
Контрол за нерегламентирано 

депониране на отпадъци 

Периодично Площ заета с 

нерегламентирано 

депонирани отпадъци 

Ежегодно 

Община, РИОСВ 

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 

Периодично 

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 

Ежегодно 

Община Крушари 

6 Опасни вещества Контрол при: 

- разполагане на нови предприятия 

и/или съоръжения с нисък или висок 

рисков потенциал; 

- планиране на нови строежи, 

включително изграждане на 

Постоянен Брой и вид на предвидените 

обекти 

Брой издадени разрешения по 

реда на ЗУТ 

Ежегодно 

РИОСВ-Варна, 

община Крушари 
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транспортни пътища, жилищни 

райони, обекти с обществено 

предназначение в близост до обекти 

съхраняващи опасни вещества по 

приложение № 3 на ЗООС; 

- издаване на разрешения за строеж 

по реда на ЗУТ на предприятия и/или 

съоръжения, класифицирани с нисък 

или висок рисков потенциал. 

7 Културно 

наследство 

Опазване на културно-историческото 

наследство  

Периодично  Брой засегнати и нарушени 

културни ценности спрямо 

общия брой културни 

ценности на територията на 

Община Крушари 

Ежегодно  Община Крушари, 

Регионален 

исторически музей 

Добрич  

8 Биологично 

разнообразие, 

защитени 

територии 

При озеленяването да се използват 

местни растителни видове, и да се 

избягва употребата на инвазивни и 

чуждоземни растителни видове и на 

територията на Община Крушари 

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 Крушари, 

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 

които ще се извършват 

строителни дейности  

Ежегодно  Община Крушари със 

съдействие на 

РИОСВ-Варна, 

НИНКН  

9 Шум Да се прилагат мерките (действия) за 

подобряване на акустичната 

обстановка в краткосрочна, 

средносрочна и дългосрочна 

Постоянен  Доклад по контрол и 

наблюдение, и изпълнение на 

мерките  

Ежегодно  Община Крушари 
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перспектива. 

Забележка: Изложените в този раздел мерки са в съответствие с предложените с писмо изх. № 08-01-3096/А14 от 14.06.2021 г. от Компетентния орган 

РИОСВ-Варна мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана. 
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Приложение 1: 

Местоположение на защитените територии в Община Крушари, спрямо предвижданията на предварителният проект за ОУП 

/устройствените  зони  са в розов цвят / 
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Приложение 2: 

Местоположение на  защитените зони  спрямо предвижданията  на проекта за ОУП на община Крушари 

 
 



 

 

 


