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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Обхват на концепцията за пространствено развитие на Община 
Стражица 

След промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ) от 26.11.2012г., 

устройствената проблематика на регионално и национално ниво се прехвърли в Закона за 

регионалното развитие. Така към системата от документи по ЗРР за стратегическо 

планиране и програмиране на регионалното развитие, се добави и система от документи за 

стратегическо планиране на пространственото развитие. С влизането в сила на измененията, 

документите, които се изготвят на ниво община стават 3: 

• Общински план за развитие (ОПР); 

• Концепция за пространствено развитие на община (КПРО) по ЗРР; 

• Общ устройствен план на община по ЗУТ.  

Два от тях – КПРО и ОУПО са с подчертан пространствен характер. ОУПО е основа 

за цялостното устройство на териториите на общината. За разлика от него, КПРО разглежда 

територията на общината в регионален план, по-общо, като „определя средносрочни 

перспективи и цели за пространствено развитие на територията й по отношение на 

мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния център, 

както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, 

енергийна и телекомуникационна мрежа“ - чл.7д, ал.3 от ЗРР. Разглеждането на общината 

като неделима част от региона в който попада, благоприятства намаляването на 

регионалните различия, каквато е целта на регионалното планиране. Ето защо, за да бъде 

правилно разглеждана територията на общината в ОУПО, е необходимо да се спазват 

предвижданията на КПРО -  нов тип документ, който трябва да се превърне в инструмент за 

пространствено планиране, който не влияе пряко върху физическата среда. Предвижданията 

на КПРО се съобразяват и при изработването на ОПР, което е регламентирано в чл.13, ал.1 

от ЗРР, за да няма несъответствия между двата типа планиране. 
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2. Обвързаност на концепцията за пространствено развитие на 
Община Стражица с документи от по-високо йерархично ниво 

Общинският план за развитие (ОПР) е документът за планиране на регионалното 

развитие, инструмент за социално-икономическо планиране. 

Общият устройствен план на общината (ОУПО) е документът за устройство на 

територията, инструмент за пространствено планиране. 

Концепцията за пространствено развитие на общината, като документ с 

пространствен характер, се явява свързващото звено между двата вида планиране – на 

социално-икономическото и на пространственото развитие. КПРО дава насоки за 

документите за устройство на територията и такива за регионално планиране на ниво 

община. За да бъдат тези насоки адекватни и приложими, Концепцията трябва да отразява 

предвижданията на документите за планиране на регионалното развитие от по-високо 

йерархично ниво. Такива документи, които пряко засягат Община Стражица са Регионален 

план за развитие на Северен централен район (РПР на СЦР) за периода 2014-2020г. и 

Областна стратегия за развитие (ОСР) на Област Велико Търново за периода 2014-2020г. 

Целите на КПРО Стражица трябва да бъдат формулирани, така че тяхното постигане да 

спомага и целите на двата документа. 

Разбира се връзката е и обратна – изпълнението на целите на РПР на СЦР и на ОСР 

на област Велико Търново ще имат благоприятно влияние върху цялата община и всички 

населени места в нея, което естествено ще подпомогне постигането на целите, които община 

Стражица си поставя в областта на пространственото и регионалното развитие.  

Вървейки в йерархията на докумените, РПР на СЦР се съобразява с Националната 

стратегия за регионално развитие (НСРР) на Р. България за периода 2012-2022г. - 

документа на национално ниво за стратегическо планиране на регионалното развитие. 

Такова съответствие между документите възпрепятства противоречие между дългосрочните 

цели на държавната политика за регионално развитие, определени в НСРР, същевременно 

съобразени с изискванията на базовите европейски и национални документи на 

стратегическото планиране, и целите на РПР на СЦР, които са с по-тесен времеви хоризонт.  
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В по-широк контекст, РПР на СЦР отчита значимостта на Стратегията на ЕС за 

Дунавския регион от гледна точка на възможността тя да допринесе за постигане на целите 

на ЕС и да подпомогне инициативите на кохезионната политика на Европейския съюз.  

Едновременно с това, КПРО Стражица трябва да развива територията на общината в 

направленията, посочени в Националната концепция за пространствено развитие 

(НКПР) за периода 2013-2025г. - стратегически документ за пространствено планиране на 

национално ниво.  

В ЗРР присъстват още два документа от тази група – Регионална схема за 

пространствено развитие на район от ниво 2 и Регионална схема за пространствено 

развитие на район от ниво 3 (област). Но тъй като такива за СЦР и област Велико 

Търново все още не са изработени, логично е КПРО Стражица да се „подчинява“ директно 

на документа за стратегическо пространствено планиране на национално ниво – НКПР, 

който определя стратегията за развитие на националната територия и връзките ѝ със съседни 

страни и региони. В НКПР е представена националната политика за пространствено 

развитие на всички равнища, съобразена с общоевропейските документи. Съответно 

съобразяването на КПРО с НКПР осигурява прилагането на същите тези принципи и на 

общинско ниво. Обвързаността на КПРО с другите документи за регионално и 

пространствено планиране е разнопосочна, пряка и косвена.  
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II. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И 
ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 

1. Териториални проучвания на природната среда 

1.1. Релеф 

Община Стражица е разположена в Северен централен район. Намира се в 

североизточната част на област Велико Търново и граничи с област Търговище и област 

Русе. Съседни общини са Община Горна Оряховица, Община Антонови, Община Попово, 

Община Бяла, Община Лясковец, Община Златарица и Община Полски Тръмбеш. Община 

Стражица заема части от Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина. Характерен облик на 

релефа придават множество възвишения в посока изток – запад. Надморската височина 

варира от 40 м. до 420 м. 

Състои се от 22 населени места. В това число влизат: град Стражица и селата 

Асеново, Балканци, Благоево, Бряговица, Виноград, Владислав, Водно, Горски Сеновец, 

Железарци, Кавлак, Камен, Касарево, Лозен, Любенци, Мирово, Николаево, Нова Върбовка, 

Ново Градище, Сушица, Теменуга и Царски Извор. Общата площ на Община Стражица е 

508 км². Населението към 2013 г. е 14 725души.  

С най-голям дял са земеделските територии - 66.41 %, следват горските - 26.53 %. 

Урбанизираните територии са 4.96 % от общата площ. Важна особеност на литосферата са 

процесите в сеизмичната зона при град Стражица.  

1.2. Природни ресурси 

Като цяло общината е бедна на подземни природни ресурси. Открит е извор на 

минерална вода с много висока температура в землището на гр. Стражица, чийто състав 

подлежи на допълнително обследване. Съществуват две кариери за добив на материали, 

използвани в керамичната промишленост и каменна кариера за декоративен камък между 

селата Виноград и Нова Върбовка – и трите кариери са със стопанско значение..  

1.3. Климат 
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Климатът е уморено – континентален, характеризиращ се най-общо с горещо лято 

със засушавания, прохладна и ранно настъпваща пролет. Зимният период е с минамални 

валежи и незадържаща се дълго снежна покривка – средна продължителност – 48 дни. 

Характерни са есенни и пролетни мразове. Климатичните условия са подходящи за 

отглеждането на повечето от разпространените в България селскостопански култури.  

Годишното количество на валежите е под средното за страната - с летен максимум и 

зимен минимум. За отглеждането на определени селскостопански култури на големи площи 

се налага напояване. Относителната влажност на въздуха е в рамките на нормалното, като в 

района на град Стражица по поречието на река Голяма река се задържат мъгли, които се 

отразяват неблагоприятно на климатичната обстановка през студеното полугодие.  

Преобладаващите ветрове са с честота на вятъра по посока (%) средногодишно като следва: 

N – 4,2%; E – 23,9%; S – 5,4%; W – 33,5% 

NE – 5,5%; SE – 8,6%; SW – 3,4%; NW – 15,5% 

Най-високата средна скорост на вятъра по посока (м/сек) през годината: 

W – 4,2 до 5,8 м/сек – целогодишно 

NW – 3,5 до 5,5 м/сек – от февруари до октомври 

S – 6,9 м/сек – през зимата 

1.4. Почви 

На територията на Община Стражица има разнообразни типове почви, представени 

основно от различните типове черноземи, алувиално-ливадните, алувиално-делувиалните, 

тъмно-сиви, сиви и светло-сиви горски почви.  

1.5. Растителност и животински свят 

Релефът и климатът са особено подходящи за орехоплодни насаждения и културни 

сортове шипка, като засаждането им може да се използва като противоерозионна мярка. 

Районът на Общината е със специфична флора и фауна с редки изчезващи видове 

включени в Червената книга на Република България – Еленов рогач и Бръмбар носорог. 

1.6. Води 
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Водните течения и водните площи са с площ 7 145 дка и заемат 1,4% от общата 

територия на общината. 

Водните ресурси представляват поречия на: 

• р. Голяма река - водоприемник II категория, преминаваща през град Стражица; 

• р. Стара река – водоприемник II категория, преминаваща през село Кесарево; 

• р. Лефеджа – водоприемник III категория, преминаваща през село Бряговица; 

• р. Къзълдере – на нея е изграден язовир „Къзълдере”; 

• р. Шипа – преминава през землището на село Лозен; 

Водните течения на територията на Община Стражица се характеризират с 

непостоянен режим и богатство на подпочвени води със значително съдържание на варовик. 

Различната гъстота на речната мрежа, характерът на основни скали и почвата, както и 

нерационалното използване на пасищата и горите обуславят появата и наличието на слаби и 

средно развити ерозионни процеси. Линейната ерозия е развита главно по землените брегове 

на трите големи реки. По склоновете с по-големи наклони и малко растителност се 

наблюдава плоскостна ерозия, като на места почвените хоризонти са изцяло измити. 

На територията на общината има изградени 30 микроязовира. Те се използват за 

риборазвъждане и частично напояване. Подпочвени води в Община Стражица са високи в 

районите на селищата разположени край реките и ниски в тези с полупланински характер.  
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Карта №1: Водни ресурси на територията на Община Стражица 
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1.7. Защитени територии и природни забележителности 

За опазване на биологичното разнообразие в Община Стражица за защитена 

територия е обявена „Железарци”. Необходимо е да се увеличи броя на защитените 

територии с цел опазване и възстановяване на застрашени биологични видове.  

Природните дадености в общината са благоприятни за развитие на туризъм – 

риболовен, пешеходен, ловен и други. Природни образувания са пещерата „Кочата дупка” в 

землището на село Балканци, която не е проучена и извора „Света Марина” в землището на 

село Кесарево.  
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Карта №2: Защитени територии и горски площи в границите на Община Стражица 
 

 

1.8. Горски фонд 

Горските площи в община Стражица са 26,53% от общата територия. Близо 30 000 

дка гроска площ е иззета от държавата и общината не може да включи тези територии в 

икономически насочени мерки за развитие на отрасъла. На територията на общината 
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преобладават широколистните гори, защото Стражица попада в техния естествен ареал на 

разпространение. Общинските гори са разположени в землищата на селата Мирово, 

Асеново, Горски Сеновец, Благоево, Кавлак и Лозен. С оглед на ограничения икономически 

потенциал, горското стопанство на територията има ресурс за по-практическо обвързване с 

туризма. 

2. Демографско развитие и обитаване 

Демографският фактор е един от основните, ползвани както за анализи на социално-

икономическото и инфраструктурното развитие на населените места и териториалните 

общности, така и за параметриране на устройствените решения в устройствените планове. С 

броя на населението (настоящо и прогнозно) се определят различните потребности на 

населението от жилища, социална и техническа инфраструктура, зелена система и др. 

2.1. Динамика на населението 

2.1.1. Раждаемост 

Коефициентът на раждаемост за 2013г. за страната и е 9,2‰. За СЦР за 2013г. 

коефициентът на раждаемост е 8,3‰. За Община Стражица за 2013г. той е 10,2‰, което над 

средната стойност за страната. Живородените на територията на Община Стражица през 

2013 година са 150, от които 62 са момчета, а 88 са момичета. 

2.1.2. Смъртност 

Коефициентът на смъртност за страната за 2013г. е 14,4‰. За СЦР по-висок от този 

за страната – 16,0‰. През 2013г. коефициентът на смъртност за община Стражица е 15,8‰. 

За 2013 г. починалите на територията на община Стражица са 232 души, като 124 са мъже, а 

108 – жени. 

2.1.3. Естествен прираст 

Естественият прираст се формира от равнищата на раждаемост и смъртност. През 

2010 г. коефициентът на естествен прираст е -8.3‰, а за 2013г. той е -5,6‰., т.е. се е 

повишил. 

2.1.4. Механичен прираст 
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Механичният прираст, т.е. разликата между изселили се и населили се жители, за 

община Стражица е с отрицателна стойност. Само за 2 от населените места в общината – с. 

Камен и с. Кенарево, е с ежегодна тенденция на увеличение. Основната причина за това е 

концентрацията на ромско население в двете села. За останалите села, вкл. и град Стражица, 

се наблюдава обща тенденция към обезлюдяване. 

2.1.5. Полово-възрастова структура 

За страната се наблюдава негативна тенденция за демографско остаряване на 

населенито, която обаче не е характерна за община Стражица. Към 31.12.2012 г. делът на 

младото население (до 15 годишна възраст) в общината е 18,9%, докато за областта е 12,8%, 

а за страната – 14,4%. 

Таблица №1: Данни за стрктурата населението на Община Стражица към 12.2012 г. 
ОБЩИНА  
СТРАЖИЦА 12539 души 

 
% 

Под трудоспособна възраст 2367 души 18,9 
Във трудоспособна възраст 6990 души 55,7 
Над трудоспособна възраст 3182 души 24,9 

Източник: НСИ – Население под, във и над трудоспособна възраст към 31.12.2012г. 

 
Таблица №2: Данни за стрктурата населението на Област Велико Търново към 12.2012г. 
ОБЛАСТ ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО 253580 души 

 
% 

Под трудоспособна 32541 души 12,8 
Във трудоспособна  155591 души 61,4 
Над трудоспособна 65448 души 25,8 

Източник: НСИ – Население под, във и над трудоспособна възраст към 31.12.2012г. 

*Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.  
*В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.  
*Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и 
повече навършени години. 

Най-високият дял на под-трудоспособното население за целия СЦР е в община 

Стражица, който обаче се дължи на високата раждаемост сред ромското население. Имайки 

предвид тяхната неактивност към включване в пазара на труда, логичното нарастване броя 

на трудоспособното население е по-скоро нереалистично.  

Структурата по пол на населението се характеризира с превес на жените над мъжете 

– 49,6% - мъже, срещу 50,4% - жени. 
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2.1.6. Заетост 

В ОПР е засегнато явлението „всекидневна миграция” и влиянието му върху 

икономическото състояние на населените места. Трудовата миграция се явява ефикасен 

начин за справяне с високата безработица. Явлението „всекидневна миграция“ е тясно 

свързано с икономическото състояние на населените места, тяхното местонамиране и 

инфраструктура, както и с наличието и характеристиките на работната сила в тях. 

Значението на този процес за обществото е голямо, тъй като участието във всекидневните 

пътувания, за разлика от постоянното преселване, не води до трайно обезлюдяване на 

населените места или до нарушаване на възрастовата структура на населението. 

Таблица №3: Всекидневни трудови пътувания на заетите лица по направление на миграцията за 2011 г. 

За
ет

и 

3282 

Лица, които живеят 
и работят в едно и 
също населено място 2710 

Общо 
Всекидневни 
трудови емигранти 
(ВТЕ) 

572 

В община на друга 
област 

в градовете 29 5.1% 
в селата 15 2.6% 

В община на същата 
област 

в градовете 199 34.8% 
в селата 25 4.4% 

В същата община в градовете 204 35.7% 
в селата 100 17.5% 

Източник: НСИ  

От таблицата е видно, че 17,4% от всички заети работят в други населени места, 

което е ясно доказателство за непривлекателността на местния пазар на труда. 

2.1.7. Безработица 

Тенденцията през последните десет години за безработицата в община Стражица е 

със стойности значително над средните за страната. По данни на бюрото по труда, гр. Горна 

Оряховица през 2012 г. безработните са 1367 души, което е 31.9% от населението на 

общината, почти три пъти над средното за страната. Основния поток от безработни в 

бюрата по труда се състои от периодично освобождавани заети лица, предимно от малки и 

средни предприятия, поради свиването на българския и европейския пазар, и намаляване 

обема на работа в някои икономически дейности.  
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През 2012 г. безработицата рязко се покачва поради промяна в икономически 

активното население. В следващата таблица са изложени данните за безработните лица за 

2011г. и 2012г. 

Таблица №4: Регистрация на безработни лица   
Година Регистрани безработни лица - брой 

Равнище на 
безработица 

% 

 общо от тях: 
  на възраст до 

29 години 
вкл. 

с регистрация  
повече от една 

година 
Община Стражица 

2011 1221 217 569 23,05 
2012 1367 299 570 31,9 

Източник: Бюро по труда, гр. Горна Оряховица 

Община Стражица е с високо равнище на безработица. Причините за тази висока 

безработица са освен липсата на опит и квалификация, и липсата на трудов стаж.  

От данните в таблицата ясно се вижда, че дялът на регистрираните безработни млади 

е значително висок. Оптимистичния показател за 2012 г. е намаляването на почти 

наполовина (299 души) броя на дълготрайно безработни лица в сравнение с 2007 г. (1135 

души). 

Ефективността на проектите за овладяване и намаляване на безработицата в най-

голяма степен се предопределя и от съответствието на качественият състав на безработните 

– образование, специалност и др. Най-лошо поставени на пазара на труда са безработните с 

основно и по-ниско образование. 

Допълнително утежняващо обстоятелство за тях са възрастта и липса на 

квалификация. Запазва се устойчивата тенденция безработните без специалност и 

квалификация да са най-многобройната група сред регистрираните безработни. Това е в 

резултат на намалението на производството в промишлените предприятия на територията на 

общината.  

Значително по-високо е равнището на безработица в селата от общината в 

сравнение с града. В селата Асеново, Виноград, Камен и Царски Извор над 70% от 

населението в трудоспособна възраст е безработно. Този восок процент на безработни в 

селата се обуслава от икономическа ситуация заетите, бавните темпове на аграрната 

реформа, закриването на съществуващите промишлени цехове и други производства в 
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селата, а също така от съкращенията в градовете, засегнали и населението на селата, 

доскоро заето извън населеното място, ежедневните трудови мигранти. Друга важна 

причина за по-високата безработица на част от живущите в селата е възрастовата 

структура на заетите лица и по-ниското им образователно равнище. 

3. Икономическо развитие и обществено обслужване  

3.1. Анализ на местната икономика 

По отношение на структуроопределящите отрасли в икономиката на община 

Стражица, водеще позиция заема преработващата промишленост с най- висок дял нетни 

приходи от продажби и заети лица през 2012 г., следвана от земеделието и търговията.  

В ОПР е направен сравнителен анализ на трите сектора – преработваща 

промишленост, земеделие и търговия, на база на който „търговията” е очертана като 

„алтернативен източник на доходи”.  

Спада в заетостта в сектора преработваща промишленост спрямо 2008 г. е за сметка 

на броя на заети в търговията и селското стопанство, което ги сочи като по-предпочитани и 

доходоносни. Но предпоставка за по-високата заетост в аграрния сектор са недостатъчната 

механизация и липсата на интензивно земеделие. 

3.2. Селско и горско стопанство 

Според анализа в ОПР слабите финансови показатели на селското стопанство са 

резултат от много фактори, като основен обаче се посочва високия процент на пустеещи 

земи (20%). По-голямата част от обработваемите земеделски земи се заема от зърнените и 

маслодайните култури. 

Според данните на ОС „Земеделие” за 2013 г. водещата позиция в растениевъдните 

площи се споделя между пшеницата (65,631 дка) и слънчогледа (68,225 дка), като размера на 

общите декари със слънчоглед бележи ръст от 39% през 2013 г. спрямо 2009 г. Царевицата е 

трета, по заета площ, култура, която за 2013 г. възлиза на 19,788 дка., бележейки ръст от 

187% спрямо 2009 г. Данните сочат за неусвоен потенциал на растениевъдството, за чието 

насърчаване следва да се предприемат мерки и политики. 
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Зеленчукопроизводството, овощарството и лозарството са отрасли, които се 

нуждаят от целенасочени мерки за възстановяване. Проблема за инвеститорите е липсата на 

укрупнени масиви. Въпреки това, районът на община Стражица е характеризиран като 

ключов за развитието на зеленчукопроизводството в област Велико Търново и следва да се 

преприемат политики и мерки за насърчаването му. 

Горските площи в община Стражица са 26,53% от общата територия, като 30 000 

дка гроска площ става държавна собственост. Дърводобивът е умерено развит и има 

налични дивечовъдни станции. Предвидените мерките и политики за опазване на 

съществуващия горски фонд обхващат териториите на селата Мирово, Асеново, Горси 

Сеновец, Благоево, Кавлак и Лозен. 

На територията на община Стражица преобладават малките животновъдни 

стопанства, чийто собственици все още отглеждат своите животни в семейно-битова среда 

и тяхната продукция се използва предимно за задоволяване на лични нужди. 

30-те микроязовира на територията на общината дават добра възможност за развитие 

на рибовъдство, създаване на рибовъдни ферми или преработвателни предприятия. Такива 

политики и мерки са заложени за микроязовирите в землищата на селата Асеново, Балканци, 

Бряговица, Виноград, Камен, Кесарево, Николаево, Нова Върбовка, Сушица и гр. Стражица. 

На територията на град Стражица и селата Кесарево, Асеново, Бряговица, Сушица, 

Виноград, Балканци и Николаево са предвидени мерки за насърчаване развитието на 

пчеларството. 

3.3. Промишленост 

Промишлеността в община Стражица се концнетрира в няколко производствени и 

преработващи предприятия. Основните предприятия в преработващата промишленост са: 

• „Корадо - България” АД - производител на стоманени отоплителни тела; 

• „Велпа - 91” АД - производство на каширани и щанцовани опаковки; 

• ЕТ „Пименс” ООД - производство, преработка и търговия с птиче месо; 

• „Хлебозавод – Стражица” ЕООД; 

• ТПК „Електра” – Стражица - производство на ел. нагреватели; 
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• „Стефан Стефанов – 2003 ЕООД” - производството на битови отоплителни 
уреди; 

• „Агис” ООД – мелница; 

• „Зорница-Кесарево”АД – производство, преработка и търговя с птиче месо; 

• «Вароша» ЕООД с. Камен – млекопроизводство, млекопреработка, 
производство на млечни продукти; 

• „БУМЕКС”ООД – търговия; 

На територията на община Стражица има изцяло изградена индустриална зона, 

електрифицирана, напълно инфраструктурно обезпечена, изцяло готова за експлоатация. 

Разположена е върху 118 декара площ, в близост до жп-линията. Напълно подходяща е за 

предприятия от леката и преработвателна промишленост с нискозамърсяващи производства. 

Възможно е изграждането на логистичен център, складове, халета и др. 

3.4. Търговия 

Важен фактор, спомагащ за развитието на търговията, е географското 

местоположение на община Стражица, както и обезпечеността и с достатъчно пътища и жп-

линия. Община Стражица се намира и в близост до летище и пристанище, съответно – Горна 

Оряховица и Свищов. Както е посочено в ОПР, оптималния сценарий за местната 

икономика е обвързването на трите вида отрасли – селскостопанство, преработваща 

промишленост и търговия. 

3.5. Туризъм 

За развитието и разнообразяването на местната икономика, както и предоставянето 

на допълнителна заетост, което е особено важно за намаляване на високия процент на 

безработицата, благоприятства развитието на туризма. На територията на община Стражица, 

въпреки всички налични дадености – природни и културни, изградеността на 

туристическите атракции е недостатъчна. Освен допълнителното благоустрояване, важна 

мярка, която трябва да се предприеме за развитие на туристическите атракции, е 

популяризирането им, чрез маркетинг и реклама на дестинацията. 

• Вилна зона „Казълдере”; 
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• Ландшафтен парк „Малка България” - до главния път София – Варна, в 

близост до с. Железарци; 

• Изворът “Света Марина” в м. “Манастирището” в землището на с. Кесарево;  

• Пещерата “Котешката дупка” в землището на с. Балканци. 

3.6. Обществено регулиран сектор 

3.6.1. Образование 

Общината има добре изградена училищна мрежа от 7 общообразователни училища и 

една професионална гимназия: НУ "Иван Вазов" с. Царски Извор, ОУ "Св. Св.Кирил и 

Методий" с.Асеново, ОУ "Св. Климент Охридски" с. Виноград, СОУ "Св. Климент 

Охридски" с. Камен (бивша селскостопанска гимназия), ОУ "Николай Райнов" с. Кесарево, 

НУ "Отец Паисий" с. Сушица, СОУ "Ангел Каралийчев" гр. Стражица, ПГ по транспорт 

"Васил Друмев" гр. Стражица, Общински детски комплекс гр. Стражица. 

През 2013 г. на територията на община Стражица функционират 2 Обединени детски 

заведения (ОДЗ) в гр. Стражица, които покриват селата Бряговица, Царски извор, Асеново и 

Сушица, както и 2 целодневни детски градини в селата Кесарево и Камен.  

Обучението в Професионалната гимназия по транспорт гр. Стражица се извършва по 

следните специалности: автотранспортна техника; подемно-транспортна техника; 

конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил; производство на облекло и 

текстил. В гимназията в момента се обучават 150 ученици в дневна форма на обучение  и 80 

бр. в задочна. 

В СОУ "Ангел Каралийчев" се извършва прием в профилирани паралелки по профил 

технологичен и хуманитарен. Учениците от ІХ и ХІІ клас се обучават по специалностите 

“Информационни технологии” и “Стопански мениджмънт”. За нуждите на профилираното 

обучение е оборудван компютърен кабинет.  

Бившата професионална гимназия по селско стопанство с. Камен  през 2013 г. се 

слива с основното училище и се реформира в средно общообразователно училище. 

Реформата е наложена  от липсата на достатъчен брой ученици, за да се покрият държавните 

образователни стандарти. Учениците от горния курс  се обучават по специалностите: 
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• производител на селскостопанска продукция; 

• горско ловно стопанство. 

Училището разполага с ферми, машинно-тракторен парк, учебни работилници и 

обработва 800 дка земя, но материалната база е значително остаряла, което е пречка за 

осигуряване подготовка на учениците, адекватна на съвременните изисквания. 

За периода 2007-2013 г. броят на учениците намалява с 8,19%, чийто темп е по-бърз 

от темпа на намаляване на общото население на общината (5%).  

Съществуващата мрежа от учебни и детски заведения задоволява в голяма степен 

възпитателните и образователни нужди на децата и учениците от общината. Средното 

съотношение ученик-учител за периода 2007-2013 г. е 8,69, тоест на един учител обучава 

близо 9 ученици. Това отношение от една страна благоприятства ефективността на 

обучителния процес, но от друга – по-големият брой учители са по-голям разход за 

училищата. 

Независимо, че транспортните връзки в общината и със съседните общини са 

недостатъчни, 84 учители пътуват ежедневно. В общината – 19 и от други общини – 65 

учители. Най голям е процентът на пътуващи учители в НУ “Иван Вазов” с. Ц.Извор, ОУ 

”Кирил и Методий”с. Асеново и ОУ ”Николай Райнов” с. Кесарево. 

Както е подчертано в ОПР на Община Стражица, образователната структура е 

оптимизирана, но качеството на образователните услуги, извънучилищните дейности и 

връзката между бъдеща професионална реализация и образование се нуждаят от комплексна 

подкрепа за тяхното разрешаване. 

3.6.2. Здравеопазване 

Здравеопазването на територията на община Стражица е незадоволително. 

Проблемът на здравната мрежа в общината, както и за цялата страна, е неравномерното 

разпределение на първичната медицинска помощ. В общината има разкрит филиал на 

спешна помощ и линейка, но няма лечебни заведения. Поради липсата на достатъчен брой 

общопрактикуващи лекари, на практика малките села остават без постоянно здравно 

обслужване.  
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Според областната здравна карта медицинското обслужване в общината се 

осъществява от: 

1. Първична медицинска помощ – 7 общопрактикуващи лекари, 3 в гр. Стражица, 2 в 

с.Камен, 1 в с. Кесарево и 1 в с.Сушица; 

2. Първична медицинска помощ – 1 лекар за първична доболнична помощ в гр. Стражица;  

3. Първична помощ по дентална медицина – 5 заведения, 4 в гр. Стражица и 1 в с.Кесарево; 

4. Специализирана медицинска помощ – 1 сепциалист по педиатрия, 2 специалисти по 

вътрешни болести, от които единият е и по кардиология и 1 специалист по нервни болести. 

И четиритте специалисти се локализирани в гр. Стражица. 

5. Една самостоятелна клинична лаборатория в гр. Стражица. 

3.6.3. Социална инфраструктура 

Услугите, които се предоставят на територията на общината са насочени към 

определени целеви групи – възрастни хора, деца в риск и такива с увреждания, но няма 

развити практики и услуги за превенция, подкрепа на семействата и за развитие на семейния 

тип грижа за превенция на изоставянето, деинституционализацията и реинтеграцията. 

3.6.4. Култура 

Петнадесет читалища съхраняват и развиват културните традиции на района. 

Църквите в Сушица, Кесарево, Стражица и Асеново са обявени за архитектурни паметници 

на културата, но са разрушени или силно повредени от земетресението. В с. Сушица и гр. 

Стражица църквите са възстановени, но в с. Асеново все още не е. Църквата в с. Кесарево 

също се нуждае от ремонт. Общината е възстановила разрушените от земетресението 

църкви в селата Бряговица, Балканци и Горски Сеновец. Църквите в селата Николаево, Ново 

Градище и Камен се нуждаят от ремонт. 

Общината разполага с картинна галерия в гр. Стражица със 7 изложбени зали. 

Сградата обаче не е конструктивно укрепена и възстановявана след земетресението през м. 

декември 1986 година. Галерията разполага с богат фонд - 546 живописни творби, 93 

скулптури, 240 графики, 28 творби от приложния раздел. Сред особено ценените експонати 

са творбите на Илия Петров, Никола Манов, Владимир Димитров - Майстора, Димитър 
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Казаков, Йоан Левиев, Михалис Гарудис, Васил Стоилов, Енчо Пиронков, Катя Гецова. От 

1974 до 1985 година се е провеждал Международен пленер по живопис. Изготвеният проект 

за възстановяването на Картинната галерия предвижда освен експозиционна площ, да се 

преустроят част от помещенията в Кафе-театър и Дом на приказката. Търсят се партньори и 

донори за финансиране на проекта. На 24 май 2003 година общината открива Изложбена 

зала, в която са представени творби от фонда на галерията. В две от помещенията е 

подредена музейна сбирка "Духовния живот на Стражица през вековете".  

През месец май в град Стражица се провеждат Каралийчеви дни с разнообразни 

прояви. В село Сушица на 6-ти март се организират тържества, посветени на Димитър 

Атанасов - Матроса. Организират се атрактивни и автентични са Илинденските седянки в 

края на м. юли в Благоево, Владислав и Балканци. Групата за автентичен фолклор от 

с.Виноград е носител на многобройни награди от съборите в Копривщица. С оригинални 

изяви се представят самодейните театрални състави към читалищата в Кесарево, Сушица и 

Стражица. 

 В ОПР на Общината е дадена подробна справка от Министерството на културата, 

която показва наличието на 75 НКЦ в 15 от 22-те населени места в общината, които са с 

национално и местно значение. 

3.7. Пазарен сектор 

3.7.1. Търговия и обществено хранене 

В сравнение със сектора преработваща промишленост, който е 

структороопределщият отрасъл в икономиката на община Стражица, търговията е със 

сравнително ниско ниво на генерираната продукция, тя заема трето място след земеделието. 

В ОПР са дадени подробни стойности за периода 2007-2012 за броя предприятия и 

произведената продукция, както и брой заети лица. 

3.7.2. Административно обслужване 

В град Стражица са съсредоточени всички териториални звена на финансови, 

застрахователни, банкови, данъчни и др. институции. 

Три банки обслужват населението и фирмите – Банка „ДСК“ ЕАД и „Интернешънъл 

Асет Банк” АД. 
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Застрахователните компании са ДЗИ, ЗПЗД „България“, ЗД „Армеец“ – АД, 

„Витоша“, „Алианц – България“, „Родина“ и др. 

Държавните институции са представени от Бюро по труда – филиал, Дирекция 

„Социално подпомагане”, Общинска служба „Земеделие“. Няма представителство на 

Националния осигурителен институт и Националната здравнаосигурителна каса. 

4. Инфраструктурно развитие 

4.1. Транспортна инфраструктура 

Община Стражица има относително висока степен на изграденост на елементите на 

техническата инфраструктура. Гъстотата на пътната мрежа е значително по-висока от 

средната за страната. През територията на общината преминават много важни комуникации 

с регионално и национално значение. С национално значение са пътищата от националната 

сухопътна мрежа: 

• Велико Търново – Кесарево - Омуртаг /за Варна/; 

• Горна Оряховица – Камен - Попово; 

• Стражица – Лозен - Полски Тръмбеш;  

• Стражица – Ново Градище - Омуртаг. 

Основните и второстепенните оси на развитие се формират по транспортните 

направления на коридорите от трансевропейската транспортна мрежа и на други 

транспортни мрежи от европейско и национално значение в територията на България. Те 

осигуряват връзките между урбанистичните центрове в националната територия, както и 

връзките им с другите европейски центрове. Тяхната стимулираща роля за урбанистичното 

развитие е очевидна, затова те могат да бъдат наречени оси на урбанистично развитие.  

В близост до общината преминават основни и второстепенни оси на развитие на 

област Велико Търново, както следва: 

• Средна основна меридионална ос – Русе – Велико Търново – Габрово - Стара 

Загора – Хасково – Кърджали - Маказа, част от общоевропейски транспортен 

коридор № 9; 
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• Северна основна паралелна ос – София – Плевен – Русе и отклонението – 

Плевен – Велико Търново – Шумен – Варна (АМ „Хемус“);  

• Крайдунавска паралелна ос, която свързва селищата по Дунавското 

крайбрежие;  

• Второстепенна ос на развитие, свързваща Свищов - Велико Търново – Русе – 

Разград - Шумен. 

С национално значение е и ЖП линията София-Горна Оряховица-Варна, която 

преминава през три населени места: спирка с. Кесарево, гара Стражица и спирка с. Асеново. 

Тази отсечка е изградена през 1887-1890 година, а открита за експлоатация през 1900 

година. Дължината на железопътната мрежа, преминаваща през територията на общината е 

39,708 км, като нейното техническо състояние е добро. 

Междуселищните връзки в общината се осъществяват чрез автомобилния транспорт. 

Изградени 546 улици и пътища от ІІ-ри до ІV-ти клас. През 10 от всичките 22 населени 

места минават пътища ІІІ-ти клас, през останлите - ІV-ти клас. Общата дължина на пътища І 

и ІІІ клас е 113,270 км., а на IV-токласната – 83,100 км. 

4.2. Водоснабдяване 

До 1987 година 18 от общо 22-те населени места на общината са водоснабдени. След 

тази година, в периода на възстановяване щетите от земетресението през 1986 година 

продължава изпълнението на програмата за развитие и в резултат на това са водоснабдени и 

останалите селища на община Стражица. От 1992 година до 1999 година са осъществени 

проектите за допълнително водоснабдяване на селищата с режим на водопотреблението – 

Кесарево, Камен, Нова Върбовка, Виноград, Благоево, Владислав, Балканци, Лозен, 

Железарци и Любенци, а във Водно - изграждане на вътрешната водопроводна мрежа. Град 

Стражица и селата Кесарево и Бряговица се водоснабдяват от хидровъзел “Йовковци”, а 

останалите населени места от местни водоизточници. Анализът на съществуващата 

изграденост на водоснабдителните системи в Община Стражица показва една общо взето 

задоволителна водоснабденост на населените места в общината. Въпреки това следва да се 

отбележи, че 90% от водопроводната мрежа в гр. Стражица е с изтекъл срок на годност и се 

нуждае от реконструкция.  
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Таблица №5: Опис на активите в общ. Стражица (водопровод) 
Населено място АЦ (м1) стом. 

(м1) 
РЕНО чугун Бет. тр.  

1  

поцинк.тр. HP 

3  Общо 246536 102015 14470 1276 262 636 4400 

Източник: „Водоснабдяване и канализация „Йовковци” ОБЩИНА СТРАЖИЦА – В. Търново 

Дейностите по добиване и доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчните 

води на територията на Община Стражица се извършва от “ВиК Йовковци” ЕООД 

гр.Велико Търново, район Стражица.  

В селата Благоево, Владислав, Балканци, Лозен, Камен, Виноград са регистрирани 

отклонения в качеството на питейните води по съдържание на нитрати, което налага спешни 

мерки. 

4.3. Канализация 

Изградена канализация има само в града. Частично изградена е канализационната 

мрежа в селата Кесарево и Камен и се доизгражда по проекти на общината по ПРСР. В 

момента се изгражда и вътрешната канализационна система на с. Сушица. За изграждането 

на канализация и пречиствателни съоръжения в селата са необходими значителни 

инвестиции. Липсват съоръжения за отпадни води, което води до безконтролно изпускане на 

замърсени води в реките. При обилни валежи се появява сериозен проблем от недостатъчна 

проводимост на съществуващите канализационни отклонения и връщане на отпадъчните 

води. 

4.4. Хидромелиорации 

До 1991г. на територията на Община Стражица са функционирали десет напоителни 

станции, осгуряващи напояването на 49 090 дка земеделски площи в землищата на селата 

Асеново, Благоево, Бряговица, Виноград, Горски Сеновец, Камен, Лозен, Царски Извор и 

град Стражица. Като воден ресурс са ползвани 21 микроязовира заедно с преминаващите на 

територията на общината реки. В момента всички хидромелиоративните съоръжения са 

силно амортизирани и негодни за употреба. 

4.5. Енергийни мрежи и системи 
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Всички селища са електрифицирани, а в централните райони на повечето мрежата 

ниско напрежение е подземна. Основен източник на електроенергия е националната 

електроенергийна система, посредством един от основните възли на преносната система – 

подстанция Горна Оряховица с трансформация на напрежението 220/110/20 кв. Чрез 

трансформаторна районна подстанция 110/20 кв., разположена на територията на гр. 

Стражица, се осигурява захранването на цялата община. 

4.6. Комуникационни мрежи и интернет достъп 

Общата телефонна плътност, като основен показател за развитието на съобщителната 

система е по-ниска от средната за страната, но за домашните постове плътността е по-висока 

от средната за страната. Междуселищният трафик в национален мащаб се осъществява от 

цифровата автоматична междуселищна телефонна централа В.Търново. По данни на БТК 

АД територията на общината е 100% цифровизирана. Територията на общината е със 100%-

во GSM-покритие. 

След преброяването през 2011 г., показателите за наличието на компютър в 

жилището са ниски за община Стражица, почти двойно по-ниски в сравнение с тези за 

областта. Източните и северните части на община Стражица, извън общинския център, не са 

осигурени с широколентова връзка. Тези стойности обуславят ниска информираност на 

обществеността.  

На територията на община Стражица има четири доставчици на мрежов интернет. От 

тях само един предлага оптична свързаност. В повечето населени места е достъпен само 

мобилен интернет. 

• БТК АД 
Таблица №6: Изградени обекти на БТК АД 

Община 

Тел. 
постове 

фиксиран 
интернет 

Покритие Базови станции 

бр 
мобилна 
интернет 

мрежа 

мобилни 
тел. 

връзки 
бр 

Стражица 774 
в две 

населени 
места 

98.24 % 100 % 

5 броя 
гр. Стражица, с- Кавлак, 
с. Мирово, с. Камен и с. 

Сушица 
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Източник: БТК АД 

БТК предлага комутируем достъп чрез телефонната мрежа до ИНТЕРНЕТ. Мрежата 

за достъп за бизнес услуги има обособени точки за достъп. Общинска администрация гр. 

Стражица, СОУ “ А. Каралийчев” и Професионална гимназия гр. Стражица са с осигурен 

достъп. Голяма част от малките и средни предприятия в общината също ползват интернет. 

Все още обаче са много малко частните абонати. 

• „Космо България Мобайл” ЕАД 
Няма изградени кабели от оптичната мрежа. В Община Стражица са разположени 4 броя 
базови станции 

Таблица №7: Базови станции 

БТС No Землище Местноположение собственост на земята 

4593 гр. Стражица м. „Чомаковец" 
ПИ 078001 частна  

3615 с. Балканци м. Стойкови трапища" 
ПИ 000262 общинска  

4533 с. Камен м. „Змеево" 
ПИ 017027 частна 

4817 с. Царски 
извор 

върху къща в 
парц. VІІ, кв. 90 частна 

Източник: „Космо България Мобайл” ЕАД 
В землището на с. Балканци преминава подземна кабелна линия на дълбочина 0.80 м за ел. 

захранване на БТС No 3615.  

• „Мобилтел” ЕАД 

Няма изградена линейна инфраструктура на територията на община Стражица. За 

мобилната мрежа са предоставени данни в графичен и цифров вид. 

• „ЕВО БГ” ООД 

Кабелният оператор е представил данни в цифров вид. 

5. Екологично състояние 

5.1. Състояние на атмосферния въздух 

Районите за оценка на управление /РОУ/ на качеството на атмосферния въздух /КАВ/ 

са определени в съответствие с изискванията на Наредба № 7 за оценка и управление 
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качеството на атмосферния въздух към Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ 

изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 декември 2012 г. На територията на Община Стражица няма 

мониторингови станции за контрол на състоянието на атмосферния въздух /СПККАВ/, 

поради това всяко тримесечие РИОСВ гр. В. Търново извършва контрол на азотен диоксид 

/NO2/, серен диоксид /SO2/, сероводород /H2S/, прах и оловни аерозоли. РИОСВ гр. 

В.Търново контролира предприятията “Велпа-91”АД, заради парова централа и “Корадо-

България”АД, заради мазутната централа, които се явяват евентуални източници на 

замърсяване. При констатиране на превишаване над пределно допустимите граници РИОСВ 

налага санкции на предприятията замърсители.   

5.2. Води 

Съгласно Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към 

повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, мониторинговите 

програми се изработват от Басейновите дирекции и се утвърждават със заповед на МОСВ 

(нова Заповед №РД –182/26.02.2013г.) Класификационната система за оценка на екологично 

състояние на типовете повърхностни води е дадена в новата Наредба №H-4/14.09.2012г за 

характеризиране на повърхностните води.  

5.2.1. Повърхностните води 

Повърхностните води се формират основно от падналите валежи от сняг и дъжд в 

района. Характерно за тях е неравномерното им разпределение през различните години, 

сезони и месеци. Количеството на повърхностните води на общината е сума от 

повърхностните води, които се генерират на територията й главно от валежи и количеството 

води, влизащи в общината чрез река Голяма река, Лефеджа и Стара река, които са от 

поречието на река Янтра. Повърхностните води са с дъждовно – снежно подхранване и 

неустойчиво разпределение на оттока.  

Имисионен контрол от РИОСВ – гр. Велико Търново за месец ноември 2013 г.:  

• Пункт BG1YN06413MS150 (р.Голяма при ХМС гр.Стражица) – е в добро 

състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н 

– 4/14.09.2012г. ; 



  

  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект "Ефективни политики в Община Стражица”, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма  "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд  по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-31/07.11.2013г. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Стражица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

“ДиДжи Консулт” ЕООД                                                                                                        33 

• Пункт BG1YN86411MS320 (р.Голяма след гр.Стражица - устие) – е в добро 

състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н 

– 4/14.09.2012г.  

• Пункт BG1YN00651MS160 (р.Стара река мост след с.Кесарево) - е в добро 

състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н 

– 4/14.09.2012г.  

• Пункт BG1YN00061MS140 (р.Лефеджа при с.Бряговица преди вливане в 

р.Янтра) - е в добро състояние по изследваните физикохимични показатели 

съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г.  

Направената оценка е извършена на основание чл.12, ал.4 от Наредба № Н-4 от 14 

септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води, влязла в сила от 05.03.2013 г. 

Оценката обхваща измерените и усреднени стойности на показателите в рамките на 

последните 3 години, когато се изпълнява Програмата за мониторинг.  

5.2.2. Подземни води 

Естественият ресурс на подземните води в басейна на р. Янтра е в границите между 

3,69 и 11,15 м3/сек в зависимост от водообилието на годината и предходните години. В 

многогодишен аспект ресурсът се оценява на около 7,42 м3/сек, което съответства на една 

средно водообилна година. Налага се изводът, че Янтренският басейн не е много 

водообилен на подземни пресни води. 

5.2.3. Питейни води 

Питейни води - Град Стражица, селата Кесарево и Бряговица получават вода за 

питейно-битови нужди от хидровъзел “Йовковци. Всички останали населени места се 

водоснабдяват от местни водоизточници на подземни води. Населените места са обезпечени 

целогодишно с необходимите водни количества с изключение на с.Теменуга и с. Железарци, 

където има сезонен недостиг на вода, а Q е 9,5 куб. за 24 часа в останалото време.  

Стражица и селата отговарят на Наредба №9 на МЗ, МРР и МОСВ за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели /ДВ бр.30/2001 г./. Изключение правят 

селата, които са със собствени водоизточници: Камен, Лозен, Виноград, Благоево, Балканци 

и Владислав, поради това, че водата е замърсена с нитрати над 50 мг/л. Мониторингът на 
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питейната вода през 2012 г. на тези села показва средногодишна концентрация на нитрати 

63,20 мг/л (от 48 мг/л до 89,64 мг/л), с тенденция за увеличаване в сравнение на преходните 

години. Това налага спешни мерки за пренасочване на водоснабдяването от хидровъзел 

“Йовковци”. 

Наднорменото съдържание на нитрати в питейната вода най-често е резултат от 

прекомерното и неправилно торене на почвата с органични и минерални торове във 

водосборната област на плитки подземни водоизточници, използвани за питейно 

водоснабдяване. Други източници на нитратно замърсяване на подземните води са 

отпадните води от животновъдни стопанства, нерегламентирани сметища, населени места 

без изградена канализация. За да се намали съдържанието на нитрати във водата е 

необходимо прилагането на правила за добра земеделска практика.   

5.2.4. Канализационна система 

В града канализацията е изградена на 98%. В с. Кесарево е изградена от общината 

980 м. канализация /общинска собственост/, а в с. Камен 580 м., също общинска 

собственост. В останалите населени места няма изградени канализационни клонове. В р. 

Голяма река е заустена ГПСОВ гр. Стражица, през която минават отпадъчните води на 

града. Същата е изградена на етап механично стъпало. Необходимо е изграждането на 

биологично стъпало. 

5.2.5. Земи и почви 

Главен източник на замърсяване на почвите е наторяването. Употребата на торове и 

пестициди е в границите на нормативите с известен риск от преторяване. 

Опожаряването на декари стърнища и суха тревна растителност в земеделските земи 

и горския фонд водят до замърсяване на атмосферния въздух с вредни газове. Високата 

температура води до увреждане повърхностния слой на почвата, което нарушава нейната 

микробиологична структура и воден баланс. Това от своя страна води до дисбаланс в 

екосистемата, тъй като микроорганизмите в почвата разлагат растителните остатъци и 

създават органични вещества - един от показателите за плодородието на почвата. 

На териоторията на общината има наличие на слаби и средноразвити ерозирали 

почви, за които обаче не се предприемат никакви мерки. 
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5.3. Отпадъци 

Община Стражица реализира годишни планове за действие по Програмата за 

управление на отпадъците, има и Програма за разделно събиране на отпадъци.  

За периода 2004-2010 на територията на общината са закрити 21 сметища. Предстои 

да се извърши рекултивация на общинското депо за отпадъци в гр. Стражица възможно най-

скоро, поради изтеклия срок (2009 г.), поставен от ЕК за закриване на всички сметища и 

изграждане на модерни регионални депа за битови отпадъци. Съществуващото депо за 

неопасни отпадъци на община Стражица е разположено в землището на гр. Стражица, 

местност „Сухото дере” („Кору дере”). Депонирането на отпадъците е започнало през 1986 

г., продължителност на експлоатация 24 години. Стартиран е проекта за за изграждане на 

регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране на 

отпадъци преди окончателно им обезвреждане чрез депониране в гр. Велико Търново.  

5.4. Шум: 

Шумът в градската и битовата среда е един от рисковите фактори с хиперинтензивно 

действие. Основни източници на шум в градската среда са моторните превозни средства. 

Във връзка с това е въведен в експлоатация обходен път поемащ транзитно преминаващите 

МПС, а през летния сезон общината спира движението в централната градска част. Начини 

за справяне с шумовото замърсяване са изграждане на зелени пояси и подобряване на 

пътната настилка. 

5.5. Биоразнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) 

За опазване на биологичното разнообразие в екосистемите в района и на естествените 

процеси протичащи в тях, както и на характерни забележителни обекти на неживата 

природа и пейзажи, за защитена територия в Община Стражица е обявена защитената 

територия “Железарци”. Природни образувания са пещерата “Кочата дупка” в землището на 

с. Балканци, която не е проучена и извора “ Света Марина” в землището на с. Кесарево 
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Беленска гора - BG00002311: 

• Обща територия: 

7312,21 ха; 

• Одобрена от МС с 

Решение №.122 от 

02.03.2007 г., бр. 

21/2007 на Държавен 

вестник; 

• Цели на опазване: 

запазване на площта 

на природните 

местообитания и 

местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона; запазване на естественото състояние на природните местообитания 

и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата; възстановяване при необходимост на площта и 

естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на 

видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона. 

                                                           
1 http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000231&siteType=HabitatDirective 
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Стара река - BG00002792 

• Обща територия: 146,07 

ха; 

• Одобрена от МС с 

Решение №.122 от 

02.03.2007 г., бр. 21/2007 

на Държавен вестник; 

• Цели на опазване: 

запазване на площта на 

природните 

местообитания и 

местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона; запазване на естественото състояние на природните местообитания 

и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата; възстановяване при необходимост на площта и 

естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на 

видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона. 

                                                           
2 http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000279&siteType=HabitatDirective 
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Голяма река - BG00004323 

• Обща територия: 

7451,74 ха; 

• Одобрена от МС с 

Решение №.122 от 

02.03.2007 г., бр. 

21/2007 на Държавен 

вестник; 

• Цели на опазване: 

запазване на площта на 

природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, 

предмет на опазване в рамките на защитената зона; запазване на естественото 

състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на 

опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези 

местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата; 

възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

6. Профил на Община Стражица 

Физически характеристики: 

Площ: 508,3 km². 

Брой населени места: 22 населени места, от тях: 1 град-център на общината, 9 кметства и 

12 кметски наместничества. 

Релеф, характерен за територията: разнообразен релеф, заема части от Предбалкана и 

Дунавската хълмиста равнина, надморската височина варира от 40 до 420 м.  

                                                           
3 http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000432&siteType=HabitatDirective 
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Териториална структура: земеделските територии - 66.41%, горски - 26.53%, 

урбанизирани територии - 4.96 % от общата площ.. 

Степен на урбанизация: В единствения град Стражица живеят 38% от общото население, 

докато делът на жителите в селата възлиза съответно на 62%. 

Селищна мрежа: балансирана върху цялата територия на общината 

Оси на урбанистично развитие:  

Средна основна меридионална ос - Русе–Велико Търново–Габрово-Стара Загора–Хасково-

Кърджали-Маказа, част от общоевропейски транспортен коридор № 9; 

Северна основна паралелна ос – София – Плевен – Русе и отклонението София–Ловеч–

Велико Търново–Шумен–Варна (АМ „Хемус“);  

Второстепенна ос на развитие свързваща селищата Свищов и Велико Търново. 

Пътна мрежа: Гъстотата на пътната мрежа е значително по-висока от средната за страната 

– 1.04 км/кв.км за общата дължина, вкл. улици и пътища и 0.076 км/кв.км за дължината на 

междуселищните пътища. I-ви клас път – В. Търново – Омуртаг (16,0 км), І и ІІІ клас е 

113,270 км, ІV-ти клас - 83,100 км. 

Инженерна инфраструктура: относително добре развита 

Социални характеристики: 

Население: 14 725 души към 31.12.2013 г., 5.4 % от област В. Търново  

Гъстота на населението: 25 човека/ км2 

Естествен прираст: -5,6‰ за 2013г.  

Механичен прираст: -18 

Възрастова структура: Възрастовата група 15-64 г. се характеризира със стойности (62,4%) 

под средните на областно ниво (68,2%), групата 65+ има идентични за областта нива - 

20,5%. 

Етническа структура: българи – 71,72%, турци – 13,82%, роми – 3,58% и други – 1,25% 

Образователно равнище: население със средно образование - 34%, с висше образование - 

7%, с основно - 33.9%, с начално - 15%, с незавършено начално - 8%, никога непосещавали 

училище - 2% и деца - 0.1% към 01.02.2011 г. 

Система на здравеопазване: незадоволително. 
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Икономически характеристики: 

Водещи отрасли: преработваща промишленост, като структуроопределящ отрасъл, 

следвана от земеделие и търговия. 

Структура на нефинансовия сектор: Най-голям дял – 92.43% са микро фирмите (до 10 
заети), които генерират 24.79% от продукцията в община Стражица. Малките предприятия 
(10-49 заети) са 5.59% и произвеждат 23.13% от продукцията. Средните и големи 
предприятия с над 50 работника са 6 на брой (1.97%). Те произвеждат 52.08% от 
продукцията в общината. 

Коефициент на безработица: към 31.12.2013 г., равнището на безработица в общината е 

34,9 % или 1495 лица 

Екологични характеристики: 

Защитени територии: защитена местност със Заповед № РД – 1304/27.12.2002 г. на МОСВ, 

с площ 31,2 ха., обявена е с цел запазване на характерни смесени горски насаждения – 

„Железарци”; три защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна- Стара река - BG0000279, Беленска гора - 

BG0000231, Голяма река - BG0000432 

Климатични промени: в района на град Стражица по поречието на река Голяма река се 

задържат мъгли 

Недвижими културни ценности: 75 НКЦ в 15 от 22-те населени места в общината, като 10 

от обектите са с национално значение 

Движими културни ценности: изложбен фонд с над 1000 творби; музейна сбирка с около 

1400 експоната 

Потенциални за развитие 

Селско стопанство, зеленчукопроизводство и овощарство, пчеларство, рибовъдство, 

преработвателни предприятия, близост до основни оси на развитие, богато културно-

историческо наследство, благоприятстващо развитието на туризъм. 
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Карта №3: Опорен план на концепцията за пространствено развитие на Община Стражица 
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III. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
СТРАЖИЦА 

1. Перспективи и цели за пространствено развитие на територията на Община 

Стражица за периода 2014-2025 г. 

КПРО разглежда територията на общината в регионален план, като „определя 

средносрочни перспективи и цели за пространствено развитие на територията й по 

отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните общини и 

областния център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната 

транспортна, енергийна и телекомуникационна мрежа“ - чл.7д, ал.3 от ЗРР. 

КПРО дава насоки за документите за устройство на територията и такива за 

регионално планиране на ниво община, а за да бъдат тези насоки адекватни, както бе 

споменато в началото, тя трябва да отразява предвижданията на документите за планиране 

на регионалното развитие от по-високо йерархично ниво - РПР на СЦР, ОСР на Област 

Велико Търново, които от своя страна са съобразени с НКПР и НСРР на Р. България. 

Основната цел, поради която КПРО се разработва преди ОУПО се основава на: 

• Изследването на досегашното развитие на образуването на селищната система; 

• Дефинирането на силните и слабите страни в демографското развитие на 

общината, социално-икономическата структура на населените места, 

развитието на туристическата инфраструктура; 

• Опазването и разумното управление на природното и културно наследство; 

• Намаляването на териториалните неравенства, чрез балансирано териториално 

развитие; 

• Преоткриването на многофункционалността на селското стопанство, 

ориентирано към качество, позволявайки на селските райони да се възползват 

най-добре от потенциала си за развитие. 

Основните задачи, на които се обръща внимание са: 
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• Запазване на човешките ресурси, създавайки трудова заетост, превръщайки 

местния пазар на труда в по-атрактивен и адекватен към потребностите на 

населението; 

• Опазване и усвояване на земеделските и горските земи; 

• Възстановяването на хидромелиоративните системи; 

• Изграждане и рехабилитиране на техническата инфраструктура; 

• Насърчаване на овощарството, лозарството, зеленчукопроизводството, 

пчеларството; 

• Съхраняване на природните богатства, недвижими културни ценности, 

защитени територии и развитие на еко-, селски, пешеходен, риболовен и 

познавателен туризъм; 
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Карта №4: Мерки и политики за пространствено развитие, дефинирани по зони 
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За постигането на заложените цели , в КПРО се предвижда обособяване на 4 основни 

зони, за които се предвиждат конкретни политики и мерки за постигане на 8 стратегически 

цели. 

Политиките и мерки за опазване, поддържане и разширяване  на горското стопанство 

намират приложение предимно в периферните зони на общината, както и в някои централни 

части – в землището на град Стражица. Мерките, които са свързани с развитието на ловния, 

селския, пешеходния и познавателния туризъм са разпределени в зони, както е по-горе 

споменато в документа, в периферната южна част на общината. Малка част от тях са 

обособени в землището на с. Камен и с. Николаево. 

Политиките и мерките за опазване на околната среда се фокусират върху защитените 

територии. Мерките, които КПРО предвижда да бъдат предприети за намаляване на 

негативното въздействие върху околната среда са съсредоточени във вторичните центровете 

на развитие в общината – с. Камен, с. Сушица и с. Кесарево. Политиките и мерките за 

опазване на почвите, които се предвиждат с този документ, са обособени при селата 

Благоево, Владислав, Балканци, Лозен, Камен и Виноград. Предприемането на политики и 

мерки за насърчаването на рибарството и аквакултурите логично обособени са около 

микроязовирите. 

Важно за територията на община Стражица е предприемането на политики и мерки за 

усвояване на големия процент пустеещи земи, главно съсредоточени в южната и югоизточна 

част от периферията на общината. Политиките и мерките за насърчаване на лозарството, 

зеленчукопроизводството, овощарството и пчеларството обхващат почти цялата територия 

на общината, обвързана с урбанизираните зони, с изключение на периферните територии. 

Политиките и мерките, свързани с разширяването и развитието на съществуващи 

производства, както и на нови такива, за развитие на складови и местни пазарни дейности, 

обхваща главния и вторичните центрове – гр. Стражица, селата Кесарево, Камен, Сушица.  

Териториите за реконструкция и развитие на транспортната инфраструктура чрез 

мероприятия от държавна страна са предвидени за: 
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• Път ІІІ – 407 Моравица – Полски Тръмбеш – в участъка граница община 

Антоново – до гр. Стражица и участъка Лозен – Виноград; 

• Път ІІІ – 514 – Г. Оряховица – Попово в участъка Драганово – Сушица; 

• Път ІІІ – 4072 Стражица – Николаево – довършване на ремонтни дейности; 

• Път ІІІ – 4073 – Ц. Извор – Горски Горен Тръмбеш – затворен заради 

свлачище. 

Териториите за реконструкция и развитие на транспортната инфраструктура чрез 

мероприятия от страна на общината са предвидени за: 

• VTR 2283   

ІІІ 407/ Мирово – ЖП гара Асеново – Асеново – 7100 м; 

• VTR 2280  

път І-4 /Кесарево – Антоново/ - Железарци – граница – община Антоново – 

5000 м; 

• VTR 2293 

/ІІІ – 4082 чешма Кесарево/ - Теменуга – Водно – 9500 м; 

• VTR 3282 

/ІІІ – 407 Моравица – Ново Градище/ - Любенци – 4400 м. 

Тези дефинирани пространствени зони, в предстоящите фази на проектиране на ОУП 

на Община Стражица, трябва да бъдат детайлно изследвани, проучени и да бъдат 

реализирани при отчитане на възможностите на собствеността, териториалните ресурси на 

ниво област и община. 
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Таблица №8: Политики и мерки за пространствено развитие на Община Стражица 

Зона Стратегическа 
цел Индекс Мерки и политики за пространствено развитие Територии за прилагане на 

мерките и политиките 

ГО
РС

К
А

 
ЗО

Н
А

 

СТОПАСНКО 
ВЪЗПРОИЗВОДСТ

ВО НА ГОРИТЕ 

ГП1 
Територии за прилагане на мерки и политики за опазване и поддържане на 
съществуващия горски фонд и залесяване 

с. Мирово, Асеново, Горси 
Сеновец, Благоево, Кавлак, 
Лозен 

ГП2 
Територии за прилагане на мерки и политики за поддържане и разширяване на 
горското стопанство 

села Асеново, Водно, Теменуга, 
Кесарево Стражица, Ц. Извор 

НАСЪРЧАВАНЕ 
НА 

(ЕКО)ТУРИЗЪМ 

ГП3 Територии за прилагане на мерки и политики за развитие на ловен туризъм 
гр. Стражица,с. Камен, с. 
Кесарево, с. Николаево 

ГП4 
Територии за прилагане на мерки и политики за развитие на селски, пешеходен и 
познавателен туризъм, рекреация и отдих 

1) Стара река, Голяма река, 
Лефеджа - екотуризъм и 
пешеходен туризъм; 
2) проект в близост до с. 
Железарци - екотуризъм; 
3) Водно, Теменуга, Кавлак, 
Железарци, Любенци, Мирово 
и Ново Градище - селски 
туризъм; 

ГП5 
Територии за прилагане на мерки и политики за развитие и поддържане на центрове 
за временно настаняване/отдих гр. Стражица,с. Камен 

ЗЕ
М

Е
Д

Е
Л

С
К

А
 

ЗО
Н

А
 

СЪЗДАВЕНЕ НА 
СТОПАНСКА 

ДИВЕРСИФИКАЦ
ИЯ ССП1 Територии за прилагане на политики за усвояване на пустеещи земи  

села Водно, Теменуга, 
Любенци, Железарци 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 
МРЕЖИ ЗА 

МЕСТНИ ХРАНИ 

ССП2 Територии за прилагане на политики за насърчаване на лозарството 
с. Камен, гр. Стражица, с. 
Владислав, с. Виноград 

ССП3 
Територии за прилагане на политики за насърчаване на зеленчукопроизводство + 
хидромелиоративни съоръжения 

Нова Върбовка, Кесарево 
Асеново, Благоево, Бряговица, 
Виноград, Горски Сеновец, 
Камен, Лозен, Царски Извор и 
гр. Стражица 
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ССП4 
Територии за прилагане на мерки и политики за насърчаване на трайните насаждения 
(овощни градини)  

Кесарево, Камен, Бряговица, 
Стражица,Благоево, Владислав, 
Ц. Извор, Сушица 

ССП5 Територии за прилагане на мерки и политики за насърчаване на пчеларството 

Стражица,Кесарево, Асеново, 
Бряговица, Сушица,Виноград, 
Балканци, Николаево 

И
Н

Д
У

С
Т

РИ
А

Л
Н

А
 

ЗО
Н

А
 

РАЗВИТИЕ НА 
МЕСТНО 

ПРОИЗВОДСТВО, 
ВКЛ. СКЛАДОВА 

ДЕЙНОСТ 

ИП1 Територии за разширение и развитие на съществуващите производствени дейности Стражица, Камен, Кесарево 
ИП2 Територии за смесена многофункционална зона за развитие на складови дейности Стражица 

ИП3 
Територии за смесена многофункционална зона за развитие на нови производства и 
местни пазарни дейности 

Стражица, Камен, Кесарево, 
Сушица 

ИНФРАСТРУКТУР
НО РАЗВИТИЕ 

ТП4 
Територии за реконострукция и развитие на транспортната инфраструктура чрез 
мероприятия от държавна страна 

1. АМ Хемус - проект 
2. Път ІІІ – 407 Моравица – 
Полски Тръмбеш – в участъка 
граница община Антоново – до 
гр. Стражица и участъка Лозен 
– Виноград. 
3. Път ІІІ – 514 – Г. Оряховица 
– Попово в участъка Драганово 
– Сушица. 
4. Път ІІІ – 4072 Стражица – 
Николаево – довършване на 
ремонтни дейности. 
5. Път ІІІ – 4073 – Ц. Извор – 
Горски Горен Тръмбеш – 
затворен заради свлачище. 

ТП5 
Територии за реконструкция и развитие на транспортната инфраструктура чрез 
мероприятия от страна на общината 

1. VTR 2283- /ІІІ 407/ Мирово – 
ЖП гара Асеново – Асеново – 
7100 м. 
2. VTR 2280- път І-4 /Кесарево 
– Антоново/ - Железарци – 
граница – община Антоново – 
5000 м. 
3. VTR 2293 - /ІІІ – 4082 чешма 
Кесарево/ - Теменуга – Водно – 
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9500 м. 
4. VTR 3282 -/ІІІ – 407 
Моравица – Ново Градище/ - 
Любенци – 4400 м. 

Е
К

О
Л

О
ГИ

Ч
Н

А
 

ЗО
Н

А
 

ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА 

СРЕДА 

ЕП1 
Територии за прилагане на политики и мерки за опазване на местообитанията на 
птиците и хабитатите + защитени територии 

ЗТ “Железарци”; ЗЗ Беленска 
гора, ЗЗ Стара река, ЗЗ Голяма 
река 

ЕП2 
Територии за прилагане на политики и мерки за намаляване на негативното 
въздействие върху околната среда 

1) Изграждане и рехабилитация 
на канализация /Стражица, 
Камен, Кесарево, Сушица/; 
2) Реконструкция на ГПСОВ гр. 
Стражица; 
3) Изграждане на регионално 
депо за ТБО и рекултивация 
депо Стражица 
4) Газификация; 
5) Дейности по съхраняване на 
пестициди 

ЕП3 
Територии за прилагане на политики и мерки за опазване на почвите (заплахи - 
употреба на пестициди, неорганични торове, ерозия и т.н.) 

Заради заммърсени почви с 
пестициди - Свързване към ВиК 
Йовковци и др. мерки 
Благоево, Владислав, Балканци, 
Лозен, Камен, Виноград 

ОЖИВЯВАНЕ НА 
МИКРОЯЗОВИРИТ

Е И РЕКИТЕ 
ЕП4 Територии за прилагане на политики за насърчаване на рибарството и аквакултури 

села Асеново, Балканци, 
Бряговица, Виноград, Камен, 
Кесарево, Николаево, Нова 
Върбовка, Сушица, гр. 
Стражица 
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Карта №5: Политики и мерки за пространствено развитие на Община Стражица – обща схема 
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Карта №6: Политики и мерки в Горска зона – ГП („горски политики”) 
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Карта №7: Политики и мерки в Земеделска зона  – ССП („селскостопански политики”) 

 



  

  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект "Ефективни политики в Община Стражица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  "Административен капацитет” 
2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-31/07.11.2013г. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Стражица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган.” 

“ДиДжи Консулт” ЕООД                                                                                                        53 

Карта №8: Политики и мерки в Индустриална зона  – ИП и ТП („икономически политики” и „транспортни политики”) 

 



  

  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект "Ефективни политики в Община Стражица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  "Административен капацитет” 
2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-31/07.11.2013г. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Стражица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган.” 

“ДиДжи Консулт” ЕООД                                                                                                        54 

Карта №9: Политики и мерки в Екологична зона  – ЕП („екологични политики”) 
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2. Модел на пространствено развитие на Община Стражица 

2.1.  Оси на урбанистично развитие на Община Стражица 

Основните елементи, изграждащи пространствената структура, са полюсите на растеж - 

урбанистичните центрове от различен ранг в избрания модел на полицентрична урбанистична 

мрежа на страната. Между тях се развиват линейните връзки, представени чрез транспортните и 

инфраструктурните коридори, културните коридори, био-коридорите и „сините” коридори по 

поречията на големите реки, важни за опазване на биологичното разнообразие.  

Системата от полюси на растежа в област Велико Търново се представя от следните 

йерархични нива: трето ниво - центрове с регионално значение - за областта това са Велико 

Търново (който е определен с потенциал за развитие до второ ниво), Горна Оряховица и 

Свищов; четвърто ниво – с микрорегионално значение – в територията на групи общини - 

Елена, Лясковец и Павликени. 

В близост до община Стражица преминават основни и второстепенни оси на развитие 

на област Велико Търново, както следва: 

• Средна основна меридионална ос – Русе – Велико Търново – Габрово - Стара 

Загора – Хасково – Кърджали - Маказа, част от общоевропейски транспортен 

коридор № 9; 

• Северна основна паралелна ос – София – Плевен – Русе и отклонението – 

София – Ловече - Велико Търново – Шумен – Варна (АМ „Хемус“);  

• Второстепенна ос на развитие, свързваща Свищов - Велико Търново,  Русе – 

Разград – Шумен; 

• Крайдунавска паралелна ос, която свързва селищата по Дунавското 

крайбрежие.  

На територията на Област Велико Търново не са изградени автомагистрали и 

скоростни пътища, но трасето на бъдещата АМ “Хемус” /София-Варна/ като връзка между 

ОЕТК №4 и ОЕТК №9, преминава през територията на областта, в близост до община 

Стражица. 
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През територията на Област Велико Търново преминават най-важните за страната 

направления за мултимодален транспорт. На базата на международни договорености и 

маркетингови анализи и проучвания, това са и приоритетните инфраструктурни 

направления на българска територия за развитието на комбинираните превози. 

Модернизираното пристанище Свищов има възможност да се включи по-активно в тези 

превози, ако има по-съвременна жп-връзка с жп-линията София-Плевен-Горна Оряховица-

Варна. 

Потенциал за развитие на интермодален транспорт в област Велико Търново е 

летището в Горна Оряховица. За международните комбинирани превози от основно 

значение е жп-гара Горна Оряховица, която е част от железопътно-фериботните пунктове, 

съставящи мрежата за международни комбинирани превози. Интермодалните превози при 

транзита през България се реализират изключително чрез жп транспорт. 

Главната и второстепенна ос на развитие за общината са свързващи центровете на 

територии със съществуващи и развитие на нови производства и местни пазарни дейности, 

заедно с територии за развитие на складови дейности – Камен - Стражица – Кесарево и 

Стражица – Сушица.  

2.2. Функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината 

След направения анализ – икономическо и демографско развитие, социална и 

туристически инфраструктура, структурата на общината е: 

Град Стражица е развит и се развива като административен, икономически и 

културен център на общината. Като вторични центрове се обособяват селата Камен, 

Сушица и Кесарево, в тях са съсредоточени производствени и пазарни дейности, а 

близостта им до главни пътища, ги прави особено важни за икономическото развитие на 

общината. Като развиващи се населени места в общината могат да се разграничат селата 

Царски Извор, Бряговица, Виноград и Лозен, в които селското стопанство се разширява и 

развива, но са необходими мерки и политики за подобряване на социалните и здравните 

услуги (важи за всички села в общината). 

Направения анализ сочи, че с най-влошени показатели по отношение на 

икономическо и демографско развитие, социална и туристически инфраструктура, са 
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периферните села в общината – Теменуга, Водно, Железарци, Любенци и Кавлак. Там 

процента на пустеещите земи е висок. Една от причините е специфичните условия за 

земеделие в планинските места, които налагат по-високи експлоатационни разходи и по-

ниски добиви. Приложими мерки в тези райони са насърчаване развитието на планинското 

животновъдство, както и отглеждането на тревни смески или билкопроизводство. В част от 

периферните зони са предвидени и мерки и политики за насърчаване на селския, еко-, 

ловния и риболовен туризъм.  

3. Територията на Община Стражица в регионалната инфраструктурна мрежа 

3.1. Транспортна инфраструктура 

В Общината са изградени 546 км улици и пътища от ІІ-ри до ІV-ти клас. През 10 от 

всичките 22 населени места минават пътища ІІІ-ти клас, през 14- ІV-ти клас (83 км). Гъстота 

на пътната мрежа – 1.04 км/км2; 0.076 км/км2 – междуселски пътища. 

Автомобилни пътища от националната мрежа: 

• Велико Търново – Кесарево – Омуртаг (за Варна) – национален път; 

• Горна Оряховица – Камен – Попово (за Варна); 

• Стражица – Лозен – Полски Тръмбеш (Русе – Велико Търново); 

• Стражица – Ново Градище – Омуртаг (за Варна). 
 

Таблица №9: Състояние на републиканската пътна мрежа към 31.12.2012 г  

Клас 
на 

пътя 
Път 
No 

Участък Дължина 
Състояние 

Обслужваща 
РПС от км до км (км) 

І 4 156.9 163.2 6.3 добро ГО 
І 4 163.2 163.35 0.15 средно ГО 
І 4 163.35 164.575 1.225 добро ГО 
І 4 164.575 164.615 0.004 средно ГО 
І 4 164.615 166.9 2.285 добро ГО 
І 4 166.9 168 1.1 средно ГО 
І 4 168 172.9 4.1 добро ГО 

III 407 2.5 8.34 5.84 лошо ГО 
III 407 8.34 11 2.65 средно ГО 
III 407 11 15.6 4.6 лошо ГО 
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III 407 15.6 20.013 4.413 средно ГО 
III 407 20.013 23.16 3.147 добро ГО 
III 407 23.16 26.3 3.14 средно ГО 
III 407 26.3 26.5 0.2 лошо ГО 
III 407 26.5 44.638 18.138 средно ГО 
III 407 44.638 45.79 1.152 добро ГО 
III 407 45.79 49.4 3.61 средно ГО 
III 514 0 11.415 11.415 средно ГО 
III 514 11.415 19 7.585 лошо ГО 
III 4005 0 7.117 7.117 добро ГО 
III 4072 0 3.646 3.646 добро ГО 
III 4072 3.646 8.115 4.469 лошо ГО 
III 4072 8.115 12.307 4.192 добро ГО 
III 4073 0 3.5 3.5 лошо ГО 
III 4082 32 36.486 4.486 лошо ГО 
III 4082 36.486 40.446 3.96 средно ГО 

Общо     113.27     
Източник: ОПУ В. Търново 

Таблица №10: Структура на Републиканската пътна мрежа (РПМ) в Община Стражица 
пътища І клас пътища втори клас пътища трети клас 

No  от км до км дължина No  от км до км дълж. No  от км до км дълж. 
І-4 156.9 172.9 16.0 няма ІІІ-407 2.5 49.4 46.9 

        ІІІ-514 0.0 19.0 19.0 
        ІІІ-4005 0.0 7.117 7.117 
        ІІІ-4072 0.0 12.305 12.305 
        ІІІ-4073 0.0 3.5 3.5 
        ІІІ-4082 32.0 40.446 8.446 

всичко 16.0        97.268 
Общо 113.27         

Източник: ОПУ В. Търново 

Таблица №11: Състояние на републиканската пътна мрежа (РПМ) към 31.12.2012 г  
Извършени ремонти през периода 1990-2012 г 

Път 
Участък Дължина 

Година Забележка от км до км (км) 

І-4 В. Търново – о.п. Омуртаг 156.9 172.9 16 1996-2001 

ЛОТ VІІ/96 по ПТП 
(програма транзитни 

пътища) 
І-4 В. Търново – о.п. Омуртаг 157.65 162.9 5.25 2006-2007 рехабилитация 

ІІІ-407 Лозен - Орловец 44.56 45.6 1.04 2012 
аварийно възстановяване 

пътно легло 
ІІІ-514 Камен - Драганово 1 4.96 3.96 2002-2003 повърхностна обработка 

ІІІ-4005   0 7.117 7.117 2006-2008 рехабилитация 
ІІІ-4072 Стражица - Николаево 8.8 10 1.2 2005 рехабилитация 
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ІІІ-4072 Стражица - Николаево 10 12.307 2.307 2006-2007 рехабилитация 
ІІІ-4072 Стражица - Николаево 0 3.8 3.8 2007-2010 положен биндер 

ІІІ-4082 Чешма - Кесарево 24.96     2001 
уширение на мост – с. 

Чешма 
Източник: ОПУ В. Търново 

В КПРО не се предлага изграждане на нови пътища и пътни връзки. В концепцията 
се предвиждат реконструкция и рехабилитация на общински пътища (показани на картата), 
с което ще се подобри транспортната свързаност, което гарантира по-добър достъп до 
здравеопазване, образование и др. 

Пътища ІV клас за ремонт – приоритетни общински 

1. VTR 2283   
     /ІІІ 407/ Мирово – ЖП гара Асеново – Асеново – 7100 м. 

2. VTR 2280  
     път І-4 /Кесарево – Антоново/ - Железарци – граница – община Антоново – 5000 м. 

3. VTR 2293 
/ІІІ – 4082 чешма Кесарево/ - Теменуга – Водно – 9500 м. 

4. VTR 3282 
/ІІІ – 407 Моравица – Ново Градище/ - Любенци – 4400 м. 

В Концепцията се предвижда/препоръчва и рехабилитация на част от транспортната 

инфраструктура на територията на общината чрез мероприятия от държавна страна. 

Пътища ІІІ клас за ремонт приоритетни - държавни 

1. Път ІІІ – 407 Моравица – Полски Тръмбеш – в участъка граница община Антоново – 
до гр. Стражица и участъка Лозен – Виноград. 

2. Път ІІІ – 514 – Г. Оряховица – Попово в участъка Драганово – Сушица. 
3. Път ІІІ – 4072 Стражица – Николаево – довършване на ремонтни дейности. 
4. Път ІІІ – 4073 – Ц. Извор – Горски Горен Тръмбеш – затворен заради свлачище. 

 

3.2. Енергийна инфраструктура 

Всички селища са електрифицирани, а в централните райони на повечето мрежата 

ниско напрежение е подземна. Основен източник на електроенергия е националната 

електроенергийна система, посредством един от основните възли на преносната система – 

подстанция Горна Оряховица с трансформация на напрежението 220/110/20 кв. Чрез 

трансформаторна районна подстанция 110/20 кв. разположена на територията на гр. 

Стражица се осигурява захранването на цялата община. 
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3.3. Водностопанска инфраструктура 

Град Стражица се водоснабдява от хидровъзел „Йовковци”, докато селата – от 

местни водоизточници на подземни води. 

Водоизточниците за с. Горски Сеновец са 2 бр. шахтови кладенци, южно от село 

Горски Сеновец, след което се доставя до селата Сушица, Царски извор, Асеново, м. 

„Тасладжа” и село Горски Сеновец. 

Водоснабдяването на Горски Сеновец се допълва и от допълнителни подземни 

водоизточници. Вътрешната водопроводна мрежа на Горски Сеновец се захранват от втори 

водоизточник. 

Таблица №12: Водоизточници на територията на община Стражица 
Населено място Водоизточник Техническо описание и параметри 

с. Царски извор 

Тласкателен 
водопровод  от ПС Г. 

Сеновец до НВ 
Царски извор 

тласк. водопр.  – АЦ ∅125 мм, дълж. 3230 м 
Хран. водопр. за с. Сушица ∅300 мм, дълж. 570 м 

с. Сушица 

Тласкателен 
водопровод  от ПС Г. 

Сеновец до ВН с. 
Сушица 

тласк. водопр.  –∅273 мм, дълж. 530 м 
Хран. водопр. ∅300 мм, дълж. 570 м 

с. Асеново 
Напорен водопровод 
от разпр. водоем до 

НВ Асеново 

Хран. водопр. за с. Асеново ∅200 мм, дълж. 150 м. 
Напорен водоем от ПС Г. Сеновец до разпр. водоем ∅200 мм, 
дълж. 6900 м 

с. Г. Сеновец 
Тласкател от ПС Г. 

Сеновец до НВ 
Горски Сеновец 

тласк. водопр.  –∅80 мм, дълж. 850 м 
Хран. водопр. за с. Г. Сеновец ∅80 мм, дълж. 400 м 

с. Николаево 
От каптаж с площен 

дренаж 
От ПС до нап. водопровод ∅150 мм, дълж. 150 м до НВ 
гравитачен водопровод ∅150 мм, дълж. 1200 м 

с. Благоево,  
с. Владислав,  
с. Балканци 

Шахтов кладенец в 
земл. на с. Благоево 

Водата от ШК постъпва в ЧВ и чрез ПС и тласк. водопр. ∅200, 
дълж. 2300 м достига до НВ 
От НВ по грав. водопр. ∅125мм, дълж. 700 м за с. Благоево 
От НВ дрег. гравитачен водопрод до ПС с. Владислав и по 
тласкателен водопровод до НВ с. Владислав. От водоема по гр. 
водопр. ∅125 мм с дълж. 300 м до водопр. мрежа на с. 
Владислав. От ПС Владислав тласкател към НВ на с. Балканци. 
От НВ водата се довежда до вътр. водопр. мрежа на с. 
Балканци по грав. водопр. ∅125 мм, дълж. 230 м 

с. Камен 
Шахтов кладенец на 

запад от селото 

Чрез ПС и тласк. водопровод ∅200 мм, дълж. 3200 м достига 
до НВ, откъдето по грав. водопровод ∅200 мм, дълж. 700 м 
захр. вътр. водопр. мрежа 

с. Ново градище 
с. Любенци 

Шахтов кладенец в 
земл. на с. Любенци 

От ШК чрез ПС и напорен водопр. ∅159 мм, дълж. 2200 м до 
ПС втори подем и чрез нап. водопр. ∅159 мм, дълж. 2800 м до 
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с. Кавлак в северна посока НВ. От водоема тръгват 2 грав. водопр. ∅159 мм за с. Кавлак с 
дълж. 1700 м и с. Н. Градище с дълж. 2300 м  

с. Лозен 
дренаж и шахтов 

кладенец 

От двата водоизточника чрез ПС и тласк. водопр. ∅150 мм с 
дълж. 1380 до НВ, от НВ по грав. водопрв. ∅200мм, с дълж. 
1590 м захр. вътр. вод. мрежа 

с. Мирово 
Шахтов кладенец, 
северно от селото 

От ШК по тласк. водопр. ∅100 мм, с дълж. 200 м до ПС І-ви 
подем, по тласк. водопр. до ПС ІІ-ри подем, от нея по напорен 
водопр. ∅100 мм с дълж. 1600 м до НВ откъдето по грав. 
водопр. ∅80мм с дълж. 200 м захр. вътр. водопр. мрежа 

с. Нова Върбовка 
Шахтов кладенец, 
североизточно от 

селото 

От ШК чрез ПС и тласк. водопр. ∅200 мм, дълж. 2600 м до НВ, 
откъдето по грав. водопр. ∅150 мм с дълж. 450 м захр. вътр. 
вод. мрежа 

с. Водно Два броя каптажи 

от каптажи до черпателен водопровод по два отделни грав. 
водопровада ∅80 мм с дълж. 250 и 52 м. От ПС по тласк. 
водопр. ∅80 мм с дълж. 200 м до НВ, откъдето по грав. водопр. 
∅100 мм с дълж. 100 м захр. вътр. водопр. мрежа 

с. Виноград 
Два броя каптажи, 
западно от селото 

1. І-ви каптаж - чрез грав. водопр. ∅150мм с дълж. 2740 
м до НВ в селото 

2. ІІ-ри каптаж – чрез ПС и тласк. водопр. ∅100 мм с 
дълж. 1200 м достига до НВ, откъдето по грав. водопр. 
∅125 мм с дълж. 600 м захр. вътр. водопр. мрежа 

НВ – напорен водопровод, ПС – помпена станция, ШК – шахтов кладенец 

Таблица №13: Водопроводни отклонения 
Населено място Брой 

жители 
Брой 
откл. 

Дължина /в м/ 

Царски извор 840 416 2968 
Сушица 954 587 4342 
Асеново 743 258 2032 
Горски Сеновец 387 168 1100 
Горски Горен Тръмбеш  163 1659 
Николаево 135 128 808 
Благоево 462 223 1633 
Балканци 176 161 1088 
Владислав 309 107 738 
Камен 1655 484 3859 
Ново градище 163 172 819 
Кавлак 93 108 1027 
Лозен 490 440 3381 
Мирово 187 198 2152 
Нова Върбовка 346 343 2845 
Водно 19 5 22 
Виноград 795 410 6332 

 

Що се отнася до канализация, то такава има изградена само в: 

• град Стражица – 98% изградена; 
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• село Кесарево – 980 м; 

• село Камен – 580 м. 

През периода 2007 - 2010 г са изпълнени проекти за доизграждане и реконструкция 

на канализационна мрежа в гр. Стражица и за изграждане на отводнителна канализация в с. 

Кесарево.  

В процес на изпълнение по Програма за развитие на селските райони са проекти за 

изграждане на вътрешна канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение в с. Камен - 

етап I, с. Кесарево, с. Сушица - етап I.  

В р. Голяма река е заустена ГПСОВ гр. Стражица, през която минават отпадъчните 

води на града. Същата е изградена на етап механично стъпало. Необходимо е изграждането 

на биологично стъпало. 

4. Териториално развитие и перспективи 

4.1. Културно и природно наследство 

Църквата в Кесарево е обявена за архитектурен паметник на културата. Такива бяха и 

църквите в гр. Стражица и селата Сушица и Асеново, но след земетресението през м. 

декември 1986 г. са разрушени или силно повредени. 

Общината разполага с Картинна галерия в гр. Стражица със 7 изложбени зали. 

Сградата обаче не е конструктивно укрепена и възстановявана след земетресението през м. 

декември 1986 година. Галерията разполага с богат фонд - 546 живописни творби, 93 

скулптури, 240 графики, 28 творби от приложния раздел. Сред особено ценените експонати 

са творбите на Илия Петров, Никола Манов, Владимир Димитров - Майстора, Димитър 

Казаков, Йоан Левиев, Михалис Гарудис, Васил Стоилов, Енчо Пиронков, Катя Гецова. 

Изготвеният проект за възстановяването на Картинната галерия предвижда освен 

експозиционна площ, да се преустроят част от помещенията в Кафе-театър и Дом на 

приказката. Необходимо е финансиране на проекта.  

Открита е Изложбена зала, в която са представени творби от фонда на галерията. В 

две от помещенията е подредена музейна сбирка "Духовния живот на Стражица през 

вековете".  
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През месец май в град Стражица се провеждат Каралийчеви дни с разнообразни 

прояви. В село Сушица на 6-ти март се организират тържества, посветени на Димитър 

Атанасов - Матроса. Атрактивни и автентични са Илинденските седянки в края на м. юли в 

Благоево, Владислав и Балканци. Групата за автентичен фолклор от с. Виноград е носител 

на многобройни награди от съборите в Копривщица. С оригинални изяви се представят 

самодейните театрални състави към читалищата в Кесарево, Сушица и Стражица. 

Таблица №14: Културно-историческо наследство 
Населено 

място 
№ Обект Местоположение Категория 

с. Асеново 

1 
Средновековно и турско 
селище 

м."Джами баши и Аша махле  
15 км южно 

местно 

2 Манастирище 
м. Манастира или Яр боаз  
3 км.северно 

местно 

3 Църква „Св. Димитър” в нас. място ІІ-ра група 

с. Балканци 
1 Останки от крепост в гората, 2 км североизточно местно 
2 Останки от църква в старото село  

с. Благоево 1 Църква „Св. Архангел” в нас. място  

с. 
Бряговица 

1 Антично селище м. Каялък”, 500 м югоизточно местно 

2 Тракийско селище 
м. „Севри-кору” или „Клисе 
баир” 
800 м източно 

местно 

3 Римска постройка м. „Белия баир”, 3 км източно местно 
4 Антично селище  м. „Яма кору”, 5 км източно местно 

5 
Праисторическо и 
тракийско селище 

м. „Кьонприджик”, 3 км 
източно 

местно 

6 Праисторическо селище м. „Корията”, срещу селото местно 

7 Партизанско скривалище 
м. „Бялата крава”, 4 км 
югоизточно 

местно 

8 Партизанско скривалище м. „Юрене” („Шумата”),4 км местно 
 Църква „Св. Димитър” в населеното място ІІ-ра група 

с. Виноград 

1 Могила м. „Конаците” национално 
2 Торла - могила м. „Хорион” национално 

3 
Останки от манастир и 
две могили 

м. „Манастирище” национално 

с. Г. 
Сеновец 

1 
Скривалище на 
партизани 

м. „Юрене”  

с. Камен 
1 Останки от крепост м. „Еликлика”, 100 м западно местно 
2 Останки от селище м. „Балиново”, 800 м местно 
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северозападно 
3 Останки от селище 1.5 км източно местно 

4 Останки от селище 
м. „Кьорсенлик”, 500 м 
югозападно 

местно 

5 Останки от селище 
м. „Юртлука”, 2 км 
югоизточно 

местно 

6 Останки от селище 
м. „Коджа бунар”, 3.5 км 
югоизточно 

местно 

7 
Четири надгробни 
паметника  

в двора на църквата местно 

8 
Паметник – братска 
могила 

2 км югозападно местно 

9 Надгробен паметник кв. 15, УПИ VІІІ местно 

10 
Надгробен паметник, 
старите гробища 

200 м югозападно местно 

11 
Партиен клуб – на П. 
Кънлиев - свален 

кв. 47, УПИ ІХ за сведение 

12 Партизанско скривалище м. „Йорен” за сведение 
13 Партизанско скривалище м. „Тасладжа” местно 
14 Партизанско скривалище м. „Хаджиево” местно 
15 Партизанско скривалище м. „Кандака” местно 
16 Партизанско скривалище м. „Соата” местно 

с. Кесарево 

1 Римски път м. „Казъл дере”, 2 км източно местно 
2 Следи от път м. „Кая бунар”, 1.8 км северно местно 

3 Останки от крепост 
м. „Бижев манастир”,1.8 км 
югозападно 

местно 

4 Възпоменателна плоча 
в двора на църквата „Св. 
Димитър” 

местно 

5 Място на сражение м. „Казъл дере” местно 

6 
Къща на П. Тополов 
Шмид 

кв. 109, УПИ V, пл. No 608 местно 

7 Църква „Св. Димитър в населеното място ІІ-ра група 
8 Могили - пътепоказатели  национално 
9 Останки от стара черква м. „Черковището”  

с. Лозен 1 Селищна могила  национално 

с. Мирово 1 
Църква „Св. Кирил и 
Методий” 

  

с. 
Николаево 

1 
Лобно място на ятаци - 
свален 

 за сведение 

2 Църква „Св. Иван  ІІІ-та група 



  

  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект "Ефективни политики в Община Стражица”, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма  "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд  по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-31/07.11.2013г. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Стражица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

“ДиДжи Консулт” ЕООД                                                                                                        65 

Рилски” 
3 Селска могила югоизточно национално 

с. Ново 
градище 

1 Църква „Св. Архангел”  ІІІ-та група 

гр. 
Стражица 

1 Праисторическо селище 
м. „Запустялото селище”, 3 км 
източно 

местно                                 

2 Некропол 
до Голямата чешма, 3 км 
югозападно 

местно 

3 Некропол 
над Голямата чешма, 3.1 км 
югозападно 

местно 

4 Останки от крепост м. „Калето”, 6 км източно местно 

5 Останки от крепост 
Ново гробище,2 км 
югоизточно 

местно 

6 Лобно място 8 км североизточно местно 
7 Лагер - землянка 7 км североизточно местно 

8 Историческа местност 
м. „Тасладжа” 
9 км северно 

местно 

9 Лобно място 6 км северно местно 
10 Църква „Св. Василий” в нас. място  
11 Църква „Св. Богородица” в нас. място І-ва група 
12 Две могили  национално 
13 Кале - пътека  национално 

с. Сушица 

1 Надгробен паметник  църква „Св. Параскева” местно 
2 църква „Св. Параскева” в нас. място ІІ-ра група 
3 Две надгробни могили м. „Баш бунара” национално 
4 Историческа могила  национално 

с. Царски 
извор 

1 
Къща на Стефан Иванов 
Недялков 

кв. 59, УПИ ІІІ, пл. No 188 местно 

2 
Пам. на загинали 
партизани 

3.5 км западно местно 

3 Лобно място на ятаци м. „Мандрата” местно 

4 
Църква „Св. Николай 
Летни” 

  

Източник: Справка от РИМ – В. Търново, изх. No 85/29.03.2013 г 

Богатото културно-историческо наследство е предпоставка за разработване на туристически 

маршрути за запознаване с миналото на общината, традициите, нравите и обичаите на 

различните етноси, населяващи местата. 
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Наличието на разнообразни традиции, обичаи и празници, биха могли да се превърнат в 

туристически ресурс при добър маркетинг и реклама на дестинацията. 

4.2. Територии със специфични характеристики 

За опазване на биологичното разнообразие в екосистемите в района, както и на характерни 

природни забележителности и пейзажи, за защитена територия в Община Стражица е 

обявена защитената територия “Железарци”. Две природни образувания не са проучени до 

този момент - пещерата “Кочата дупка” в землището на с. Балканци и извора “Света 

Марина” в землището на с. Кесарево 

Таблица №15: Натура 2000 
Идентификационен 

код 
Зона Директива на ЕС 

Решение на 
МС 

Обнародвано 

BG0000231 
Беленска 

гора 
92/43/ЕЕС за 

Местообитанията 
№ 122 от 

02.03.07 г. 
ДВ бр. 21 от 
09.03.2007 г. 

BG0000279 
Стара 
река 

92/43/ЕЕС за 
Местообитанията 

№ 122 от 
02.03.07 г. 

ДВ бр. 21 от 
09.03.2007 г. 

BG0000432 
Голяма 

река 
92/43/ЕЕС за 

Местообитанията 
№ 122 от 

02.03.07 г. 
ДВ бр. 21 от 
09.03.2007 г. 
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IV. ПРЕПОРЪКИ И НАСОКИ КЪМ ОУПО СТРАЖИЦА 

1. КПРО, ОУПО и ОПР 

Както беше споменато в началото на документа – за общината по ЗУТ се изработва 

ОУПО, свързан с устройството на територията, а по ЗРР се изготвя ОПР, свързан със 

социално-икономическото развитие, като и двата документа трябва да са съобразени с 

КПРО. 

С представените в КПРО мерки и програми за развитие на територията, които са 

обособени в отделни условно дефинирани зони, се дават различни насоки, в които може да 

се развие пространството на общината. Съобразявайки ОУПО с КПРО, тези насоки биват 

детайлно разработени, по този начин „по-общия” документ се явява КПРО. Връзката между 

ОУПО и ОПР е в двете посоки, т.е. изготвянето на ОУП се съобразява с действащия ОПР, а 

при изработването на следващия план, то той се съобразява с вече изготвения ОУП. 

2. Общи изисквания към ОУПО Стражица 

2.1. Общи технологични и методически изисквания 

Срокове, фази и етапи на изработване 

Срокове 

Общият срок за изработване на ОУПО ще бъде определен в резултат на избора на 

изпълнител на обществената поръчка за възлагане изработването му, но следва да бъде не 

по-малко от 9 и повече от 15 месеца. 

Фази 

Съгласно ЗУТ чл. 126, ал. 4 ЗУТ се изработва в две фази: 

• Предварителен проект; 

• Окончателен проект. 

Изпълнителят следва да уточни и представи разписание на дейностите по обем, съдържание 

и срокове за всяка от проектните фази.  

Етапи 
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В рамките на двете фази на проектиране, работата следва да се организира в ясно изразени 

етапи. Те може да се припокриват времево, но да имат ясни начални и крайни срокове, цели 

и контролни обеми от извършената работа.  Тези параметри следва да бъдат организирани в 

подходящ график, позволяващ контрол и правилно разпределение на ресурсите по време на 

работа.  

Към събирането и обработката на информация и аналитичните проучвания 

Тъй като информационната компонента в изходните материали за плана е от 

първостепенна важност следва да се обърне първостепенно влияние на правилното 

събиране, обработване и по-нататъшно изполване на информацията. В процеса на работа на 

ЗП се установи, че очакваните източници на информация до голяма степен не разполагат с 

такава в нужния обем и подходящ формат. Това се потвърждава от резултатите на няколко 

месечното събиране на основна изходна информация, необходима за целите на ЗП.  

Да се отчете и в максимална степен да се компенсира липсата на меродавна 

информация от високо ниво, особено в прогнозно-плановия аспект. За целта 

информационния етап от работата по ОУП да протече в сътрудничество със структурите на 

общината, които да укажат максимално съдействие.  

Да се отчетат оформящите се тенденции и нарастващата практическа база от 

разработки с подобен характер за преодоляване на посочените трудности.  

През целия процес на събиране и обработка на информация и аналитични 

проучвания, информационният масив да се поддържа в съвременен, мобилен, контролируем 

и поддържан в непрекъсната актуалност вид.  

Да се отчете очакваната необходимост от непрекъснато обновяване и допълване на 

изходната информация в процеса на работата.  

За правилно протичане на събирането, обработката и по-нататъшната работа с 

релевантната информация източниците (държавни, общински, неправителствени и други) да 

се укаже техническо, методическо и практическо съдействие. Това да включва ясни 

указания за вида, обема, съдържанието и формата на предоставената информация.  
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Да бъде изградена и поддържана в подходящ формат база данни за наличността и 

степента на обработеност на информацията. Тази база да се поддържа в процеса на 

изработка на плана, а при необходимост и след това, за да се установи консистентността на 

информационния масив и да се установят евентуалните тенденции на промените на 

параметрите във времето. 

Планово осигуряване и обвързване 

Работата върху ОУПО следва да протече при стриктно съобразяване със заварените 

Подробни устройствени планове, както и с предвижданията на устройствените планове от 

по-високо ниво и интегрираните и регионални планове за територията в обхвата на ОУПО.  

При установен конфликт между предвижданията на действащи в обхвата ПУП и 

перспективните предвиждания на плана следва да се проучи възможността за изменение на 

ПУП и  да се инициира съответната процедура при спазване на нормативните и законови 

изисквания, както и правата на засегнатите страни.  

Цялата картна основа следва да бъде актуализирана за съобразяване с актуалното 

устройствено състояние. 

Да се осигури контрол върху допускането и изработването на ПУП, включително 

изменения, в обхвата на плана, за времето за изработване на ОУПО. При допускане на 

такова изменение следва да се изиска от Възложителите му актуална информация, в 

подходящ формат, за ефективно отразяване в картните основи, а при необходимост – и в 

информационните бази.  

Към синтетичните и стратегическите проучвания  

Тъй като работата по плана - формирането, обосноваването и прилагането на 

прогнозните и планови решения следва да става в рамките на ясно формулирани, но 

еластични стратегически цели, трябва да бъдат на ранен етап и съгласувани с Възложителя, 

проучване и определяне на тези цели.  

В този процес следва широко да се използват методи като обществени обсъждания, 

съгласувания, ангажиране на гражданска инициатива и други подобни.  
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При анализа на данните, установяването на закономерностите между тях и изводът за 

тенденциите в развитието им, да се поддържа връзка с източници на информация и 

нормативни указания от по-високо ниво. По този начин ще се постигне методическа 

актуалност на проучванията в целия период на работа по плана.  

В процеса на работа да се съгласува и поддържа в непрекъсната актуалност 

съвместен план с ръководството на общината за приоритетността на поставените задачи. 

Това да стане в светлината на специфичните за община Стражица условия, както и 

общонационалните и общоевропейските дългосрочни тенденции и планове.  

Към прогнозните и плановите решения 

Окончателните прогнози да се разработят с диапазонно параметриране и с 

необходимата обоснована вариантност. Да се предвидят механизми за текущо 

актуализиране и корекции в прогнозите и решенията в процеса на изработване и 

процедиране на плана. Това ще позволи към момента на неговото одобряване планът да е с 

точни параметри и да отчита актуалните тенденции. 

Времеви хоризонт и етапи на прогнозите 

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба 8 общите устройствени планове на общини се 

създават за прогнозен период от 15 ÷ 20 години. 

За ОУП на община Стражица препоръчваме прогнозен период от 15 години. 

Основанието за това е доказаната в практиката тенденция за бърза дезактуализация на 

устройствените планове от високо ниво. Във връзка с това да се заложат в методиката за 

изработването на плана механизми за актуализация, които да удължат максимално срока за 

ефективно действие на прогнозните разчети и намалят до възможния минимум негативните 

въздействия от дезактуализацията им и ограничителните ефекти, свързани с това.  

Вариантност на прогнозите 

Възловите прогнози с критично значение за предвижданията на плана да се 

разработят вариантно: 
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• Минимален вариант – отчитащ тенденциите в развитието при натрупване и 

мултиплициране на очакваните негативни елементи.  

• Реалистичен (тенденциален) вариант – отчитащ реалните тенденции към 

момента на изработване на плана, с добавяне на очакваното положително 

влияние от изпълнението на проектните решения върху основните фактори на 

развитие.  

• Оптимистичен вариант – приемане на оптимистична тенденция в развитието на 

основните параметри, мултиплицирана с очаквани положителни влияния от 

регионално и национално ниво. 

Методиката следва да осигурява приложимост на основните предвиждания на плана с 

евентуална корекция на параметрите (виж т. 3.1.10 – Еластичност на прогнозите). 

Еластичност на прогнозите 

С оглед дългия времеви хоризонт и приетата допустимост на вариантност в 

предвижданията, методиката за изработване на плана трябва да осигурява гъвкавост на 

прогнозите. Това включва както определянето на конкретни прогнозни параметри, така и 

стойностите на тези параметри. Да се обърне особено внимание на този елемент, тъй като 

той е от особена важност за осигуряване на дълъг ефективен времеви хоризонт на плана. 

2.2. Цели на ОУП на община Стражица 

Стратегически 

Да се предвидят планови решения, създаващи условия за изпълнение на основните 

насоки за развитие на територията в обхвата на плана. 

Да се осигури дългосрочно съответствие на техническите и функционални решения 

на плана с плановете за развитие на национално, регионално и локално ниво 

Ресурсно-средови 

Да осигури условия за оптимално и дългосрочно съответствие на развитието на 

наличните природни и стопански ресурси с оглед спецификата, териториалното им 

разположение и икономическите условия.  

Териториално-функционални 
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Да се създадат условия за оптимално разположение, използване и развитие на 

наличните природни, стопански и демографски ресурси, с цел оптимизиране на тяхното 

взаимодействие. 

2.3. Задачи на ОУП 

Информационно-аналитични 

Да събере информация за ресурсите и средовите фактори в обхвата на задачата и 

контактните му зони.  

За целта да се изгради необходимата организация и технологично осигуряване, както 

е указано в общите методически изисквания. 

Събирането на информацията и създаването на механизъм за поддържането и в 

актуален вид е една от важните цели на плана – за изпълнение на неговите други цели и 

задачи, както и за интегрирано ползване в управленченската система на общината.  

Информацията следва да се анализира и обработи в необходимия за решаване на 

общите и конкретни задачи на плана вид. Изпълнителят следва да извърши информационно-

аналитичните и прогнозно-синтетичните работи по плана върху техническа платформа, с 

технологично и програмно осигуряване на съвременно ниво. 

При оценка на техническата компетентност при възлагането на поръчката за 

изработването на ОУПО, както и при контролирането и изпълнението на работата по нея, 

важно значение ще имат следните фактори: 

• Общо техническо ниво на използваната технология и квалификацията на 

изпълнителите.  

• Обем, сложност и цена на необходимата техника и технология за пълноценно 

използване на плана от страна на Община Стражица в прогнозния му период. 

Това включва на необходимия хардуер, софтуер и обучение на персонал, както и 

възможностите за развитие. 

Териториално устройствени 
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Да се направят необходимите анализи и да се дадат оптималните решения за 

териториално разположение и развитие на ресурсите в обхванатата територия. 

Чрез отчитане на характеристиките и установените тенденции за развитие на 

отделните териториални елементи да се предвидят мерки за оптимизация и гарантиране на 

устойчиво развитие на териториите. Това включва: 

• обособяване на зони със специфично предназначение; 

• консолидиране на специфични дейности в компактни зони; 

• диспергиране на определени дейности с цел стимулиране развитието на други 

аспекти; 

• развитие на комуникационно-инфраструктурните системи като основен фактор 

за направляване на териториалното развитие в предвидените единици, зони и 

центрове; 

• доказване на необходимостта и разработване на рамка за специфични 

административно-управленски мерки на общинско ниво за максимизиране на 

ефектите от приложения на плана: 

- съдействие на инвестиционните процеси чрез оптимизиране и опростяване на 

разрешителните процедури; 

- приоритетно разработване на подробни устройствени планове и 

инфраструктурни проекти за определени, като ключови за териториалното 

развитие територии;  

- създаване на дългосрочни насоки за прилагане на инвестиционно, методическо 

и планово съдействие от регионални и национални институции и частни 

партньори. 

Въпреки малкия мащаб и моноцентричен характер на община Стражица, да се 

анализират възможностите и предложат решения за създаване на вторични центрове и 

възли, за цялостно активизиране на територията.  

С оглед пресечения терен и ясно изразената, традиционно формирана, 

комуникационна схема, вторичните центрове могат да имат зонален, линеарен характер, 

съобразен с природните, икономически и демографски дадености. 
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2.4. Срок на действие и прогнозна актуалност на ОУП 

За краен срок на действие на плана да се приеме 2028 година.  

Да се разработят и укажат ясно мерките за осигуряване на актуалност на плана през 

целия срок на действие. Това следва да включва поддържане на информационния масив, 

механизъм за адаптиране към очаквани промени в демографското, социално и икономическо 

развитие чрез задаване на подходящ диапазон в проектните параметри.  

2.5. Общи концептуални изисквания към ОУП 

Изпълнителят следва да разработи и съгласува с Възложителя обща концепция за 

устройственото развитие на община Стражица. Това да стане на фаза предварителен проект 

и на етап съгласно предложената от Изпълнителя времева организация, на базата на 

събраната и анализирана съгласно приетата методика информация. Изработването на обща 

концепция е фундаментален етап в работата по плана. За вземане на правилните решения 

следва да се осигури максимална ангажираност на държавните, общински и обществени 

фактори, институции и ведомства. 

2.6. Конкретни изисквания към устройството на функционалните системи на ОУП 

Икономика 

• Промишленост 

Промишленият сектор е силно регресиран последните десетилетия поради общите 

икономически тенденции, технологичната дезактуализация на съществуващите мощности и 

промени в пазарните условия.  

Значителните като площи и налични фондове бивши промишлени площадки са 

трудни за рехабилитация и възстановяване. Те представляват сериозен устройствен, а на  

места и екологичен проблем.  

Независимо от обективните регресивни фактори, следва да се отчитат и някои 

положителни елементи, налагащи ясна устройствена политика и аргументирани 

устройствени решения за тези терени: 
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- Терените в по-голямата си част са исторически обособени, правилно 

ситуирани и инфраструктурно осигурени.  

- Сградният и инфраструктурен фонд в по-голямата си част е капитален и при 

правилен подход – възстановим.  

- Ревалоризацията и активизирането на заварените промишлени терени има и 

важен екологичен резултат – привеждане на терена в съответствие с 

изискванията и опазване на нови, с ландшафтни характеристи терени от 

инвестиционен натиск. 

Новообособените промишлени площадки в по-голямата си част са резултат на 

некоординирана и неприемлива от устройствена гледна точка промяна на предназначението 

на други терени. Важно изискване към ОУПО е регламентирането на подход към тези 

терени с цел консолидирането им в подходящи зони и привеждането им в съответствие с 

нормативните изисквания и стратегическите цели на устойчивото развитие. 

ОУПО трябва да проучи и предложи възможни зони за концентрация на подходящо 

групирани специализирани промишлени дейности, с оглед завареното положение и 

доказаните тенденции.  

• Аграрен сектор 

Планът следва да предвижда опазване на земеделските земи от І до ІV категория, 

чрез разработка на ясна, перспективна концепция. 

За осигуряване на еластичност и допускане на потенциални инвестиционни проекти с 

особено значение, да се въведе режим на строителство в земи ІІІ и ІV категория, ако не 

съществува друга териториална възможност. 

За ландшафтни обекти и територии с особено значение да се въведе режим на 

недопускане на промяна на предназначението, независимо от категорията на земята. 

Да се проучи и документира състоянието на наличните частично застроени аграрни 

терени – стопански дворове, отделни животновъдни, складови и технически сгради и 

терени. Това да включва и анализ на инфраструктурата, както и съответствието със 

санитарните  и екологични изисквания.  
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Да се разработи режим за тяхното стопанисване и развитие със запазване на 

интересите на собственици и потенциални инвеститори. Режимът да включва стимулиращи 

фактори за развитие и ревалоризация на тези терени и сгради, с оглед запазване на 

традиционното разположение на дейностите, което в повечето случаи е функционално и 

нормативно целесъобразно.  

Предвид на специфичните теренни условия и природни характеристики на община 

Стражица да се обърне внимание на животновъдството като особено перспективен фактор 

за устойчиво развитие на аграрния сектор. 

• Горско стопанство 

Значителна част от територията е заета от гори със стопанско предназначение. Тъй 

като управлението и развитието на тези гори е предмет на друг вид планиране, да се осигури 

съответствие и непротиворечивост между предвижданията на ОУП и лесоустройствените 

планове, включително и плановете за управление на горите. 

Да се проучат и отразят тематичните схеми на плана, обезлесените, увредени и 

засегнати от източници на замърсяване горски територии. Да се дадат насоки за 

разработване на бъдещи планове за лесоустройство. 

Да се оцени интегралното действие на отделните лесоустройствени планове и 

съответствието им с генералните цели на плана.  

• Туризъм 

Община Стражица има относително запазена и с добри качества природно-

географска среда, която до голяма степен е неизползвана и неразвита като поле за 

туристическа и рекреационна активност. Планът следва да проучи и насочи бъдещи планови 

и инвестиционни дейности в определени перспективни зони. 

Да се изследват и докажат възможностите за възстановяване и развитие на 

съществуващи туристически и рекреационни обекти.  

В относително незасегнатите от стопанска дейност територии да се предвидят мерки 

за стимулиране на инвестиционната активност.  
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• Търговия и услуги 

Тази подсистема поради своята специфика и относително адекватна степен на 

изграденост ще бъде обхваната от плана предимно аналитично като възможните мерки за 

нейното активизиране и направляване чрез решенията на плана са ограничени.  

Обитаване 

• Демографски ресурси 

Населението на общината е 14 725 души, като е намаляло с около 24 % за последните 

10 години. Екстраполирано това значи очаквано средно намаление с още около 38 % за 

хоризонта на действие на ОУП. Предвижданията на плана за развитие на системата 

обитаване следва да отчита тази тежка негативна тенденция, като се насочи частната 

инвестиционна активност, както и обществените дейности по изграждане и поддържане на 

жилищната среда в перспективни зони с оглед тежката негативна демографска тенденция.  

• Селищна мрежа 

На територията има 22 населени места – град Стражица и 21 села. Селищните образувания 

са от традиционен, компактен вид, а площта и броя на така наречените „Други застроени 

територии” са неголеми.  

Селищната мрежа следва да се опазва от диспергиране и деградация чрез застрояване на 

други терени. Това би имало крайно негативен ефект поради изнасяне на активности от 

традиционните населени територии. 

• Устройство на урбанизираните територии 

Да се проучат отделните населени места в следните основни аспекти: 

- Състояние и размер на жилищния фонд - експлоатационна годност, степен на 

заетост; 

- Транспорт и инфраструктура; 

- Производствени терени – сграден фонд, инфраструктурна осигуреност, степен 

на годност и заетост. 

• Устройство на другите селищни образувания 



  

  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект "Ефективни политики в Община Стражица”, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма  "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд  по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-31/07.11.2013г. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Стражица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

“ДиДжи Консулт” ЕООД                                                                                                        78 

Да се локализират другите селищни територии и се установят перспективите за тяхното 

развитие, като се намали броят им, оптимизира разположението и обслужването им.  

• Социална инфраструктура 

Да се анализира състоянието и предвиди териториално структурно и организационно 

развитие, съобразено с демографското развитие и установените с плана насоки за развитие 

на системата „Обитаване”. 

Техническа инфраструктура 

• Общи изисквания 

Да се установи състоянието, да се анализират тенденциите и да се предвидят устройствени 

решения, позволяващи оптимизиране на мрежите чрез развитие на перспективните и с 

регионално значение. 

• Транспортна система 

Пътната мрежа е достатъчно добре развита и с оглед негативните демографски тенденции 

няма необходимост от допълнителни трасета. Развитието на мрежата трябва да включва 

изясняване и поддръжка на необходимите трасета, възли и обслужващи системи.  

Да се очертаят ясни приоритети за развитие на общинската пътна мрежа с оглед 

ограничените ресурси и неотложността на мерките. 

• Водоснабдяване и канализация 

Развитието на тази система е предмет на частна инвестиционна активност от 

специализирани предприятия. Задача на плана е да анализира данните за състоянието на 

системата и съвместно с тези предприятия да поддържа информацията в актуален, 

използваем вид, обосноваващ правилни инвестиционно управленски решения. 

• Електроснабдяване 

Аналогично на ВК инфраструктурата. 

• Газоснабдяване 

Аналогично. 
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• Телекомуникации 

Телекомуникационните мрежи се развиват от специализирани оператори при спазване на 

нормативи и изисквания с национален обхват. 

Отдих 

Системата отдих към момента и в обозримо бъдеще ще се развива доминиращо в 

резултат на частна инициатива. Основно изискване към плана е да събере, обработи и 

направи достъпна в подходящ вид, информацията, свързана с развитието на системата – 

природни дадености, обслужващи дейности, състоянието на инфраструктурата, санитарни 

изисквания и ограничения, ограчения свързани с опазване на околната среда и други.  

Природна среда 

• Общи изисквания 

В специализираните проучвания, свързани с плана, да се съберат, анализират и 

направят достъпни в подходящ вид за ползване от заинтересовани ползватели всички данни, 

свързани с природната среда в териториално устройствен аспект. Да се установят и посочат, 

доколкото такива се налагат, специфични зони с особен режим, свързани с изисквания, 

нормативи и планови решения от регионално и национално ниво. 

• Биологични и ландшафтни ресурси 

Да се събере, анализира и представи в оптимален за ползване вид необходимата 

информация за природната среда и ограничителните фактори, свързани с опазването и. 

Да се предвидят устройствени мерки за насочване или отклоняване на инвестиционни 

дейности, във връзка със спецификата на територията, за да се осигури нейното устойчиво 

развитие, без конфликти с дейностите по опазването на средата. 

• Проблемни обекти и зони 

Да се локализират проблемните зони и да се предвидят устройствени режими за тези 

зони, предвиждащи ликвидиране или привеждане в съответствие с изискванията. Във връзка 

с това да се предвидят, ако е необходимо, нови терени за разполагане на проблемни 

дейности, съответстващи на санитарните, технически и екологични норми и изисквания. 
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Културно историческо наследство 

Идентифициране и предвиждане на режим за опазване на ценностите.  

Устойчиво развитие на системата КИН като един от възможните фактори за общо 

развитие на територията и повишаване на атрактивността и за настаняване на рекреационни 

и туристически дейности. 

2.7. Организационни и технически изисквания 

Изисквания към фазите, структурата, обема и съдържанието и последователността 

на видовете ППР на ОУП 

Тези параметри ще бъдат важно изискване и критерии за оценка на техническите 

предложения при процедурата за възлагане на разработката.  

Времеви график за изработване на предварителния и окончателен проект на ОУП на 

община Стражица 

Времевият график е важен елемент от техническото предложение и основен 

документ по работата по изработване и процедиране на плана. 

Изисквания към състава и професионалната квалификация и техническата 

компетентност на проектантския екип, разработващ ОУП 

Цялата дейност по изработката на плана следва да бъде осъществена на възможно 

най-високо техническо ниво, позволяващо ефективна работа, контрол и приложение на 

проектните решения. 

Основната обработка на физическите, геодезическите, географските и 

устройствените данни за територията следва да стане на базата на подходящ ГИС софтуер. 

Важно изискване и неотделима част от плана ще бъде доставянето, инсталирането, 

поддръжката и актуализирането на необходимите елементи на софтуера на технически 

средства при Възложителя. Броят на работните места при Възложителя, които следва да се 

оборудват за съвместната работа ще бъде конкретизиран в процеса на тръжната процедура 

за възлагане на задачата. 
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Изпълнителят следва да осигури и обучението на необходимия технически персонал 

на Възложителя, съгласуван от него. 

Това ще осигури ефективна работа в информационно-аналитичния етап от дейността 

по плана, както и постигане на една от основните му задачи – ефективен достъп до 

информацията и устройствените решения и параметри на ОУП. 

Изисквания към финалните документи (текстови и графични) на ОУП на община 

Стражица 

Обемът и съдържанието на проектните документи да позволяват ефективно и 

контролируемо решаване на основните задачи в процеса на работа.  

Изпълнителят следва да ги конкретизира в техническото си предложение, а при 

необходимост да ги допълва и актуализира в процеса на работа, съгласувано с Възложителя. 

Окончателно представените документи следва да бъдат в оригинален формат 

(специфичен за използвания от Изпълнителя софтуер). Този формат трябва да позволява 

пълноценното ползване на документите (графични и текстови) на съгласувания брой 

работни места при Възложителя. Това ползване може да включва и редактиране и 

актуализиране в съгласуван между страните обем. 

Твърди копия от окончателните документи, които следва да се представят: 

• Картни и проектни материали: 

1. ОУПО, окончателен проект, мащаб 1:25000. 

2. Фрагменти и детайли към ОУПО в подходящ мащаб – по преценка на 

изпълнителя, за изясняване на проектните решения. 

3. Специализирани карти и схеми в подходящ мащаб – по всички 

функционални системи, предмет на разработката. Точният им брой, 

тематика, обем и съдържание е важна част от техническото предложение. 

4. Спомагателни картни материали, свързани с прилагането и съобразяването 

на планови разработки от по-високо ниво.  

Илюстративни проектни материали, доказващи плановите решения 
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Текстови и статистически материали: 

1. Всички изходни материали, свързани с плана, в подходящ формат. 

2. Всички статистически анализи и синтетични данни, събрани и разработени 

в процеси на работа. 

3. Окончателна обяснителна записка, изясняваща и доказваща проектните 

решения. 

4. Технически и методически указания за използването, актуализирането и 

поддръжката на плана. 

5. Технически и правен регламент за модифициране на проектните 

материали, както и предоставяне на графична и текстова информация на 

трети лица – ползватели. 

Административни мерки и организационни процедури по разработването и 

одобряването на новия ОУП 

Изпълнителят следва да разработи и предостави в техническото си предложение 

пълен и ясен регламент за своето участие в процедурата по съгласуване, допълване, 

преработка, корекции и други дейности, наложени в процеса на работа по плана, неговота 

процедиране и одобряване. 

Той следва да се придържа стриктно към този регламент до одобряването на плана по 

установения ред, като осигурява необходимото съдействие – техническо и методическо, на 

Възложителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Списък на използваните съкращения 

Съкращение Пълно наименование 
АМ Автомагистрала 
ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадни води 
ГИС Географска информационна система 
ГС "Горски политики" (Политики за развитие на горското стопанство) 
ДВ Държавен вестник 
ЕП "Екологични политики" (Политики за развитие на околната среда) 
ЕС Европейски съюз 
ЗД Застрахователно дружество 
ЗРР Закон за регионалното развитие 
ЗУТ Закон за устройство на територията 
ЗЧАВ Закон за чистотата на атмосферния въздух  
ИП "Икономически политики" 
КПРО Концепция за пространствено развитие на община 
МОСВ Министерство на околната среда и водите 
МПС Моторно превозно средство 
МРР Министерство на регионалното развитие 
МС Министерски съвет 
НЕМ Национална екологична мрежа 

НКПР 
Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-
2025 г. 

НКЦ Недвижими културни ценности 
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НСИ Национален статистически институт 
НСРР Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 - 2022 
НУ Начално училище 
ОДЗ Обединено детско заведение 
ОЕТК Общоевропейски транспортен коридор 
ОПР Общински план за развитие 
ОПУ Областно пътно управление 
ОС Общинска служба 
ОСР Областна стратегия за развитие 
ОУ Основно училище 
ОУПО Общ устройствен план на община 
ПГ Професионална гимназия 
ППР Проектно-проучвателни работи 
ПУП Подробен устройствен планове 
РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 
РОУКАВ Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 
РПМ Републиканска пътна мрежа 
РПР Регионален план за развитие 
СОУ Средно общообразователно училище 
СПКАВ Станция за контрол на състоянието на атмосферния въздух  
ССП "Селскостопански политики" (Политика за развитие на селското стопанство) 
СЦР Северен Централен район 
ТП "Транспортни политики" 
ХМС Хидромелиоративно съоръжение 
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