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I. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ
1. РЕГИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ

1.1. РЕГИОНАЛНИ ПРОСТРАНСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ

Община Сунгурларе се намира в югоизточната част на България и е включена в административно -

териториалните граници на Бургаска област. На север граничи с Шуменска област – с общините

Върбица и Смядово, на изток - с Община Руен и Община Карнобат, на юг - с Община Стралджа и

Община Карнобат, a на запад - с Община Котел.

Върху територията на общината са разположени землищата на един град - Сунгурларе и двадесет и

седем села - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Вълчин, с. Горово, с.

Грозден, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево, с. Лозица, с.

Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Пчелин, с. Садово, с. Скала, с. Славянци, с. Съединение, с.

Терзийско, с. Черница и с. Чубра. Територията възлиза на 795.5 кв. км, което представлява 10.6% от

площта на област Бургас. Тя е втора по големина община в областта.

Община Сунгурларе се свързва с Южна и Северна България посредством Върбишкия и Ришкия

проход. Южно от долината на река Луда Камчия се простира Стидовска планина, с полегати

северни и стръмни южни склонове. Югоизточната част от територията на общината е заета от

Карнобатското поле.

1.2. РЕГИОНАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

Икономиката на Община Сунгурларе се характеризира с преобладаващ дял на селското стопанство и

свързаната с него преработвателна промишленост. Горското стопанство се явява ресурс за развитие

на лова и риболова. С най-голямо значение в индустриалния сектор в общината се явява

преработвателната промишленост. Преобладаващата част от фирмите, които осъществяват дейност

на територията на община Сунгурларе са микро предприятия с брой на заетите до 9 човека.

В общинския център и в няколко други населени места са обособени производствени бази: с.

Черница, с. Лозарево, с. Славянци и с. Бероново.

Територията е подходяща предимно за развитие на алтернативни форми на туризъм, но отрасълът

до момента не е развит.

1.3. РЕГИОНАЛНИ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ

През последните години се наблюдава постоянна тенденция на намаляване на населението в

общината. От 2007 година до 2013г. населените места в общината от 31 са намалели до 28, като през

2002 г. е закрито с. Огнен, а през 2013 г. – с. Каменско и с. Балабанчево.

1.4. РЕГИОНАЛНИ КУЛТУРНИ ПРОБЛЕМИ

Съхранено е богато културно наследство в голяма част от населените места, което обаче не е

експонирано и интегрирано в единна мрежа. До повечето от обектите не е осигурен достъп, липсва

адекватна поддръжка и редица културни ценности се рушат в следствие на природни и

антропогенни фактори.

1.5. РЕГИОНАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Като цяло общината се характеризира със сравнително добро екологично състояние. Няма големи

населени места и големи промишлени обекти, които са източници на замърсяване на въздуха.

Ерозията, която се наблюдава в общината, се обуславя от терена, начина по който се използват

земите, а също и от голямата податливост на почвите към ерозиране и от слабото покритие с

растителност. Над селата Черница, Лозарево, Сунгурларе и Грозден плоскостната и струйчеста

ерозия е преминала в ровинна, значително разпространена върху обработваеми земи, пасища,

горски терени и лозя.

Канализационни мрежи има само в няколко населени места и то частично изградени, включително в

общинския център. Към момента отпадъчните води от домакинствата и обществения сектор в

повечето случаи са заустени в септични ями, което създава предпоставки за замърсяване на почвата,

повърхностните и подземни води. Като цяло се нарушава и екологично равновесие на територията

на общината в резултат на непречистените води.

Друг сериозен замърсител е животновъдството. Животновъдните ферми са разположени в близост

до реки или дерета и директно заустват в тях замърсените отпадни води. Водите се замърсяват и от

битови отпадъци. Във всички населени места има площадки за депониране на отпадъците, които

обаче не се използват. През по-голямата част от годината деретата са сухи и при дъждове всички

отпадъци се отнасят към реките и към язовир Камчия, който се използва за водоснабдяване.

На територията на общината не са установени замърсени почви. Употребата на торове и пестициди

е в границата на нормативите. На територията на общината съществува хидромелиоративна система,

предназначена за поливните площи, разположени около гр. Сунгурларе, с. Славянци и с. Чубра. В

много от населените места за напояване се използва питейна вода.

На територията на общината няма топлофикация.Отоплението става с твърдо гориво и електроуреди.

1.6. РЕГИОНАЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ

Населените места се свързват помежду си основно с пътища от общинската пътна мрежа, която е

добре развита и осигурява удобни транспортни връзки на всички населени места от общината с

общинския център. През територията на общината преминава жп линията от гара Карнобат с

направление към Варна и Шумен, която е единствената връзка между южните и северните части на

Източна България. През общината преминава и жп линия София-Дъбово-Варна. За товаро-

разтоварни дейности се използва гара Лозарево. Освен нея, по протежението на линията на

територията на общината се намират и жи гарите Вълчин, Подвис, Ведрово и Завет.

През територията на Общината преминават транзитен и магистрален газопровод.
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2. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМИ

2.1. ДЕМОГРАФИЯ

2.1.1. БРОЙ И ЕВОЛЮЦИЯ НА РАЗВИТИЕ

Населението на Община Сунгурларе по данни на НСИ от преброяването на населението през 2011 г.

възлиза на 12 559 души. За периода от 2001 до 2016 г. населението на общината е намаляло с 24%.

Таблица 1. Еволюция на развитие на населението на Община Сунгурларе

Година на преброяване 2001 2011 2016

Население 15 409 12 559 11759

Източник: НСИ, 2017 г.

Най-многолюден е административният център - град Сунгурларе, следван от селата Манолич,

Съединение и Костен. В някои села се наблюдава много малък брои население. Най-драстични са

показателите в с. Лозица, което е с 10 жители и село Скала с 16 жители. От 2007 година до 2013 г.

населените места в общината от 31 са намалели до 28, като през 2002 г. е закрито с. Огнен, а през

2013 г. – с. Каменско и с. Балабанчево.

Графика 1. Еволюция на развитие на населението на Община Сунгурларе за периода 2002-2016 г.

Таблица 2. Еволюция на развитие на населението на Община Сунгурларе за периода 2002-2016 г.

Територия 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Община

Сунгурларе 14915 14746 14535 14348 13946 13578 13295 13079 12685 12390 12229 12123 12021 11925 11759

с. Балабанчево

до 21/02/2013 5 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 -** - - -

с.Бероново 130 117 116 109 101 94 98 125 123 93 90 97 97 97 95

с.Босилково 125 123 122 119 114 107 102 90 83 78 76 76 76 66 62

с.Ведрово 149 143 134 129 117 114 108 102 96 106 103 97 94 94 93

с.Везенково 487 481 469 469 454 443 427 425 411 419 415 408 397 389 374

с.Вълчин 407 409 413 407 391 391 388 381 380 377 386 383 387 402 398

с.Горово 62 66 65 65 60 56 54 44 41 31 29 29 28 30 30

с.Грозден 771 755 751 747 737 729 733 736 725 731 732 745 755 753 747

с.Есен 158 147 146 138 128 121 112 103 97 77 78 74 79 74 66

с.Завет 173 171 164 148 139 125 119 118 115 132 119 113 112 110 110

с. Каменско до

21/02/2013 1 - - - - - - - - - -** - - -

с.Камчия 102 95 94 84 82 83 79 76 74 82 80 76 71 71 69

с.Климаш 374 372 374 362 343 340 336 334 327 332 330 336 332 328 315

с.Костен 356 350 348 339 333 329 328 322 323 358 353 357 349 349 346

с.Лозарево 1009 1004 982 957 918 890 854 854 822 867 841 821 830 818 808

с.Лозица 18 18 18 18 18 18 19 19 18 11 11 11 11 10 10

с.Манолич 1342 1334 1334 1315 1293 1268 1238 1217 1204 1189 1165 1135 1121 1101 1085

с.Подвис 746 734 702 674 638 614 582 545 513 476 461 457 458 454 463

с.Прилеп 745 743 733 732 711 690 668 651 638 618 598 588 576 580 571

с.Пчелин 90 89 89 83 74 73 69 68 61 54 54 56 56 55 54

с.Садово 241 236 226 219 204 200 190 176 175 190 192 186 184 180 181

с.Скала 35 34 31 36 33 32 29 28 26 20 19 17 17 16 16

с.Славянци 928 927 906 911 872 853 841 841 808 736 724 723 732 728 724

гр.Сунгурларе 3745 3706 3663 3654 3616 3491 3473 3416 3282 3185 3163 3114 3077 3049 2998

с.Съединение 1102 1106 1101 1098 1072 1058 1031 1017 1006 1010 1002 996 976 966 963

с.Терзийско 211 201 187 182 168 156 147 134 120 111 102 93 88 79 74

с.Велислав 173 163 158 162 167 161 148 141 139 146 146 144 144 150 150

с.Черница 525 513 497 473 459 445 433 420 406 338 337 352 349 354 337

с.Чубра 621 615 618 621 620 614 607 604 587 580 584 580 571 573 574

с.Дъбовица 85 89 90 94 83 83 82 92 85 43 39 59 54 49 46

с.Огнен до

31/08/2002 -* - - - - - - - - - - - - - -

Източник: НСИ, 2017 г.; * закрито е с.Огнен /2002 г./; **Закрити са с. Каменско и с. Балабанчево /2013 г./;
2.1.2. СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО – ПОЛОВА, ВЪЗРАСТОВА, СОЦИАЛНА
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По отношение на половата структура на населението за последните 16 години се запазва

тенденцията за превес в полза на жените, които към 2016 г. са с 1,92 % повече от мъжете. Към 2016

г. съотношението мъже-жени в общината е 49:51.

Таблица 3. Полова структура на населението в Община Сунгурларе

Година
Общо В градовете В селата

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени

2002 14535 7077 7458 3663 1796 1867 10872 5281 5591

2003 14348 6977 7371 3654 1789 1865 10694 5188 5506

2004 13946 6787 7159 3616 1772 1844 10330 5015 5315

2005 13578 6589 6989 3491 1713 1778 10087 4876 5211

2006 13295 6465 6830 3473 1707 1766 9822 4758 5064

2007 13079 6374 6705 3416 1681 1735 9663 4693 4970

2008 14915 7261 7654 3745 1843 1902 11170 5418 5752

2009 14746 7178 7568 3706 1822 1884 11040 5356 5684

2010 12685 6158 6527 3282 1604 1678 9403 4554 4849

2011 12390 6099 6291 3185 1579 1606 9205 4520 4685

2012 12229 5993 6236 3163 1560 1603 9066 4433 4633

2013 12123 5943 6180 3114 1539 1575 9009 4404 4605

2014 12021 5906 6115 3077 1530 1547 8944 4376 4568

2015 11925 5866 6059 3049 1510 1539 8876 4356 4520

2016 11759 5767 5992 2998 1488 1510 8761 4279 4482

Източник: НСИ, 2017 г.

Графика 2. Еволюция на развитие на половата структура на населението за периода 2002-2016 г.

Очертава се тенденция на постоянно намаляване на процента на населението в подтрудоспособна

възраст и постоянно увеличаване на населението в надтрудоспособна възраст. За сравнение през

2002 г. населението в подтрудоспособна възраст е 17,7%, а през 2016 г. е 16,60%, т.е. се отчита общо

намаляване с 1,1 %. От друга страна населението в надтрудоспособна възраст през 2002 г. е 31,79 %,

а през 2016 г. вече е 26,68 %, т.е. се отчита общо намаляване 5,11 %. При процента на населението в

трудоспособна възраст се отчита нарастване в периода от 2002 до 2016 г., когато е отчетена най-

високата стойност за периода 2016г. e 56,72 %, но постоянната тенденция, която се наблюдава, е към

намаляване на населението.

Графика 3. Еволюция на развитие на възрастовата структура на населението на Община Сунгурларе за периода

2002-2016 г

Таблица 4. Структура на населението по възрастови групи за 2000-2016 г. в Община Сунгурларе

Година Общо Под трудоспособна възраст В трудоспособна възраст Над трудоспособна възраст

2002 14915 2639 7535 4741

2003 14746 2580 7559 4607

2004 14535 2491 7630 4414

2005 14348 2408 7662 4278

2006 13946 2332 7530 4084

2007 13578 2239 7388 3951
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2008 13295 2169 7284 3842

2009 13079 2119 7201 3759

2010 12685 2067 6956 3662

2011 12390 2042 6884 3464

2012 12229 2015 6851 3363

2013 12123 2004 6844 3275

2014 12021 2019 6736 3266

2015 11925 1990 6755 3180

2016 11759 1952 6670 3137

Източник: НСИ, 2017 г.

В социалната структура на населението икономически активните представляват 41%. Заетите са 76%

от икономически активните. Социалната структура на икономически неактивните е както следва: 8%

са учащите, 62% са пенсионери, 18% са лица, заети само с домашни или семейни задължения и

други - 12%.
Графика 4. Социална категоризация на икономически неактивните лица в Община Сунгурларе

Таблица 5. Население на 15 и повече навършени години по пол и икономическа активност и социална

категоризация в Община Сунгурларе към 2011г.

Пол Общо

Икономически активни Икономически неактивни

Общо Заети Безработни Общо Учащи Пенсионери

лица, заети само с

домашни или

семейни

задължения

Други

Общо 10615 4352 3310 1042 6263 488 3874 1126 775

мъже 5145 2513 1862 651 2632 263 1535 302 532

жени 5470 1839 1448 391 3631 225 2339 824 243

Източник: НСИ, 2017 г.

Таблица 6. Социална категоризация на население на 15 и повече години по населени места и икономическа

активност към 01.02.2011 година по населени места

Територия Общо
Икономически активни

Икономически неактивни
общо заети безработни

Община Сунгурларе 10615 4352 3310 1042 6263

гр.Сунгурларе 2606 1323 1015 308 1283

с. Балабанчево - - - - -

с. Бероново 85 30 23 7 55

с. Босилково 82 36 36 - 46

с. Ведрово 104 12 12 - 92

с. Везенково 360 51 48 3 309

с. Велислав 132 21 16 5 111

с. Вълчин 313 108 92 16 205

с. Горово 26 11 3 8 15

с. Грозден 543 187 108 79 356

с. Дъбовица 47 6 6 - 41

с. Есен 73 8 .. .. 65

с. Завет 121 31 21 10 90

с. Каменско - - - - -

с. Камчия 64 33 33 - 31

с. Климаш 282 143 114 29 139

с. Костен 294 145 145 - 149

с. Лозарево 798 354 247 107 444

с. Лозица 11 .. .. .. 5

с. Манолич 1077 595 421 174 482

с. Подвис 492 77 71 6 415

с. Прилеп 561 258 189 69 303

с. Пчелин 51 18 .. .. 33

с. Садово 147 58 36 22 89

с. Скала 16 .. .. .. ..

с. Славянци 604 259 166 93 345

с. Съединение 841 358 315 43 483

с. Терзийско 107 24 16 8 83

с. Черница 318 67 44 23 251

с. Чубра 460 131 104 27 329

Източник: НСИ, 2017 г.

2.1.3. ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ

Естественият прираст на населението през целия период от 2002-2016 г се запазва отрицателен.



9

Таблица 7. Естествен прираст на населението за периода 2002-2016 г. в община Сунгурларе

Година
Живородени Умрели Естествен прираст

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени

2002 150 81 69 285 148 137 -135 -67 -68

2003 139 59 80 254 125 129 -115 -66 -49

2004 158 86 72 294 150 144 -136 -64 -72

2005 155 81 74 260 143 117 -105 -62 -43

2006 141 77 64 314 159 155 -173 -82 -91

2007 119 59 60 268 150 118 -149 -91 -58

2008 130 61 69 262 134 128 -132 -73 -59

2009 152 82 70 216 102 114 -64 -20 -44

2010 107 58 49 280 153 127 -173 -95 -78

2011 113 64 49 291 139 152 -178 -75 -103

2012 123 55 68 263 145 118 -140 -90 -50

2013 126 55 71 250 130 120 -124 -75 -49

2014 130 69 61 240 126 114 -110 -57 -53

2015 112 61 51 259 135 124 -147 -74 -73

2016 89 33 56 242 112 130 -153 -79 -74

Източник: НСИ, 2017 г.

Естественият прираст е отрицателен почти през целия период и в отделните населени места.

Положителен естествен прираст е отчетен през някои години в няколко население места: с. Вълчин,

с. Горово, с. Грозден, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозица, с. Манолич, с. Пчелин, гр.

Сунгурларе, с. Съединение, и с. Чубра.

Таблица 8. Естествен прираст в Община Сунгурларе по населени места към дата 31.12. по години:

Населени места 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Община

Сунгурларе -135 -115 -136 -105 -173 -149 -132 -64 -173 -178 -140 -124 -110 -147 -153

с.Балабанчево до

21/02/2013 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 - - - -

с.Бероново -7 -7 -4 -9 -6 -6 -3 -3 -2 -1 -5 -4 -1 -1 -3

с.Босилково 0 0 0 -1 -1 -4 -1 -3 -5 -2 -1 -2 -1 0 -2

с.Ведрово -6 -5 -9 -3 -8 0 -5 -1 -3 -7 -2 -8 -5 -2 -2

с.Везенково -11 -3 -2 -1 -6 -4 -3 0 -9 -5 0 -3 -10 -5 -7

с.Вълчин -3 -1 0 -6 -2 1 3 -3 3 -12 4 3 7 -2 -3

с.Горово 1 -2 -1 1 0 -2 0 -2 -2 0 0 0 -1 1 -1

с.Грозден 5 -2 -1 1 1 1 8 2 -3 4 5 11 9 0 -1

с.Есен -4 -9 -2 -6 -4 -5 -4 -1 -3 -3 -2 -4 -4 -6 -5

с.Завет -3 -1 -5 -9 -6 -9 -3 0 -3 -5 -9 -5 -4 -5 -5

с.Каменско до

21/02/2013 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

с.Камчия 3 -1 -1 -3 0 1 -1 1 -2 1 -1 -3 -1 0 -1

с.Климаш -5 -3 1 -5 -6 -5 -2 -2 -5 1 -3 2 3 2 -2

с.Костен 0 -2 -1 -2 -1 -4 0 -1 1 -5 5 2 -4 2 1

с.Лозарево -25 -13 -23 -16 -25 -22 -24 -23 -38 -32 -31 -34 -21 -24 -29

с.Лозица 0 0 0 0 0 -1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0

с.Манолич 1 -3 2 3 0 -3 -3 2 -3 -16 -7 -8 -3 -4 -4

с.Подвис -17 -21 -26 -21 -28 -19 -26 -23 -24 -27 -17 -16 -24 -22 -9

с.Прилеп -8 -8 -13 0 -10 -17 -14 -8 -7 -13 -17 -12 -6 -9 -8

с.Пчелин 3 0 -1 3 -1 1 -2 1 -2 -1 0 1 0 0 -1

с.Садово -4 0 -5 -7 -8 -4 -7 -5 -2 -2 -5 -6 -1 -8 0

с.Скала 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 -2 -1 -1 -3 -1 -1 0

с.Славянци -9 -4 -8 -2 -20 -10 -14 -1 -17 -8 -11 -1 -10 -20 -17

гр.Сунгурларе -5 1 -12 19 -5 -10 4 9 -16 -19 -5 -5 -8 -18 -19

с.Съединение -11 5 -4 -8 -6 -2 -10 7 -1 -4 -13 -11 -6 -7 -7

с.Терзийско -9 -10 -6 -8 -8 -9 -7 -3 -12 -3 -9 -8 -6 -5 -5

с.Велислав -8 -12 -3 -7 -8 -6 -8 -3 -3 -4 -2 -3 -1 -3 -3

с.Черница -16 -11 -9 -16 -11 -5 -11 -9 -7 -8 -13 -5 -9 -7 -12

с.Чубра 7 0 0 2 4 -1 4 5 -1 -1 3 -1 0 3 -5

с.Дъбовица -3 -3 -1 -2 -6 -4 -2 -1 -4 -5 -3 -1 -2 -6 -3

Източник: НСИ, 2017 / *в сиво са маркирани годините, в които за разглеждания период в конкретни населени

места естественият прираст е положителен/

Тенденцията е лавинообразна съгласно червената линия, като се наблюдава нарастваща тенденция

през 2005, 2009 и 2014 г., а през останалите години тенденцията е намаляваща.
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Графика 5. Тенденция в развитието на естествения прираст на населението за периода 2002-2016 г.

Отчетен е отрицателен механичен прираст през целия разглеждан период с изключение на 2013,

2014 и 2015 г.

Таблица 9. Механичен прираст за периода 2000- 2014г. в община Сунгурларе, брой

Година
Заселени Изселени Механичен прираст

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени

2002 228 96 132 235 101 134 -7 -5 -2

2003 194 84 110 248 101 147 -54 -17 -37

2004 160 58 102 235 94 141 -75 -36 -39

2005 222 108 114 304 146 158 -82 -38 -44

2006 148 67 81 377 175 202 -229 -108 -121

2007 161 74 87 380 181 199 -219 -107 -112

2008 136 69 67 287 120 167 -151 -51 -100

2009 238 107 131 390 178 212 -152 -71 -81

2010 151 71 80 372 192 180 -221 -121 -100

2011 179 86 93 206 95 111 -27 -9 -18

2012 160 70 90 181 86 95 -21 -16 -5

2013 186 91 95 168 66 102 18 25 -7

2014 205 104 101 197 84 113 8 20 -12

2015 278 129 149 227 95 132 51 34 17

2016 222 91 131 235 111 124 -13 -20 7

Източник: НСИ, 2017 г.

Механичният прирастатът е отрицателен през целия период в населените места с. Манолич, с.

Подвис и гр. Сунгурларе. В останалите населени места през някои години е отчетен положителен

естествен прираст.
Таблица 10. Механичен прираст в Община Сунгурларе по населени места към дата 31.12. по години:

Населени места 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Община Сунгурларе -7 -54 -75 -82 -229 -219 -151 -152 -221 -27 -21 18 8 51 -13

с.Балабанчево до

21/02/2013 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 - - - -

с.Бероново -8 -6 3 2 -2 -1 7 30 0 -2 2 11 1 1 1

с.Босилково -1 -2 -1 -2 -4 -3 -4 -9 -2 -4 -1 2 1 -10 -2

с.Ведрово -5 -1 0 -2 -4 -3 -1 -5 -3 5 -1 2 2 2 1

с.Везенково 9 -3 -10 1 -9 -7 -13 -2 -5 -4 -4 -4 -1 -3 -8

с.Вълчин -12 3 4 0 -14 -1 -6 -4 -4 -3 5 -6 -3 17 -1

с.Горово -1 6 0 -1 -5 -2 -2 -8 -1 -1 -2 0 0 1 1

с.Грозден -19 -14 -3 -5 -11 -9 -4 1 -8 -7 -4 2 1 -2 -5

с.Есен -8 -2 1 -2 -6 -2 -5 -8 -3 3 3 0 9 1 -3

с.Завет -2 -1 -2 -7 -3 -5 -3 -1 0 4 -4 -1 3 3 5

с.Каменско до 21/02/2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

с.Камчия -3 -6 0 -7 -2 0 -3 -4 0 1 -1 -1 -4 0 -1

с.Климаш -5 1 1 -7 -13 2 -2 0 -2 5 1 4 -7 -6 -11

с.Костен 8 -4 -1 -7 -5 0 -1 -5 0 0 -10 2 -4 -2 -4

с.Лозарево 24 8 1 -9 -14 -6 -12 23 6 13 5 14 30 12 19

с.Лозица 0 0 0 0 0 1 1 -1 0 -1 0 0 0 -1 0

с.Манолич -3 -5 -2 -22 -22 -22 -27 -23 -10 -8 -17 -22 -11 -16 -12

с.Подвис -8 9 -6 -7 -8 -5 -6 -14 -8 -16 2 12 25 18 18

с.Прилеп -6 6 3 -1 -11 -4 -8 -9 -6 -3 -3 2 -6 13 -1

с.Пчелин -1 -1 1 -9 -8 -2 -2 -2 -5 1 0 1 0 -1 0

с.Садово -11 -5 -5 0 -7 0 -3 -9 1 14 7 0 -1 4 1

с.Скала -2 -1 -2 6 -2 -1 -2 -1 0 5 0 1 1 0 0

с.Славянци 6 3 -13 7 -19 -9 2 1 -16 11 -1 0 19 16 13

гр.Сунгурларе 33 -40 -31 -28 -33 -115 -22 -66 -118 -19 -17 -44 -29 -10 -32

с.Съединение 14 -1 -1 5 -20 -12 -17 -21 -10 -18 5 5 -14 -3 4

с.Терзийско -8 0 -8 3 -6 -3 -2 -10 -2 0 0 -1 1 -4 0

с.Велислав 0 2 -2 11 13 0 -5 -4 1 5 2 1 1 9 3

с.Черница 5 -1 -7 -8 -3 -9 -1 -4 -7 -4 12 20 6 12 -5

с.Чубра -4 -6 3 1 -5 -5 -11 -8 -16 -5 1 -3 -9 -1 6

с.Дъбовица 0 7 2 6 -5 4 1 11 -3 1 -1 21 -3 1 0

Източник: НСИ, 2017 г. / в сиво са маркирани годините за които в конкретни населени места естественият

прираст е положителен/
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Тенденцията в развитието на механичния прираст е намаляваща до 2007 г., след което е нарастваща

съгласно червената линия.

Графика 6. Тенденция в развитието на механичния прираст на населението за периода 2002-2016 г.

2.2. СТРУКТУРА НА ЗАЕТОСТТА

2.2.1. ОТРАСЛИ, СЕКТОРИ НА ДЕЙНОСТ, СОЦИАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА

КАТЕГОРИЗАЦИЯ

Разпределението на заетите показва най-голям дял на заетите във третичния сектор – около 53%,

следван от вторичния сектор – около 27%. Най-малко са заетите в първичния сектор – 20%.

Графика 7. Структура на заетостта по отрасли

Разпределението на заетите по класове икономически дейности показва, че най-голям процент от

населението на общината е зает в преработващата промишленост /27,4%/, следвана от селско, горско

и рибно стопанство /20%/, търговия, и ремонт на автомобили и мотоциклети /9,1%/, държавно

управление – 8% и транспорт, складиране и пощи – 6%.

Таблица 11. Заети по класове икономически дейности в община Сунгурларе към 2011 г.

Заети по класове икономически дейности Общо Мъже Жени

Общо 3281 1843 1438

Селско, горско и рибно стопанство 652 434 218

Добивна промишленост

Преработваща промишленост 900 418 482

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на

газообразни горива
18

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и

възстановяване

68 58 10

Строителство 265 262 3

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 297 120 177

Транспорт, складиране и пощи 196 164 32

Хотелиерство и ресторантьорство 62 31 31

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;

далекосъобщения
5

Финансови и застрахователни дейности 11

Операции с недвижими имоти 11 8 3

Професионални дейности и научни изследвания 61 6 55

Административни и спомагателни дейности 151 89 62

Държавно управление 263 143 120

Образование 123 18 105

Хуманно здравеопазване и социална работа 119 34 85

Култура, спорт и развлечения 23 13 10

Други дейности 42 15 10

Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на

домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
6

Дейности на екстериториални организации и служби

Непосочена

Източник: НСИ, 2017 г.

Разпределението на броя заети в община Сунгурларе според социалната и професионалната им

категоризация, показва най-висок дял на работещите професии, неизискващи специална
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квалификация /17,6%/ и машинни оператори и монтажници /17,1%/, следвани от квалифицирани

работници в селското, горското и рибното стопанство – 15,2%. Най-малко са заетите на ръководни

позиции и професии във въоръжените сили. Съотношението мъже-жени е в полза на мъжете, които

значително доминират в професии като ръководители, квалифицирани работници и професии,

неизискващи специална квалификация.

Таблица 12. Социална и професионална категоризация на заетите в община Сунгурларе към 2011 г.

Класове професии Общо Мъже Жени

Общо за община Сунгурларе 3281 1843 1438

Ръководители 113 66 47

Специалисти 195 49 146

Техници и приложни специалисти 149 81 68

Помощен административен персонал 172 28 144

Персонал, зает с услуги за населението, търговия и охрана 476 222 254

Квалифицирани работници в селското, горското и рибното стопанство 500 298 202

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 465 317 148

Машинни оператори и монтажници 561 371 190

Професии, неизискващи специална квалификация 578 366 212

Професии във въоръжените сили 14 14 -

Непосочена 58 31 27

Източник: НСИ, 2017 г.

2.2.2. ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ

Тенденцията в развитието на броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в

Община Сунгурларе за периода 2008-2015 г. е намаляваща съгласно червената линия.

Таблица 13. Наети лица по трудово и служебно правоотношение в община Сунгурларе за периода 2008-2015 г.

Наети лица по трудово и служебно

правоотношение по икономически дейности
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Общо 1783 1495 1386 1406 1428 1447 1373 1292

Селско, горско и рибно стопанство 134 182 188 199 181 212 201 161

Добивна промишленост - - - - - - - -

Преработваща промишленост 587 430 330 312 259 290 330 362

Производство и разпределение на електрическа и

топлинна енергия и на газообразни горива .. .. .. .. .. .. .. ..

Доставяне на води; канализационни услуги,

управление на отпадъци и възстановяване .. - - - - - - -

Строителство .. .. .. .. 2 2 .. 6

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 141 148 152 154 164 159 117 110

Транспорт, складиране и пощи 176 107 .. 90 62 72 85 78

Хотелиерство и ресторантьорство 11 14 15 10 11 12 15 12

Създаване и разпространение на информация и

творчески продукти; далекосъобщения .. .. .. - - - - -

Финансови и застрахователни дейности .. - .. .. - - - -

Операции с недвижими имоти .. 9 14 15 14 14 14 15

Професионални дейности и научни изследвания 2 6 5 .. .. 10 7 3

Административни и спомагателни дейности 141 122 105 .. 178 172 70 ..

Държавно управление .. .. .. .. .. .. .. ..

Образование 242 221 209 211 226 235 237 233

Хуманно здравеопазване и социална работа 78 87 95 95 88 91 105 93

Култура, спорт и развлечения .. .. .. .. .. .. 17 15

Други дейности 36 44 26 37 34 36 39 39

Източник: НСИ, 2017 г.

Графика 8. Тенденция в развитието на броя на наетите лица за периода 2008-2015 г.
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2.3. ИКОНОМИЧЕСКА БАЗА

2.3.1. ОТРАСЛИ

Икономиката на Община Сунгурларе се характеризира с преобладаващ дял на селското стопанство и

свързаната с него преработвателна промишленост. Това са основните местни отрасли и източници

на доходи за населението.

 Селско и горско стопанство

Климатичните особености благоприятстват отглеждането на зърнени култури и лозя, като средните

добиви са сравнително високи и устойчиви. Добре е развито е и животновъдството и дърводобивът.

С най-висок дял в икономическия облик на общината е преработвателното производство на

продуктите от растениевъдство и животновъдството.

Голямата площ на обработваемата земя в общината е отлична предпоставка за ефективно местно

земеделие. Най-голям дял от обработваемите земи имат нивите, трайните насаждения и ливадите

Земеделските производители с над 100 дка обработваема земя са 72 на брой. Перспективите на

общината в развитието на земеделието са свързани главно с растениевъдство и най-вече лозарство,

зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, овощарство, тютюнопроизводство.

С особено голямо значение и дял в селското стопанство на общината се явява лозарството.

Подходящите климатични и почвени условия, както и традициите и опитът на местните

производители поставят отглеждането на грозде и преработката му във вина и спиртни напитки на

водещо място в общинската икономика.

Приоритетно място в растениевъдството заемат пшеницата, ечемикът и слънчогледът. Тютюн се

произвежда предимно в селата по поречието на р. Луда Камчия, което се свързва с опита в това

производство на населението от тези села. Почвените и климатичните условия са благоприятни за

овощарството и при подходящи стимули, наличие на пазари и добри цени би могло да се развива

успешно на територията на общината (праскови, череши, ябълки, ягоди, малини и др.).

Зеленчукопроизводството е слабо застъпено. Отглеждат се основно картофи, моркови, лук и

карфиол. Добри условия и възможности има за отглеждане с комерсиална цел и на по-

нетрадиционни култури като билки, гъби, орехи и др.

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

областта на говедовъдството, свиневъдството и овцевъдството. То се развива от фирми, едри

земеделски производители и в личните стопанства В последните години се развива изключително в

частния сектор.

Високите производствени разходи и ниските изкупни цени на продукцията от животновъдството са

причина за отлив от този отрасъл на земеделски кооперации и агрофирми и преминаването на

съществуващите животни в частни стопани и по-малки семейни ферми.

Площта на горския фонд е 380853,5 дка и включва разнообразни растителни видове. Основните

дейности на горското стопанство в общината са свързани с дърводобив, дървообработване и

залесяване. Значителен ресурс и възможности и за осигуряване на алтернативна заетост има в

дейността залесяване.

Главното предназначение на горите е дървопроизводство и защитно водоохранно. От цялата горска

площ 88% е залесена, 4% - незалесена и 1% - непроизводителна.

Най-голям среден запас на 1 ха имат високостъблените широколистни насаждения. Ниският запас

се дължи на силно изределите комплекси гори, както и от големите площи, заети от

нископроизводителни и малоценни горскодървесни и храстови видове.

Нискостеблените гори са източник предимно на дърва за горене. Състоянието на високостеблените

гори е влошено и поради неправилно стопанисване, прекомерното използване и паша на добитък.

Залесяването е основно мероприятие за подобряване на състоянието, вида и състава на горите.

Необходимият посадъчен материал се набавя главно от собствени разсадници на лесничействата.

Във връзка с борбата с ерозията, съществуващите естествени крайдолови пояси трябва да се запазят

и да се създадат нови във водосборите.

Горското стопанство се явява ресурс и за развитие на лова и риболова.

 Промишленост

С най-голямо значение в индустриалния сектор в общината се явява преработвателната

промишленост и то в частта хранително-вкусова, следвана от шивашката промишленост,

дървообработването и машиностроенето.

Община Сунгурларе има много добри условия за развитие на хранително-вкусовата промишленост.

Традиционно са застъпени производство на: вино и спиртни напитки, зеленчукови и плодови

консерви, брашно и хлебни излелия, млечни продукти, месни продукти, сладководна риба.

Дървообработването е насочено към производство на паркет и други дървени материали, дървени

играчки, дребни дървени изделия, както и производството на метли.

Машиностроенето е представено от няколко предприятия, произвеждащи хидравлични изделия,

декоративни метални елементи, отливки от черни и цветни метали. Извършват се и услуги -

машиностроителство и металолеене.

Шивашката промишленост, представена предимно от филиали на външни фирми, произвежда ризи

и конфекция.

 Строителство

Строителството е слабо застъпено, като е свързано предимно с производство на строителни

материали и строителни услуги.
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 Туризъм

Територията на общината е подходяща предимно за развитие на алтернативни форми на туризъм, но

отрасълът до момента не е развит.

Преобладаващата част от фирмите, които осъществяват дейност на територията на община

Сунгурларе са микро предприятия с брой на заетите до 9 човека. За периода 2008-2015 г. се отчита

нарастване броя на предприятията в общината с около 27%, което основно се дължи на нарастване

броя на микропредприятията. За сметка на това малките предприятия последно са регистрирани през

2011 г. - 12 броя. Към настоящия момент на територията на общината липсва информация за

регистрирани малки, средни и големи предприятия.

Графика 9. Развитие на броя на предприятията в Община Сунгурларе за периода 2008-2015 г.

Таблица 14. Групи предприятия, в зависимост от броя на заетите /бр./

Групи предприятия 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Общо 225 268 289 284 279 295 286 309

Микро (до 9 заети) 212 253 278 269 263 281 270 291

Малки (10 до 49 заети) 10 11 .. 12 .. .. .. ..

Средни (50 до 249 заети) 3 4 .. .. .. .. .. ..

Големи (над 250 заети) - - .. .. .. - - -

Източник: НСИ, 2017 г.

Структуроопределящи предприятия в различните сектори на дейност са представени в Таблица 15.
Таблица 15. Водещи предприятия в община Сунгурларе

Предприятие Сектор Местоположение

ВЙНС 78 ЕООД
Селско, горско и рибно

стопанство

дърводобив, транспорт, внос и

износ на дърводелски материали
с. Пчелин

ЕТ ЕЛКА ТЕОДОСИЕВА Преработваща промишленост
производството на метли от

естествени материали
гр. Сунгурларе

МЕССУ ЕООД
Селско, горско и рибно

стопанство

зърнопроизводство и

механизирани услуги
гр. Сунгурларе

БУЛКАРБОН ЕООД Преработваща промишленост производство на дървени въглища с. Бероново

БОЗОВИ 2009 ЕООД Преработваща промишленост дърводобив и дървопреработка с. Лозарево

АНИМАЛ КЕЪР ООД Преработваща промишленост производство на фуражи гр. Сунгурларе

АГРОВИН ООД Преработваща промишленост
производство на вина и спиртни

напитки

гр. Сунгурларе,

местност Кайрак

дере

ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ АД Преработваща промишленост
производство и съхранение на

високо и ниско алкохолни напитки

гр. Сунгурларе,

с.Лозарево,

с.Славянци

ЛЕЯСТОМ ЕООД Преработваща промишленост
производство на отливки от чугун

и въглеродна стомана
гр. Сунгурларе

ЕТ ТОДОР БАЙНАШЕВ Преработваща промишленост
производство на метли от

естествени материали
гр. Сунгурларе

ВИАТЕКС 66 ЕООД Преработваща промишленост
производство на месо и местни

продукти
гр. Сунгурларе

ТПК ПОБЕДА Преработваща промишленост

производство на метални изделия,

конструкции, детски стоки и

играчки

с. Лозарево

САЛКЪМ ООД Преработваща промишленост
производство на траверси за ж.п.

линии и елементи
с. Манолич

СТИДОВ-99 ООД Строителство
производство на строителни

материали
гр. Сунгурларе

ЕВРОЛАНД 77 ЕООД Строителство

строителни услуги, внос, износ и

съхранение на земеделска

продукция

с. Костен

Източник: НСИ, 2017 г.

2.3.2. СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА

В общината няма предприятия държавна собственост. Единственото общинско предприятие е

Общинско столово хранене - Сунгурларе ЕООД.
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Земите на горския фонд се стопанисват и експлоатират от Държавните лесничейства Садово и

Карнобат. Общинският горски фонд се стопанисва от Община Сунгурларе.

Таблица 16. Собственост на икомическите субекти в Община Сунгурларе

Предприятия Собственост

Общо 317

Частна 316

общинска 1

Източник: НСИ, 2017 г.

2.3.3. ЕФЕКТИВНОСТ

Ефективността на предприятията е представена в таблица 17.

Коефициентът на ефективност на приходите към 2013 г. е: КЕП=1,08 и е изчислен по следната

формула:

Таблица 17. Основни показатели на нефинансовите предприятия в община Сунгурларе за 2013 година по групи

предприятия

Групи предприятия за община Сунгурларе Общо Микро до 9 заети Малки от 10 до 49

Предприятия /брой/ 284 269 12

Произведена продукция /лв/ 48 751 15 158 10 872

Приходи от дейността /лв/ 69 333 27 541 15 668

Нетни приходи от продажби /лв/ 56 798 21 996 11 402

Разходи за дейността /лв/ 62 891 24 078 13 883

Печалба /лв/ 7 297 3 743 1 913

Загуба /лв/ 1 697 621 440

ДМА /лв/ 46 808 15 863 9 082

2.3.4. РЕГИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Локализацията на производствените обекти в общината формира една добре обособена

производствена зона - производствена зона в град Сунгурларе – разположена в югоизточната част на

град, включваща територията на „Винекс Славянци“ АД, Фуражен завод и други по-малки

предприятия.

В няколко други населени места са обособени производствени бази:

- с. Черница – производствена база на „Винекс Славянци“ АД

- с. Лозарево - производствена база на Винпром Лозарево

- с. Славянци - производствена база на „Винекс Славянци“ АД и база „Шато“, на изток от

селото

- с. Бероново - производствена база на БУЛКАРБОН ЕООД в м. Гьол дере

Таблица 18. Стопански дворове на територията на община Сунгурларе

Населено место Стопански двор в квартал или имот Площ/дка/

Сунгурларе

105 20.963

106 36.741

107 59.147

108 128.448

109 70.926

92 1.380

Черница
49 61.772

51 8.415

Чубра
14 9.924

36 3.289

Дъбовица 21 26.788

Есен 14 85.482

Горово 11 27.057

Грозден 28 36.455

Климаш

47 34.963

48 10.447

49 14.497

Лозарево
501.1 78.976

501.398 0.388

Манолич

33 9.634

35 8.282

34 11.590

Подвис 61 124.317

Прилеп 32 67.916
Съединение 15 44.850
Славянци - 106.183

Селското стопанство е развито най-силно в землищата на селата, разположени по поречието на р.

Луда Камчия.

Общинските гори има на територията на всички населени места.

Местоположението им е в Източна Стара планина и отчасти в района на Задбалканските полета, по

склоновете на Котленска-Върбишката планина и част от Карнобатско-Айтоската планинска верига.
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Таблица 19. Основни показатели на отчетените нефинансови предприятия в община Сунгурларе за 2015 година по икономически дейности

Икономически дейности
Предприятия

/брой/

Произведена

продукция
Приходи от дейността

Нетни приходи от

продажби

Разходи за

дейността
Печалба Загуба

Заети

лица
Наети лица Разходи за ДМА

Хиляди лева Брой Хиляди левове

Общо 309 56 032 77 660 59 489 72 080 6 865 1 936 964 709 77 285

Селско, горско и рибно стопанство 80 15 019 23 542 13 865 19 933 3 475 280 222 161 22 434

Добивна промишленост - - - - - - - - - -

Преработваща промишленост 21 28 766 33 130 25 741 32 444 1 769 1 263 396 362 36 363

Производство и разпределение на

електрическа и топлинна енергия и

газообразни горива

4 .. .. .. .. .. .. - .

Доставяне на води; канализационни

услуги, управление на отпадъци и

възстановяване

- - - - - - - - - -

Строителство 6 2 102 2 160 2 118 2 080 75 - 10 .. ..

Търговия; ремонт на автомобили и

мотоциклети
119 2 245 10 548 10 144 10 108 656 207 212 110 2 057

Транспорт, складиране и пощи 12 4 058 4 139 4 116 3 865 257 - 36 27 ..

Хотелиерство и ресторантьорство 23 186 433 407 453 67 90 31 12 1 046

Създаване и разпространение на

информация и творчески продукти;

далекосъобщения

- - - - - - - - - -

Операции с недвижими имоти 21 671 705 .. 763 .. .. 22 .. 798

Професионални дейности и научни

изследвания
8 256 264 93 -

..

..

Административни и спомагателни

дейности
.. .. .. .. .. .. - .. - -

Образование .. .. .. .. .. .. - .. ..

Хуманно здравеопазване и

социална работа
8 351 351 351 202 140 - .. .. ..

Култура, спорт и развлечения .. .. .. .. .. .. - .. - -

Други дейности - - - - - - - 8 - -

Източник: НСИ, 2017 г.
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3. ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ

3.1. РЕЛЕФ

Релефът на Община Сунгурларе е разнообразен – равнинен, ниско и средно планински. Средната

надморска височина е 352,7 м. Централната и югоизточна част е заета от обширното

Сунгурларско поле, което представлява северозападно разклонение на Карнобатската котловина.

По перифериите на общината са разположени склоновете на пет планини, явяващи се части на

Източна Стара планина. На север от долината на Луда Камчия, до границата с Шуменска област и

източно от Върбишкия проход се простират южните склонове на Върбишка планина с най-висока

точка връх Калето (599 м), източно от прохода. Най-северозападният ъгъл на общината, на запад

от Върбишкия проход, е зает от югоизточните склонове на Котленска планина с най-висока точка

връх Каракус (1046 м) - най-високата точка на общината. На запад от Сунгурларското поле,

между долините на реките Луда Камчия на север и Мочурица на юг се издигат най-източните

части на Стидовска планина (връх Крайната могила 534 м), характерна с полегатите си северни и

стръмни южни склонове. В най-източната част, южно от долината на Луда Камчия се простират

най-западните разклонения на Карнобатска планина с връх Илийца (684 м). В най-южната част - в

завоя на река Мочурица, се простират северните склонове на ниския старопланинския рид

Терзийски баир с връх Кръста (472 м). Билото на Терзийският баир е плоско и заравнено, а

склоновете полегати и слабо залесени. Най-ниската точка на общината е 138 м н.в., намираща се в

коритото на река Луда Камчия, източно от село Завет.

Община Сунгурларе се свързва с Южна и Северна България, посредством Върбишкия и Ришкия

проход. Карнобатската котловина е разположена между планините Стидовска и Карнобатска на

север и Терзийски баир на югозапад (дялове от Стара планина) и възвишението Хисар на

югоизток. На юг, чрез долината на река Мочурица (ляв приток на Тунджа), общината се свързва

със Сливенската котловина, а на изток - чрез ниска седловина в района на село Черноград - с

Айтоската котловина. Средната надморска височина на котловината е 180 м и е наклонена на юг,

югоизток и югозапад. Котловинното дъно е запълнено с речни наноси и терциерни песъчливо-

глинести седименти. Най-ниските � части покрай река Мочурица са заблатени.

Източна Стара планина е най-ниската и сравнително широка част от планината. Тя е раздвоена от

долината на р. Луда Камчия. Северно се разполагат Котленската и Върбишката планина, а на

изток - Камчийската и Еминската планина. Южната част включва Сливенската планина (с най-

висок връх за тази част – Българка - 1181 м), Гребенец, Стидовската, Карнобатската и Айтоската

планина. Тук се разполага и малката Котленска котловина. Разпространени са карстови форми.

Стидовска планина се издига в южната част на Източна Стара планина с посока изток-запад, с

дължина около 40 км и ширина 8–9 км. На север долината на река Луда Камчия я отделя от

Котленска и Върбишка планина. На изток Карнобатският проход (310 м) я отделя от Карнобатска

планина, а на запад Сливенският проход – от Сливенска планина. На юг полегатите � склонове

постепенно затъват в Карнобатската котловина (Сунгурларското поле), като на югозапад чрез

седловината Калинка се свързва с планината Гребенец, която също е част от Източна Стара

планина.

Таблица 20. Населени места в общината – надморска височина:

N Населено място Надморска височина, м

1 гр. Сунгурларе 189м

2 с.Бероново 317м

3 с.Босилково 1139м

4 с.Ведрово 247м

5 с.Везенково 540м

6 с.Велислав 276м

7 с.Вълчин 172м

8 с.Горово 188м

9 с.Грозден 272м

10 с.Дъбовица 322м

11 с.Есен 369м

12 с.Завет 153м

13 с.Камчия 173м

14 с.Климаш 250м

15 с.Костен 273м

16 с.Лозарево 240м

17 с.Лозица 177м

18 с.Манолич 276м

19 с.Подвис 450м

20 с.Прилеп 332м

21 с.Пчелин 573м

22 с.Садово 618м

23 с.Скала 580м

24 с.Славянци 220м

25 с.Съединение 245м

26 с.Терзийско 600м

27 с.Черница 173м

28 с.Чубра 220м

Източник: Собствени проучвания, 2017 г.
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Графика 10. Схема на релефа на Община Сунгурларе

Източник: Програма за опазване на околната среда на Община Сунгурларе, 2016-2020г.

3.2. КЛИМАТ

Общината попада в преходно-континенталната климатична област. Районът се характеризира с

мек климат. Това най-добре е изразено през зимата, когато януарската температура е

положителна за ниските места 0° и за високите от 0° до 1°С. Средната минимална температура е -

3° - -4°С, а в по-високите части е -5°С. Абсолютните минимални температури са -25°С.

Лятото е топло, но без твърде големи горещини. В Карнобатското поле юлската температура е

23°С, а в долината на р. Луда Камчия 21-22°С. Есента е сравнително топла, особено по долината

на р. Мочурица, където температурата е над 13°С.

В долината на р. Мочурица средната дата на последния мраз е около 15 април, а за долината на р.

Луда Камчия - 17-18 април. Средната дата на първия мраз в долината на р. Луда Камчия и

високите места е около 15 октомври, а около Сунгурларе - към 30 октомври.

Периодът на дните с устойчиви температури над 10°С настъпва около 13 април за долината на р.

Мочурица и 5 дни по-късно за долината на р. Луда Камчия. Краят на периода настъпва в края на

октомври. Температурната сума за периода с температури над 10°C варира между 3400 и 3500.

Климатичните ресурси на Община Сунгурларе в своята богата и разнообразна гама предлагат

широки възможности за стопанско използване и биоклиматичен комфорт.

Таблица 21. Средна месечна и годишна температура на въздуха, отчетена в община Сунгурларе

Средна денонощна температура

Средна месечна и годишна температура на въздуха

станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годишна

Айтос 1 2,6 5,8 11,1 16,2 20,3 23 22,7 18,7 13,5 8,5 3,4 12,2

Люляково 0,6 2 4,6 10,3 15,4 19,1 21,6 21,5 17,2 12,4 7,5 3,7 11,3

Карнобат 0,1 1,9 5 10,5 15,5 19,4 22,1 21,8 17,7 12,6 7,6 2,7 11,4

Източник: „Климатичен справочник за България – Том III. Температура на въздуха, температура на почвата,

слана“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1983 г.

Средната годишна температура се движи от 8°С за високите части на Задбалканския (климатичен

район) до 12,5°С (за най-ниските части на Климатичен район на Източна Средна България).

Зимата е сравнително мека, средната януарска температура за по-ниските части е 0°С-1°С, за по-

високите части е от минус 2°С до 0°С.

Таблица 22. Екстремни температури, отчетени от станции

Екстремни температури

Средна месечна максимална температура на въздуха

станция месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годишна

Айтос t° 4,9 7,3 11,4 17,7 22,8 26,6 29,6 29,7 25,7 19,8 13,2 7,5 18

Люляково t° 4,3 6,2 9 15,8 21 25 27,8 28,2 24,1 18,3 12,3 7,2 16,6

Карнобат t° 3,7 6 10,3 16,8 21,8 25,7 28,9 28,9 24,8 18,7 11,8 6,2 17

Средна месечна минимална температура на въздуха

станция месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годишна

Айтос t° -2,8 -1,8 0,5 4,9 9,8 13,5 15,7 15,6 12 7,7 4,2 -0,3 6,6

Люляково t° -2,5 -1,4 0,7 5,5 10,3 13,7 15,4 15,4 11,9 7,8 4,7 0,5 6,8

Карнобат t° -3,5 -2,2 0,2 4,8 9,6 13,2 15,5 15,1 11,6 7,3 3,6 -0,9 5,9

Източник: „Климатичен справочник за България – Том III. Температура на въздуха, температура на почвата,

слана“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1983 г.
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Преобладаващите ветрове в района на община Сунгурларе през есента и зимата са предимно

северозападните, а през пролетта и лятото са североизточните. Северозападните ветрове са силни

със скорост 18-34м/сек.

Таблица 23. Ветрови режим

Честота на силите на ветрове по посока %

станция N NE E SE S SW W NW

Айтос 30,5 17,4 2,3 2,5 3,0 4,3 5,7 34,3

Люляково

Карнобат 25,4 19,2 3,6 3,0 9,3 14,1 6,6 18,9

Източник: „Климатичен справочник за България – Том IV. „Вятър““, Институт по метеорология и

хидрология към БАН, София, 1982 г.

Скоростта на вятъра през зимата и пролетта е по-голяма – 5 м/сек и понякога надвишава 20м/сек.,

а през лятото - около 2 м/сек.
Таблица 24. Средна месечна и годишна скорост на вятъра м/сек

Средна месечна и годишна скорост на вятъра м/сек

станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годишна

Айтос 2,7 2,5 2,4 1,8 1,8 1,7 1,9 1,8 1,6 1,7 1,9 2,3 2,1

Люляково 2,7 2,9 2,6 2,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,6 2,2

Карнобат 2,9 3,0 3,3 2,8 2,5 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 2,6 2,6

Източник: „Климатичен справочник за България – Том IV. „Вятър““, Институт по метеорология и

хидрология към БАН, София, 1982 г.

Таблица 25. Средна скорост на вятъра по посока м/сек, измерена от станция Айтос

Средна скорост на вятъра по посока м/сек

Станция Айтос

посока I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

N 5,3 4,5 3,9 3,2 3,4 3,6 3,3 3,6 3,3 3,9 4,5 5,8

NE 4,2 4,4 4,6 3,5 3,3 3,7 4,3 3,6 3,4 4,1 5,1 4,7

E 2,5 2,1 3,0 3,0 3,0 2,9 5,0 2,9 2,7 2,8 2,5 2,7

SE 3,6 3,1 4,0 3,7 4,0 3,5 3,6 3,8 3,5 3,4 2,9 3,5

S 5,0 4,2 4,2 3,5 3,4 3,2 3,2 3,4 2,9 3,2 3,3 3,4

SW 3,2 4,3 4,2 3,6 3,0 2,6 3,8 3,2 2,9 3,9 3,4 2,9

W 3,8 3,5 3,6 3,2 2,5 2,6 3,0 2,9 2,9 2,7 2,0 2,6

NW 5,5 5,4 4,8 4,0 3,8 4,0 5,5 4,7 4,2 4,3 5,7 5,3

Източник: „Климатичен справочник за България – Том IV. „Вятър““, Институт по метеорология и

хидрология към БАН, София, 1982 г.

Таблица 26. Средна скорост на вятъра по посока м/сек, измерена от станция Карнобат

Средна скорост на вятъра по посока м/сек

Станция Карнобат

посока I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

N 4,5 4,9 4,9 4,3 3,6 3,4 3,5 3,6 4,0 3,9 4,1 4,3

NE 4,4 4,2 4,6 3,7 3,5 3,4 3,3 3,4 3,8 3,7 4,1 4,0

E 3,3 3,3 3,6 3,3 3,1 2,7 2,5 2,6 2,6 4,3 3,4 3,3

SE 3,9 3,7 3,4 3,8 3,4 3,3 2,9 3,1 2,7 3,0 3,6 3,7

S 3,5 3,8 4,0 3,3 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 3,3 4,5 4,4

SW 3,7 4,1 4,1 3,8 3,3 2,8 2,7 2,5 2,5 3,2 3,6 3,6

W 3,0 3,3 3,6 3,3 2,8 2,6 2,6 2,7 2,9 2,6 2,7 2,9

NW 4,0 4,3 4,4 4,0 3,3 3,3 3,5 3,6 3,6 4,1 3,8 3,8

Източник: „Климатичен справочник за България – Том IV. „Вятър““, Институт по метеорология и хидрология към

БАН, София, 1982 г.

Графика 11. Роза на ветровете

Валежите са твърде неравномерно разпределени. Годишната сума по долината на р. Мочурица се

увеличава от изток на запад от 550 мм до 560 мм. Валежното количество по долината на р. Луда

Камчия се колебае между 650 мм и 750 мм.
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За годишното разпределение на валежите е характерна по-голяма сума във високите части и

долината на р. Луда Камчия, отколкото в долината на р. Мочурица. Част от валежите през

студеното полугодие падат във вид на сняг. Снежната покривка е сравнително неустойчива.

Макар сравнително добре обезпечен по отношение на влагата, през пролетта и лятото в отделни

дни районът бива подложен на продължителни и интензивни засушавания. През лятото

засушаванията достигат до 30 и повече дни.

Таблица 27. Максимална месечна височина на снежната покривка /см/

Месец Стойност- височина /см/ Станция Айтос

X

Средна

max

min

XI

средна

max 10

min

XII

средна 6

max 63

min

I

средна 7

max 45

min

II

средна 6

max 20

min

III

средна 3

max 17

min

IV

средна

max

min

V

средна

max

min

Източник: „Климатичен справочник за България – Том II. Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална

видимост, облачност, снежна покривка“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1979 г.

Характерна за зимния период е сравнително неустойчивата снежната покривка. Средният брой на

дните със снежна покривка е 12 дни, а средната и дебелина е 10см.

Таблица 28. Отчетени дни със снежна покривка по десетдневия
Станция Карнобат

Месец XII I II III

Брой дни със снежна покривка 1 1 2 3 3 2

Източник: „Климатичен справочник за България – Том II. Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална

видимост, облачност, снежна покривка“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1979 г.

Годишно от метеостанция Айтос се отчитат около 12 дни с мъгла, а от станции Карнобат и

Люляково – по 43-46 дни. Най-много дни с мъгла са отчетени през месеците в периода октомври –

март.
Таблица 29. Отчетени дни мъгла

Брой на дни с мъгла по месеци, полугодия и годишно

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV-IX X-III годишно

Станция Карнобат 7,0 6,4 4,0 2,7 3,2 1,6 0,6 0,5 1,3 3,6 6,8 8,1 10,0 35,9 45,9

Станция Айтос 1,9 2,0 1,2 0,9 0,7 0,2 0,0 0,0 0,2 0,9 2,0 2,0 2,0 9,9 12,0

Станция Люляково 3,8 3,4 3,5 3,3 4,0 3,2 1,4 1,4 2,3 5,1 5,7 5,4 15,6 27,0 42,6

Източник: „Климатичен справочник за България – Том II. Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална

видимост, облачност, снежна покривка“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1979 г.

По данни от най-близките ХМС средната абсолютна влажност на въздуха е:

- за станция Люляково: януари - 5,4 mb, април - 8,9 mb, юли - 16,4 mb, октомври - 10,8 mb и

средно годишно - 104,0 mb.

- за станция Карнобат: януари - 5,6 mb, април - 9,1 mb, юли - 16,9 mb, октомври - 11,1mb и

средно годишно - 10,9 mb.

Средната относителна влажност на въздуха е:

- за станция Люляково: януари - 77%, април - 66%, юли - 64%, октомври - 73% и средно

годишно - 40%.

- за станция Карнобат: януари - 84%, април - 73%, юли - 64%, октомври – 75% и средно

годишно - 75%.

Таблица 30. Средномесечна и годишна относителна влажност, %

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.

Станция Айтос 79 77 72 69 69 67 61 61 67 73 78 80 71

Станция Люляково 77 76 70 66 68 67 64 63 68 73 78 78 70

Станция Карнобат 84 80 76 73 73 70 64 63 69 75 83 85 75

Източник: „Климатичен справочник за България – Том II. Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална

видимост, облачност, снежна покривка“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1979 г.
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Възможните бедствия на територията на общината са свързани с риск от проявление на снежни

бури и обледявания.

Под снежна буря се разбира отвяването, пренасянето и натрупването на голямо количество сух

сняг, с което се затруднява движението по пътищата и магистралите. Това явление възниква

обикновено при силен снеговалеж с отрицателни температури на въздуха и скорост на вятъра над

5-6 м/сек.

Градоносните облаци се проявяват през месеците юли - август, а през месеците януари - март са

възможни снежни бури и обледявания по електропреносната мрежа. В резултат на обилни

снеговалежи и снегонавявания при зимни условия е възможно въвеждането на временни

ограничения или затваряне на пътни участъци от Републиканската пътна мрежа.

При по-сложна обстановка, причинена от комплексни метеорологични фактори през зимните

месеци, може да се стигне до ограничена или пълна непроходимост на общинската пътна мрежа и

участъци от планинските и полупланинските райони.

Обледяванията като природни явления възникват при температура на въздуха между 0°С и -2 до -

4°С. Скоростта на вятъра варира от 0 и 3 до 5 м/сек, а относителната влажност на въздуха - между

95 и 100%. Тези метеорологични условия са характерни за територията в периода от месец

ноември до месец март, и главно през месеците декември и януари. Свързани са с обледявания на

електропреносните мрежи, които създават предпоставки за възникване на аварийни ситуации.

Обледяванията по въздушните електропреносни мрежи са характерни за общините от

планинските и полупланинските.

3.3. ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

3.3.1. ГЕОЛОГИЯ

В община Сунгурларе се срещат следните инженерногеоложки типове скали:

- Скални

- Полускални

В община Сунгурларе се срещат следните комплекси от различни инженерногеоложки типове

скали:

- Глинести и рохкави

- Скални и полускални

В община Сунгурларе се срещат следните генетични и литоложки типове скали:

- Метаморфни ненашистени - мрамори

- Морски метаморфни типове – глини, мергели

- Континентални седиментни типове – льосовидна глина, алувиални и делувиални глини,

пясъчници, конгломерати

- Магмени ефузивни типове – вулкански туфи

На територията на общината има много находища на глини, които са много добра суровина за

производство на грубокерамични изделия и керемиди. По-важните находища са при ж.п. спирка

"Петър Берон". Необходими са допълнителни геоложки проучвания в района на селата Черница,

Лозарево, Везенково и град Сунгурларе. Значителни количества инертни материали (пясък и

чакъл) се добиват по терасите на р. Луда Камчия, Коджа дере, Батин дере, Азмак и др. Чакълите

са отложени главно по левите притоци на р. Луда Камчия. Варовици има при селата Подвис,

Прилеп, източно от Ведрово, Лозарево. Кариери се разработват по Коджа дере. Батин дере около

Подвис, Прилеп, Завет и др. Камък за облицовъчни плочи и кариера за добива му има край с.

Дъбовица. Варовик за варопроизводство се добива при селата Прилеп, Подвис, Лозарево и др.

Мощността на континенталните, кватернерните и плиоценски отложения са следните:

 Мощност на делувиалните отложения - 4-5 м.

 Мощност на алувиалните отложения - >25 м.

Характерни физико-механични показатели на скалите и хидрогеоложки елементи:

 Съпротивление на натиск в сухо състояние на пясъчници – 1300 кг/см2

 Съпротивление на натиск във водонапито състояние на пясъчници – 1100 кг/см2

За общината съществува риск от разрушителни геоложки процеси и явления в земната среда –

естествени и техногенни. Съществува геоложки риск от проявление на:

 процеси с внезапно действие или с периодично активизиране, както следва:

 Земетресения

Характерна е сеизмичност от VIII и VII степен. Възможни са земетресения с регионално

въздействие и ниска степен на предсказуемост. В близост до общината са разположени три

епицентъра на земетресения с магнитуд 6-7. Епицентровете им се намират на северозапад,

югоизток и на юг от общината. При евентуална изява на сеизмичността такива земетресения

могат да предизвикат по-сериозни въздействия, свързани с повреди и разрушения върху сгради и

съоръжения.

Силните земетресения биха могли да причинят и вторични явления и деформации в земната

среда – свлачища, срутища, пропадане, втечняване, водонаситени седименти, предизвикващи

допълнителни разрушения.

 Свлачища
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На североизток от общината има плитко свлачище. Този вид свлачища са най-опасните. Те са

големи, сложно устроени свлачища с дълбочина на основната хлъзгателна повърхнина до 50-60 м

и с площ няколко десетки декара. Склоновете, където те са проявени се намират в състояние

близко до граничното равновесие. При това, за активизиране на свлачищния процес са

достатъчни малки по размер допълнителни дестабилизиращи фактори-абразия, ерозия,

интензивни валежи или снеготопене, сеизмично и техногенно въздействие. Рядко се достига до

съвременно активизиране, достигащо до основната свлачищна повърхнина или зона.

Последствията от свлачищата от този вид са най-тежки и противодействието – най-трудно, скъпо

и не всякога с гарантиран успех.

Свлачище има на път ІІ – 73 “Прилеп – Карнобат” от км 76+000 до км 76+104 ляво и дясно,

възникнало през 1992 г.. През 1992 г. и 1996 г. на свлачището са изпълнени укрепителни

мероприятия с габиони. Към момента габионите са преобърнати и има нужда от проучване,

проектиране и реализиране на проекта.

 Срутище

Намира се на североизток от общината и е с обем <500 куб.м. Размерите на срутищата се

обуславят от наклона и височината на склоновете и напукаността на масивите. Този вид свлачища

се активизират обикновено при дъждовни периоди. В редица случаи, инверсният геоложки

строеж, състоящ се от горен крехък пласт с дебелина 30-40 м, залягащ върху по-деформируема

подложка от глини или мергели, обуславя проявата на срутищни процеси в горната част на склона

и свлачищни – в долната. Обрушеният материал се омесва със свлачищния делапсий, увеличава

активните сили в склона и след време активизира свлачищния процес. Опасността от срутищата

се изразява главно в две направления – като пряка заплаха за изградени сгради, пътища и други

съоръжения и като възможност от преграждане на речни долини и образуване на езера, които при

порив могат да залеят долината. За предпазване на съществуващи съоръжения се практикува

изграждането на улавящи подпорни стени, мрежи и др.

 Наводнения

Риск от наводнения е съчетанието от вероятността за наводнение и възможните неблагоприятни

последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата

инфраструктура и стопанската дейност, свързани с наводненията.

За територията на Община Сунгурларе, отношение за този геоложки риск има състоянието на река

Камчия, която се влива в Черно море и е най-голямата на Балканския полуостров. Реката и

нейните притоци заемат района между разклоненията на Източна Стара планина.

За река Камчия в периода от 1914-2010 г. са известни общо 241 бр. наводнения, а типовете

наводнения за реката и притоците й са както следва: речни наводнения – 157 бр. – 65,15% и

скатови наводнения – 84 бр. – 34,85%. През 2005 г. са регистрирани по няколко наводнения на р.

Луда Камчия при с. Дъбовица и с. Завет.

 процеси и явления с непрекъснато действие

 Активен разлом

На територията на общината има два активни разлома, разположени в източната и югоизточната

част на територията. Единият от тях е от I ред – това са надлъжни разломи, които разграничават

отделните морфоструктурни зони или подзони с дължина от 200 до 400 км. Другият е от II ред –

надлъжен разлом в рамките на една морфоструктурна зона с дължина от 50 до 200 км. Само малка

част от тези видове разломи имат почти еднаква активност по цялата си дължина, като се

наблюдават известни вариации в амплитудата на движенията по тях, а частично и смяна на знака

им. От значение при определяне на геоложкия риск са дълбочината на проникване на различните

разломи и ширината на съпътстващите ги разломни зони.

Източно от общината има проломен участък с повишена опасност от склонови процеси.

 Ерозия

По-голямата част от територията на община Сунгурларе е обект на средна ерозия. Този вид ерозия

се проявява главно при реки с постоянен воден отток.

Ерозията, която се наблюдава в общината се обуславя от терена, начина по който се използват

земите, а също и от голямата податливост на почвите към ерозиране и от слабото покритие с

растителност.

Някои от типичните и излужени канелени горски почви в района на село Подвис, които

представляват типични “тютюневи” почви, както и силно излужените и оподзолени канелени

горски почви в землището на с. Грозден, с. Лозарево, с. Везенково са подложени на ерозия.

Над селата Черница, Лозарево, Сунгурларе и Грозден и други плоскостната и струйчеста ерозия е

преминала в ровинна, която е значително разпространена върху обработваеми земи, пасища,

горски терени и лозя.

Общо ерозионните процеси в една или друга степен са се развили върху площ от 587.5 ха, което

представлява 3.9% от площта на общинските гори.

За борба с ерозията в района на язовир „Камчия” през 1989 г. е изработен „Технически проект за

борба с ерозията”.

Ветровата почвена ерозия се изразява в отнасяне на почвените частици от силни въздушни

течения. Това е така наречената ежедневна ветрова ерозия, която в засушливите райони се

наблюдава постоянно. Прашните бури, които са най-страшното и опасно проявление на ветровата

ерозия нанасят огромна вреда на земеделските земи.
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Водната почвена ерозия възниква под влияние на течащите по земната повърхност води. Водата

като ерозионен фактор се изразява главно в отделяне и транспортиране на почвените частици, с

което тя подпомага силата на тежестта при денудацията.

Факторите, които контролират проявяването и интензитета на водната ерозия на почвата, са

дъждовете, почвите, топографските особености на терена, видът на растителността и начинът на

стопанско ползване на земята – климат, релеф, растителност.

Геоложкият риск е свързан с последващи ендогенни естествени процеси: първични ефекти и

вторични ефекти – свлачища, срутища, пропадане, втечняване и водни прориви.

Свлачищата имат ниска степен на предсказуемост. Могат да предизвикат катастрофа с

дълготрайно локално въздействие с бърза скорост в линеен план. Срутищата могат да

предизвикат авария с краткотрайно локално въздействие с внезапна скорост в точков план и имат

ниска степен на предсказуемост. Пропаданията могат също да предизвикат авария с краткотрайно

локално въздействие с бърза скорост в точков план и средна степен на предсказуемост. Водните

прориви в подземни изработки могат да предизвикат авария с краткотрайно локално въздействие

с внезапна скорост в точков план и имат ниска степен на предсказуемост.

 Агресивност на водата

Северно от територията на общината има подземни води, които се характеризират със сулфатна

агресивност спрямо бетона и желязото. Сулфатната агресивност е присъща за водите, формирали

своя състав при взаимодействие с богати на сулфиди и сулфати скали, с пиритоносни въглища,

сулфатно засолени почви и др. При строителството в терени с агресивни подземни води и при

тяхната експлоатация е необходимо да се използват карбонатно- и/или сулфатноустойчиви

цименти, силикатни добавки, различни антикорозионни покрития, устойчиви хромникелови

стомани, бронзови и пластмасови материали.

 процеси с непрекъснато действие, водещи до внезапно рисково явление

 Окарстяване

Северната част от територията на общината попада в карстов район, като са налице открити

окарстени варовици.

Геоложката опасност от това явление е свързана с високата водопроницаемост и водообилност на

окарстените скали, както и с понижената им устойчивост. Скалният масив, в който е развит карст,

придобива нови инженерногеоложки и хидрогеоложки условия в сравнение с масив от същите

скали, незасегнати от разтварящото действие на подземните води. Създава се възможност за

развитие и активизиране на различни явления и деформации, като пропадане, слягане, обрушване

и други, в резултат на гравитационни, хидростатични и хидродинамични сили, възникващи в

следствие наличието на карстови форми.

Карстът и карстовите подземни води от една страна са извънредно важен водоизточник, а от

друга страна представляват значителна пречка при строителството.

 Преработка на бреговете на изкуствен водоем

Проявлението на този геоложки риск се наблюдава на територията на язовир Камчия, където

локални срутвания или свлачища са предизвикани от абразионните процеси по бреговете на

язовира. Разрушаването на бреговете на водохрнилищата е свързано предимно с появата на

различни по форма и големина ниши, тераси, отстъпи, клифове, свлачища и срутища. При всички

язовири абразионните процеси водят до чувствително разширяване на техните площи. Фактори,

влияещи върху образуването на абразионните форми, са: експлоатационният режим на язовирите

(промяна на водните нива); зонално-климатични (ветрове) и регионално-геоложките (различна

размиваемост на скалите).

3.3.2. ХИДРОЛОГИЯ

Водните ресурси на територията на общината са представени от подземни и повърхностни води.

В зависимост от геоложкия строеж на района са формирани два типа подземни води - грунтови и

пукнатиннн. Грунтовите води залягат в първия водоносен хоризонт. Тук се отнасят водите от

всички речни тераси на р. Луда Камчия и р. Мочурица. Районите с този тип води се

характеризират сьс значителна водообилност и се подхранват от водите на реките. В терасите на р.

Луда Камчия водите се намират на дълбочина 0-3 м от повърхността. В терасите на р. Мочурица

при гр. Сунгурларе експлоатационните запаси на водите са от 20-30 куб.м/ден. По-големи

количества могат да се вземат чрез водохващания, значително отдалечени едно от друго.

Пукнатинните води се срещат в северната част на Сунгурларската долина. Това са води, които са

привързани към отделни пукнатини в полускалните породи и имат голямо разпространение в

седиментите на горната креда, юрата и палеогена. Дренират се от реките и се подхранват от

атмосферните валежи. Дебитът им варира от 0.5 л/сек до 1.5 л/сек и по-рядко 3 л/сек. Изворите

имат непостоянен характер с максимум през март и май и минимум през август и септември, като

някои от тях пресъхват.

Изворът в местността "Старият бряст”, разположена западно от гр. Сунгурларе, се отнася към

термоминералните извори с температура на водата под 20°С и дебит 0.5 л/сек. Спада към т.нар

алкални, сероводородни хипотермални води. Необходимо е да се уточни, каква е възможността за

използването им за балнеоложки цели. Изворът “Бачибунар” - с дебит 2-5 л/сек се използва за

водоснабдяване на с.Прилеп и Подвис.

В хидроложко отношение територията на общината се отводнява от р. Луда Камчия и р.

Мочурица. В хидроложката мрежа преобладават тесни речни долини и множество долове, които

се вливат в тях. Недостатъчният дебит на водните течения често пресъхва през летния период.
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3.4. ФЛОРА И ФАУНА

 Флора

Във флористично отношение територията е повлияна от влиянието на Черноморския басейн и

има преходно-средиземноморски характер. В миналото билата и склоновете на тази част на

Източна Стара планина са били заети от естествена горска растителност, за което свидетелстват

остатъците от групи дървета и малки горички, изсечена за стопански нужди. Минималните

валежи, геоложката покривка и липсата на растителност са допринесли за силно ерозиране на

почвата.

Горите са представени от дървесни и храстови видове: летен и зимен дъб, цер, благун, бук, липа,

ясен, габър, глог, чер и бял бор и др. Зимният дъб и обикновеният габър се срещат в сенчестите и

свежи месторастения, а единични групи или петна от летен дъб са останали главно в заливните

гори край по-големите реки.

Върху заливни тераси и крайбрежни земи на реките и потоците се срещат смесени насаждения от

ясен, бряст, обикновен габър, цер, клен и заедно с тях – върба, топола и др.

Върху хълмист релеф – до 500 м н.в. се срещат горски формации от чисти и смесени насаждения

от благун, цер, примесени на сенчести места от липа, обикновен габър, клен, бряст, ясен и др. По

припечните стръмни и южни склонове са разположени космат дъб, келяв габър, мъждрян. От

храстите се срещат смрадлика, драка, глог, дрян и др.

Върху стръмни и силно разчленени хълмисти склонове между 500 и 700 м н.в. върху канелени

горски почви – излужени и оподзолени, се срещат смесени гори, в които участват благун, цер,

зимен дъб, бук, обикновен габър. Срещат се и смесени формации от липи и габър, ясен, зимен дъб,

благун. По южните склонове с плитки почви се срещат – космат дъб, келяв габър, мъждрян и др.

От храстите са разпространени смрадлика, шипка, дрян, леска и др. В полския район естествената

горска растителност е изместена от културна (селскостопанска). Наред с разнообразната горска и

културна растителност на територията на общината се срещат, както в планинския, така и в

полския район много и разнообразни билки, които имат приложение във фармацевтичното

производство и медицината за билколечение. В района повсеместно са разпространени шипка,

глог, коприва, глухарче, змийско мляко, трънка, маточина, живовляк, лайка, бял равнец, мента,

мащерка, риган, иглика, жълт кантарион, липа, орех и др. За гъбарството значение имат

манатарката и пачи крак.

 Фауна

Във фаунистичния състав се срещат:

- бозайниците – сърна, дива свиня, чакал, лисица, дива патка, язовец, пор, заек и др.,

- гризачи – катерица, лалугер, сив плъх, съсел и др.,

- птици – ястреб, сокол, яребица, пъдпъдък, горски бекас, гургулица, гълъб-глухар, сови

(защитен вид), бухал, кукумявка, фазан и др.;

- влечуги – костенурки – блатна, шипобедрена, шипоопашата (защитен вид), гущери, усойница,

пъстър смок, змия-медянка и др.

През пролетния и зимния сезон в района се среща различен вид летящ и водоплаващ дивеч –

бекаси, дива патица, по рядко гъски.

Ловната фауна е представена от едър и дребен дивеч.

 Зелени площи в населените места

Зелените площи в населените места от общината са сравнително малко на брой и с ограничена

площ.

-Централен градски парк. разположен в УПИ I, кв. 56, гр. Сунгурларе;

-Парк, разположен в УПИ I, кв. 79. гр. Сунгурларе;

Спортните сгради и комплекси по смисъла на ЗУТ са част от зелената система на населените

места и по конкретно те се причисляват към допълващите я площи.

Към озеленените площи със специфично предназначение се причисляват и гробищните паркове.

3.5. ПОЗЕМЛЕН РЕСУРС ПО ТЕРИТОРИИ

Общата площ на общината е 809 193,6 дка.
Таблица 31. Поземлен ресурс по фондове в Община Сунгурларе

Вид територии Площ в дка %

Земеделски земи 349 898,3 40,8

Горски територии 408 320,3 52,9

Haселени места и други урбанизирани територии 18258 5

Водни течения и водни площи 16720 2,1

Територии за транспорт 15933 1,9

Защитени територии 205449 25,4

Нарушени територии за възстановяване 25 0,003

Общо 809 193,6 100

 Земеделски земи

Според баланса на територията използваните земеделски площи в община Сунгурларе са 349 898

дка. Обработваемата земя е 257 606,6 дка или около 31,8 % от територията на общината при

средна за страната 57%. Най-голям е делът на нивите – 219 941,1 дка (27,2%), на трайните

насаждения (вкл. лозя) - 37 655,5 дка (4,6%). Необработваемите земи са 92 292 дка или около

11,4% от земеделските земи.
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Таблица 32. Земеделски земи в Община Сунгурларе

Землище Обща площ /дка/

гр.Сунгурларе 34873,8

с. Бероново 10725,6

с. Босилково 2742,1

с. Ведрово 7102,3

с. Везенково 15197,1

с. Велислав 11652,3

с. Горово 4979,8

с. Грозден 9119,3

с. Дъбовица 7893,2

с. Есен 14738,6

с. Завет 5812,7

с. Камчия 9305,1

с. Климаш 8135,9

с. Костен 10488,5

с. Лозарево 16749,6

с. Лозица 4515,7

с. Манолич 16233,1

с. Подвис 39117

с. Прилеп 13187,6

с. Пчелин 9639,8

с. Садово 10122,3

с. Скала 8582,9

с. Славянци 13404,2

с. Съединение 15175,1

с. Терзийско 18406,7

с. Черница 16015,6

с. Чубра 8431

 Горски територии

Площта на горските територии е общо 40832 ха. Залесената площ е 22167,7 ха, което е 94,3 % от

площта на горските територии общинска собственост.

Незалесената дървопроизводителна площ е 210.6 ха, или 0,9 % от площта на горските територии

общинска собственост.

Недървопроизводителната площ е 1107,5 ха, или 4,8 % от площта на горските територии

общинска собственост. Част от нея са поляни, обработваеми площи и други, които могат да се

използват за различни странични дейности, друга се явява технологично необходима за

стопанисването на горите - пътища, просеки, временни складове, а една част е неизползваема за

горскостопанска дейност - нелесопригодни площи и голини, скали, сипеи и други.

Горските територии биват:

- Територии със стопански функции – 11 945 ха

- Територии със защитни функции – 13712 ха, в т.ч. вододайни зони – 13345 ха

- Територии със специални функции – 15175 ха

Съгласно чл.5, ал. 2 от Закона за горите, вододайните зони са включени в категорията защитни

горски територии.

Горите със специално предназначение имат обща площ 3304,5 ха, от които:

- Защитени зони по Натура 2000 – 3101,0 ха

- Семепроизводствени насаждения – с обща площ 195,3 ха

- Природни забележителности – с обща площ 8,2 ха

За вододайна зона са определени всички гори и земи от горския фонд, попадащи във водосборния

басейн на р. Луда Камчия, съответно на язовир Камчия – отдели и подотдели: 1001-1172 цели;

1181-1265 цели; 1268 а, б, в; 1296-1300 цели; 1309 цял; 1310 цял; 38-39 цели; 164 ж, з, и, к, 5, 6;

165 л, м, н, о, р, т, у, 4, 6, 9; 174 м, н, 6; 216 е, ж, з, и, к, л, м; 219 цял; 220 цял; 221 а1, б1, в1, г1, е1,

ж1, з, и, у, ф, х, ц, ш, щ, ю, я, 5, 6, 78, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 226 д, е, ж, з, и, к, л, м; 227 а, б,

в, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 3; 228 а, б, г, д, е, ж, 1, 2; 229 5; 230 цял; 249 а; 252 а, б; 258 д, е, 5, 6.

Вододайната зона се намира в землищата на селата: Садово, Везенково, Велислав, Пчелин,

Манолич, Есен, Бероново, Дъбовица, Скала, гр. Сунгурларе /вкл. присъединеното с. Балабанчево/,

Подвис и Прилеп.

Според ловностопанското деление на страната, територията на ДГС “Карнобат” попада в две

области - Старопланинска и Тракийска низина и в две общини - Сунгурларе и Карнобат.

Ловностопанските райони в района на дейност на ДГС “Карнобат" на територията на община

Сунгурларе се ръководят от четири сдружения:

ЛС "Сокол 2” – Карнобат с ПЛР "Невестино", "Сигмен", "Искра", "Мъдрино", "Глумче",

"Соколово", "Хаджиите", "Карнобат 108","Карнобат 109", "Карнобат 111", "Карнобат

112", "Венец", "Деветинци", "Крумово градище", "Деветак", "Екзарх Антимово",

"Драганци", "Крушево", "Аспарухово", "Смолник", "Сан Стефано", "Житосвят",

"Черково", "Сърнево" (“Невестино”, “Венец” и“ Сигмен” се намират на територията на община

Сунгурларе).
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- ЛС "Хан Крум” - Сунгурларе с ПЛР "Подвис", "Прилеп", "Рупча", "Ведрово",

"Съединение", "Климаш", "Вълчин" (всички се намират на територията на община Сунгурларе).

- ЛС ”Сокол 2001” - Лозарево с ПЛР "Черница", "Лозарево" (всички се намират на територията на

община Сунгурларе).

- ЛС "Български ловец" с ПЛР "Огнен".

ЛС „Хан Крум“ е с обща площ 22926,2 ха, от които 13,008 обващат горските територии, а 9918,1

обхваща земеделски територии

ЛС „Български ловец“ е с обща площ 8103,0 ха, от тях 1987,7 ха обхващат горските територии, а

6115,3 ха обхващат земеделски територии.

ЛС "Сокол 2001” е с обща площ 5036,2 ха, от тях 942 ха обхващат горските територии, а 4094,2

ха земеделски територии.

ЛС "Сокол 2” е с обща площ 77886 ха, от тях 10005,9 ха обхващат горските територии, а 67880,1

ха земеделски територии.

За горските територии има задействан горскостопански план от 2014 г. като основната му задача

е въз основа на установеното състояние на насажденията и горските култури и тяхното

функционално предназначение, да се даде правилна насока на организация на дейността на

горското стопанство по управление, стопанисване и опазване на горите и земите – държавни

горски територии и да се планират ефективни горскостопански мероприятия, които да осигурят

максимален ефект за развитието на горските ресурси и устойчиво стопанисване на земите.

В специални горски територии по смисъла на чл.5, ал.3 от Закона за горите попадат защитени

територии и природни обекти, вкл.:защитени природни обекти по смисъла на ЗЗТ и защитени

зони по смисъла на ЗБР – Натура 2000.

Горите и земите – горски територии, на Държавно горско стопанство „Карнобат” са разположени

на част от територията на община Сунгурларе, в землищата на следните населени места: гр.

Сунгурларе, с. Бероново, с. Везенково, с. Велислав, с. Грозден, с. Дъбовица, с. Есен, с. Лозица, с.

Манолич, с. Пчелин, с. Садово, с. Скала, с. Славянци, с. Терзийско, с. Чубра. ТП ДГС „Карнобат”

е поделение на югоизточно държавно предприятие – ДП Сливен.

Oбособени са два горскостопански участъка – „Садово” и „Манолич”, разположени изцяло върху

територията на част от община Сунгурларе.

При определяне на техните граници са взети под внимание териториалното разположение на

горските масиви и отделни комплекси, наличната шосейна и горска пътна мрежа, землищните

граници на населените места и др.

Първи горскостопански участък „Садово” обхваща западната част на стопанството и включва в

себе си 183 отдела, а именно отдели: № 1÷67; 181÷254; 263÷295; 301÷308; 310 с обща площ

12750.8 ха.

Втори горскостопански участък „Манолич" заема източната част на стопанството и включва в себ

е си 127 отдела, а именно отдели: № 68÷180; 255÷262; 296÷300; 309 с обша площ 8803.2 ха.

Oт дървопроизводителната площ 21.0% попада в Средния планински пояс на горите от бук и

иглолистни ( Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела - 700-1200 м н.в. - T-II-1), а

останалата част - 79.0% в Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите

гори (Подпояс на равнинно- хълмистите дъбови гори и Подпояс на хълмисто-предпланинските

смесени широколистни гори). Залесените горски територии заемат 20262.9 ха, а лесистостта е

48.0%.

Организацията по управлението на горските територии се осъществява от Кмета на община

Сунгурларе („Наредба за управление на горските територии на Община Сунгурларе” от

20.04.2011г.)

Както е записано и в Горскостопанския план 2014г., най-важната дейност на стопанисващите

органи е охраната и контрола върху извършваните дейности в горите и горските площи. Охраната

обхваща опазването на горите от пожари, незаконна сеч, незаконна паша, незаконно строителство

и други дейности, като включва всички съобразени със закона действия на горските служители за

предотвратяване на нарушенията, свързани с възпроизводството, ползването и опазването на

горите.

Необходимо е през пожароопасния период да се назначат пожаронаблюдатели.

 Haселени места и други урбанизирани територии

Върху територията на общината са разположени землищата на един град – общинския център гр.

Сунгурларе и двадесет и седем села - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково,

с. Велислав, с. Вълчин, с. Горово, с. Грозден, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш,

с. Костен, с. Лозарево, с. Лозица, с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Пчелин, с. Садово, с. Скала,

с. Славянци, с. Съединение, с. Терзийско, с. Черница, с. Чубра. От 2007 до 2013 г. населените

места в общината от 31 са станали 28, като през 2002 г. е закрито с. Огнен / населеното място и

землището му са отделени от община Сунгурларе и присъединени към община Карнобат/, а през

2013 г. са закрити с. Каменско и с. Балабанчево, като село Балабанчево е присъединено към гр.

Сунгурларе, а с. Каменско - към с. Манолич.

В пространствената структура на Община Сунгурларе се очертава един център – град Сунгурларе,

около който се обединяват останалите населени места, като могат да се очертаят две групи от

населени места – близко разположени и по-отдалечени.
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Преобладаващата селищна структура на община Сунгурларе е компактната. Някои населени

места притежават линеарна структура, обуслувена от природо-географските условия и

преминаващи през населените места реки и главни пътища, които са градообразуващи фактори.

Дисперсна структура имат с. Съединение, което се състои от два квартала, които преди са били

различни села, гр. Сунгурларе, към който през 2013 г. е присъединено с. Балабанчево, и

с. Манолич, към което през 2013 г. е присъединено с. Каменско.

Съгласно ЕКАТТЕ гр. Сунгурларе е от 4-та категория, а останалите селища са от 5-та до 8-ма

категория.

Таблица 33. Населени места в Община Сунгурларе – категория и площ

Населени места Категория/ н.м. ЕКАТТЕ Площ в дка

гр. Сунгурларе 4 70247 2541,8

с.Бероново 8 3959 477,8

с.Босилково 8 5726 110,7

с.Ведрово 8 10313 353,4

с.Везенково 7 10327 732,8

с.Велислав 7 76056 328,1

с.Вълчин 7 12591 483,5

с.Горово 8 17049 238.7

с.Грозден 7 17909 621

с.Дъбовица 8 83137 335,3

с.Есен 8 27615 575

с.Завет 7 30051 372,5

с.Камчия 8 36004 363,4

с.Климаш 7 37215 420,9

с.Костен 7 38889 335,4

с.Лозарево 6 44029 1014,8

с.Лозица 8 44149 139,5

с.Манолич 5 47096 670,8

с.Подвис 7 56989 953,1

с.Прилеп 6 58325 680,6

с.Пчелин 8 58857 151,8

с.Садово 7 65111 382,1

с.Скала 8 66682 333,9

с.Славянци 8 67115 781,5

с.Съединение 5 70514 804,1

с.Терзийско 8 72299 494

с.Черница 7 81006 657,4

с.Чубра 6 81582 466,1

Източник: НСИ, 2017 г.

 Водни течения и водни площи

Най-голямата река в територията е р. Луда Камчия. Началото й е към прохода Вратник - на

границата между Средна и Източна Стара планина. Тече в източна посока в надлъжна долина

между средния и южния дял на Източна Стара планина. Реката не е водообилна и има

непостоянен воден режим, върху който оказва влияние нископланинският релеф на Източна

Стара планина. Зимните валежи, част от които падат във вид на дъжд, обуславят големия зимен

отток - 41%, който се изравнява с пролетния (41%). Най-нисък е оттокът през есента - 6%. На

водоотточния пост при с. Бероново средногодишният отток е 2150,5 мл/м.

На реката е изграден язовир “Камчия” за питейно водоснабдяване на част от Варненска и

Бургаска област. Има общ обем 230.55 милиона куб.м. и дължина на стената 360 м. На язовира е

изграден МВЕЦ.

На територията на общината има още 41 малки язовира с местно значение с обща площ 2188 дка,

чието предназначение е главно за напояване и отглеждане на риба. Някои от язовирите са

отдадени на концесия, като задължение на концесионера е да поддържа техническото състояние

на съоръженията към тях.

Язовири, попадащи в обсега на БД Черноморски район, са: Гьол дере, Ведрово/Азмака,

Пумуклука, Братова, Връбовец, Килника, Папанчев дол, Камчия, Касоц, Язовир с. Подвис,

Прилеп/ Петър Берон, Раева чешма, Кору дере/ Садово, Скала 1, Скала 2, Съединение,

Съединение 2, Съединение 3, Съединение 4, Язовир с.Прилеп 000156, Язовир

„Садината“ с.Прилеп, Язовир с. Велислав.

Язовири, попадащи в обсега на Източно беломорски район за басейново управление - Пловдив,

които се намират на територията на община Сунгурларе в басейна на река Тунджа, са: язовир

Дермен дере, язовир Котанката, язовир Чучура, язовир Костен-152, язовир Копчешията, язовир

Кафале гьол, язовир Лозица, язовир Солака, язовир Вълчин, язовир Горово, язовир Суван дере-2,

язовир Кайкъ дере, язовир Геренчето, язовир Петковец, язовир Костен, язовир Сунгурларе, язовир

Балабанчево, язовир Скаленско езеро, язовир Климаш, язовир Есен-1, язовир Есен-2, язовир Есен-

3, язовир Черница.
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 Територии за транспорт

Териториите за транспорт са 15933 дка или 1,9% от територията на общината. Включват

пътищата от републиканската пътна мрежа и общинската пътна мрежа.

 Защитени територии

На територията на община Сунгурларе са разположени следните природни забележителности и

защитени местности:

 Природна забележителност ,,КОРИЯТА“ - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА

Местоположение: в землището на с. Везенково, Община Сунгурларе, обявена със Заповед

No.542 от 23.05.1984 г., на Комитета за опазване на природната среда, бр. 48/1984 на Държавен

вестник.

Площ: 39.0 хектара.

Цели на обявяване:

1. Опазване на останки от вековна дъбова гора.

 Природна забележителност ,,НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ“ - МЕСТНОСТ

Лалкото

Местоположение: в землището на с. Терзийско, Община Сунгурларе, обявена със Заповед № 521

от 20.05.1985 г., на Комитета за опазване на природната среда, бр. 45/1985 на Държавен вестник.

Площ: 37.9 хектара.

Цели на обявяване:

1. Запазване находищата на Урумово лале;

2. Опазване на находище на урумово лале;

 Природна забележителност ,,НАХОДИЩЕ НА ЧЕРНИ БОРОВИНКИ“

Местоположение: в землището на с. Садово, Община Сунгурларе, обявена със Заповед № 4051

от 29.12.1973 г., на Министерство на горите и опазване на природната среда, бр. 29/1974 на

Държавен вестник.

Площ: 1.8 хектара.

Цели на обявяване:

1. Запазване находището от черни боровинки.

 Защитена местност ,,ОРЛИЦИТЕ”

Местоположение: в землището на с. Камчия, Община Сунгурларе, обявена със Заповед №

РД1214 от 10.12.2002 г., на Министерство околната среда и водите, бр. 7/2003 на Държавен

вестник.

Площ: 315.6 хектара.

Цели на обявяване:

1. Опазване на естествените местообитания на защитени и редки растителни и животински видове

и технитесъобщества;

2. Опазване на характерен ландшафт и скални образувания.

 Природна забележителност ,,ПРОБИТИЯ КАМЪК“

Местоположение: в землището на с. Бероново, Община Сунгурларе, обявена със Заповед № 4051

от 29.12.1973 г., на Министерство на горите и опазване на природната среда, бр. 29/1974 на

Държавен вестник.

Площ: 0.5 хектара.

Цели на обявяване:

1. Гъбообразни скални образувания от варовик.

 Природна забележителност ,,ЧИФЛИКОВА НИВА“

Местоположение: в землището на с. Пчелин, Община Сунгурларе, обявена със Заповед № 4051

от 29.12.1973 г., на Министерство на горите и опазване на природната среда, бр. 29/1974 на

Държавен вестник.

Площ: 8.0 хектара.

Цели на обявяване:

1. Забележителни геоложки обекти.

Таблица 34. Защитени зони по директивата за птиците в община Сунгурларе са:

№ Наименование Документ Площ, ha Обхваща землищата на:

BG0000117
Котленска

планина

Заповед No.РД-910 от

11.12.2008 г., бр. 15/2009 на

Държавен вестник 2-1-2029-

910-2008

99299.77
с. Бероново, с. Везенково, с.

Дъбовица, с. Садово

Източник: Регистър на защитените територии и защитените зони в България, 2017 г.

Таблица 35. Защитени зони по директивата за местообитанията в община Сунгурларе са:

№ Наименование Документ Площ, ha Обхваща землищата на:

BG0000393
Екокоридор

Камчия-Емине

Решение No.611 от 16.10.2007

г., бр. 85/2007 на Държавен
28054.79 с. Завет, с. Съединение
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вестник 2-2-393-611-2007

BG0002029
Котленска

планина

Решение No.611 от 16.10.2007

г., бр. 85/2007 на Държавен

вестник 2-2-117-611-2007

69058.92 с. Дъбовица, с. Садово

BG0000139 Луда Камчия

Решение No.122 от 02.03.2007 г.,

бр. 21/2007 на Държавен вестник

2-2-139-122-2007

6106.2 с. Дъбовица, с. Скала, с. Чубра

BG0000136
Река Горна Луда

Камчия

Решение No.122 от 02.03.2007 г.,

бр. 21/2007 на Държавен вестник

2-2-136-122-2007

2275.1

с. Бероново, с. Везенково, с.

Велислав, с. Дъбовица, с.

Манолич

BG0000137
Река Долна Луда

Камчия

Решение No.802 от 04.12.2007 г.,

бр. 107/2007 на Държавен

вестник 2-2-137-802-2007

2460.7
с. Ведрово, с. Завет, с. Камчия,

с. Подвис, с. Съединение

BG0000196 Река Мочурица

Решение No.122 от 02.03.2007 г.,

бр. 21/2007 на Държавен вестник

2-2-196-122-2007

8702.83
гр. Сунгурларе, с. Вълчин, с.

Горово, с. Славянци, с. Чубра

BG0000149 Ришки Проход

Решение No.122 от 02.03.2007 г.,

бр. 21/2007 на Държавен вестник

2-2-149-122-2007

11851.3
с. Камчия, с. Подвис, с.

Съединение

Източник: Регистър на защитените територии и защитените зони в България, 2017 г.

 Нарушени територии за възстановяване

На 05.07.2016 г. в деловодната система на ПУДООС е внесен проект за "Закриване и

рекултивация на общинско депо за ТБО на територията на община Сунгурларе“, като площта на

депото е 25 557 кв. м. До момента процедурите не са приключили. Предвидена е рекултивация на

депото и последващо озеленяване.

3.6. ИНТЕГРАЛНА ОЦЕНКА НА ТЕРИТОРИЯТА

Оценката е извършена от гледна точка на пригодността на територията за застрояване с

жилищни, вилни и промишлени обекти. На база на извършените пространствени анализи са

разгледани критерии за пригодност, които са количествено измерени, пространствено

разпределени и групирани в три интервала - “Благоприятни за застрояване”, “Полублагоприятни

за застрояване” и “Неблагоприятни за застрояване”.

Първият критерий е „Инженерно-геоложки условия“. На територията на общината

преобладават глинестите, скалните и полускални иженерно-геоложки типове. Техните качества

като основи на строителни обекти, са взети под внимание при изготвянето на оценка за

пригодност на територията: глинестите – най-ниска оценка – “Неблагоприятни за застрояване”,

скалните - с най-висока оценка - “Благоприятни за застрояване” и полускалните - със средна

оценка - “Полублагоприятни за застрояване”.

Вторият критерии е „Наклони на терена“. Наклоните на терена са от огромно значение при

застрояване. Дефинираните интвервали са както следва: до 10% - територията е най-благоприятна

за жилищни, както и за промишлени обекти. До 30% - територията е полублагоприятна за

застрояване. Територии с наклон над 30% са счетени за “Неблагоприятни за застрояване”.

Третият критерий са “Горските територии”. С цел запазване на съществуващата дървесна

раститетелност горските територии са изключени при оценката на територията. Поради това

всички горски територии са с оценка – “Неблагоприятни за застрояване”.

Четвъртият критерий е “Категория на земеделските земи”. На територията на община

Сунгурларе има висок бонитетен бал - продуктивни земеделски земи (III и IV категория).

Земеделските земи от тези категории са дефинирани като “Неблагоприятни за застрояване”, а

категориите земи от V до X, като “Благоприятни за застрояване”.

Петият критерий са “Защитени зони и територии”. Всички територитии, връху които са

разположени защитени зони и територии са приети за “Неблагоприятни за застрояване”.

Интегралната оценка е извършена на база на петте посочени критерия.
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3.7. СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА

Структурата на поземлените ресурси (видовете територии) по основните форми на собствеността

е представена чрез данните от таблица

Таблица 36. Територии в община Сунгурларе по форма на собствеността (в дка )

Вид собственост Брой имоти Площ /дка/

Държавна публична 267 31653,6

Държавна частна 1108 189879,4

Общинска публична 7925 75854,1

Общинска частна 2964 230085,1

Стопанисвано от общината 359 5325

Съсобственост 527 16825,7

Частна 40495 191702

Обществени организации 11059 69568,5

Общинските гори, собственост на община Сунгурларе са разположени в района на ТП ДГС

„Сунгурларе” и ТП ДГС „Карнобат“, граничат на север с ДГС ”Върбица”, на изток и на юг -

ДГС ”Карнобат”, на югозапад с ДГС „Тунджа”, а на запад с ДГС ”Котел”.

Таблица 36.1. Разпределение на площта на горските територии по землища в община Сунгурларе в рамките

на ДГС „Сунгурларе”
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с. Балабанчево 1060.4 13.0 160.7 - - 5.0 6.6 1.9 - 187.2 0.9 182.4 17.2

с. Бероново 2892.9 571.4 1056.3 0.5 - 0.4 66.6 1.1 - 1696.3 7.9 1620.6 56.0

с. Везенково 4312.8 99.0 2463.9 - - - 51.9 0.5 - 2615.3 12.1 2495.4 57.9

с. Велислав 1877.5 2.4 604.6 - - - 13.3 - - 620.3 2.9 589.1 31.4

с. Г розден 1393.6 0.7 334.9 - - - 58.3 10.0 - 403.9 1.9 383.4 27.5

с. Дъбовица 2471.9 449.8 1152.4 3.4 0.8 - 11.2 - - 1617.6 7.5 1576.9 63.8

с. Есен 2875.1 346.8 971.8 9.0 - 1.2 16.5 3.7 - 1349.0 6.2 1304.9 45.4

с. Каменско 2729.4 695.3 1338.1 - - - 117.0 - - 2150.4 10.0 2009.9 73.6

с. Лозица 607.1 - 114.6 - - - 18.3 - - 132.9 0.6 125.5 20.7

с. Манолич 2349.4 597.6 661.7 0.1 - - 7.6 0.4 - 1267.4 5.9 1137.5 48.4

с. Пчелин 947.2 9.0 425.9 - - - 43.1 - - 478.0 2.2 448.5 47.3

с. Садово 5726.9 2218.2 2398.4 - - - 19.1 - - 4635.7 21.5 4415.3 77.1

с. Скала 2568.0 53.8 1508.4 - - - 10.3 - - 1572.5 7.3 1533.3 59.7

с. Славянци 2117.6 19.9 558.6 - - - - - - 578.5 2.7 502.9 23.7

с. Терзийско 2868.0 - 921.3 - - - 6.0 - - 927.3 4.3 746.7 26.0

с. Чубра 1416.1 216.0 241.9 5.6 - - 9.8 - - 473.3 2.2 415.6 29.3

гр. Сунгурларе 3966.1 192.5 647.6 - - - 8.3 39.7 - 848.4 3.9 775.0 19.5

ОБЩО 42183.1 5485.4 15561.1 18.6 0.8 6.6 463.9 17.6 - 21554.0 100.0 20262.9 48.0

% 25.4 72.2 0.1 - - 2.2 0.1 - 100.0

Разпределение на площта по собственост е както следва:

 Държавна - 5492.6 ха - 25.5%

 Общинска - 16024.4 ха - 74.4%

 Частна на физически лица - 36.2 ха - 0.1%

 На юридически лица - 0.8 ха - -

Общинските гори заемат най-голям дял – 74.4 % от общата площ, a делът на държавните и

частните гори, съответно: 25.5% и 0.1%.
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4. ОБИТАВАНЕ

4.1. КОЛИЧЕСТВЕНО И КАЧЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НАЖИЛИЩНИЯ ФОНД

По данни на НСИ към 2011 г. на територията на общината има 7292 жилищни сгради, от които

4809 - обитавани жилища. От обитаваните жилищни сгради 22,06% са в общинския център, а

останалите 77,94% се разпределят в селата. За периода между последните две преброявания се

отчита намаляване на общия брой на жилищните сгради, което основно се дължи на намаляване

на жилищните сгради за временно обитаване. Увеличил се е броят на жилищните необитавани

сгради с 66%, а е намалял броят на жилищните обитавани сгради с 21%.

Таблица 37. Жилищни сгради по вид на сградата и начин на ползване в община Сунгурларе за 2001 г. и 2011 г.

Година 2001 2011

Общо 7742 7292

Жилищни обитавани 6103 4809

Жилищни необитавани 818 2460

Временно обитавани 817 20

Колективни Домакинства 4 3

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г., Справочник Област Бургас

Графика 12. Жилищни сгради по вид на сградата и начин на ползване в Община Сунгурларе към 2011 г.

По данни на НСИ към 2016 г. броят на жилищата в община Сунгурларе е 7286, като от тях 1314

или 18% са разположени в общинския център град Сунгурларе. В останалите населени места,

най-голям е делът на жилищата село Подвис - 8,36% (609 бр.), следвано от село Лозарево с 6,85%

(499 бр.), село Манолич – 6% (437 бр.). Най-малко жилища се падат на село Балабанчево

/последно регистрирани 7 броя през 2012 г., след което населеното място е закрито/, село

Каменско /последно регистрирани 11 броя през 2012 г., след което населеното място е закрито/,

село Лозица - 0,33% (24 бр.) и село Пчелин - 0,6% (44 бр.).

Таблица 38. Брой жилища в населените места в община Сунгурларе за периода 2001 - 2016 г.

Брой жилища 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Община
Сунгурларе 7098 7097 7097 7097 7098 7101 7101 7102 7111 7266 7265 7268 7272 7281 7286

в градовете 1236 1236 1234 1234 1234 1234 1234 1235 1237 1304 1305 1312 1313 1314 1314

в селата 5862 5861 5863 5863 5864 5867 5867 5867 5874 5962 5960 5956 5959 5967 5972
с.Балабанчево2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7

с.Бероново 171 171 171 171 172 172 172 172 176 184 186 187 187 193 193

с.Босилково 49 49 49 49 49 49 49 49 49 59 59 59 59 59 59

с.Ведрово 150 150 150 150 150 150 150 150 150 161 161 161 161 161 161

с.Везенково 223 223 223 223 223 224 224 224 224 227 227 227 230 230 230

с.Вълчин 268 268 268 268 268 268 268 268 268 279 278 278 278 278 278

с.Горово 66 66 66 66 66 66 66 66 66 58 58 58 58 58 58

с.Грозден 298 298 298 298 298 298 298 298 298 272 272 272 272 272 272

с.Есен 187 187 187 187 187 187 187 187 187 177 177 177 177 177 177

с.Завет 175 175 175 175 175 175 175 175 175 186 186 186 186 186 186
с.Каменско3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11

с.Камчия 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57

с.Климаш 176 176 176 176 176 176 176 176 176 183 183 183 183 183 184

с.Костен 132 132 132 132 132 132 132 132 132 138 138 139 139 139 139

с.Лозарево 483 483 483 483 483 483 483 483 483 496 496 497 497 499 499
с.Лозица 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24
с.Манолич 409 409 411 411 411 411 411 411 411 426 426 437 437 437 437
с.Огнен1

с.Подвис 522 522 522 522 522 522 522 522 522 609 608 608 608 608 609

с.Прилеп 360 360 360 360 360 360 360 360 360 339 339 339 339 339 339

с.Пчелин 39 39 39 39 39 39 39 39 39 45 44 44 44 44 44

с.Садово 164 164 164 164 164 164 164 164 164 157 157 157 157 157 157

с.Скала 81 81 81 81 81 81 81 81 81 80 80 80 80 80 80

с.Славянци 394 394 394 394 394 394 394 394 394 393 393 393 393 393 393

гр.Сунгурларе 1236 1236 1234 1234 1234 1234 1234 1235 1237 1304 1305 1312 1313 1314 1314

с.Съединение 437 436 436 436 436 436 436 436 436 473 473 473 473 473 475

с.Терзийско 172 172 172 172 172 172 172 172 172 165 165 165 165 165 165

с.Велислав 130 130 130 130 130 130 130 130 133 131 131 131 131 131 132

с.Черница 328 328 328 328 328 328 328 328 328 275 275 275 275 275 275

с.Чубра 216 216 216 216 216 216 216 216 216 215 215 215 215 215 215

с.Дъбовица 129 129 129 129 129 131 131 131 131 134 134 134 134 134 134
Източник: НСИ, 2017; 1- Указ № 268/обн. 13.08.2002 г. - отделя с. Огнен и землището му от община Сунгурларе и

го присъединява към община Карнобат; 2 - Решение 94 на МС от 14.02.2013г. - закрива с. Балабанчево и го

присъединява към гр. Сунгурларе, община Сунгурларе; 3 - Решение 94 на МС от 14.02.2013г. - закрива с. Каменско и

го присъединява към с. Манолич, община Сунгурларе
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Таблица 39. Основни характеристики на жилищата в община Сунгурларе към 01.02.2011 година

Населено място
Жилища -

брой

Жилищни помещения - брой Полезна площ - кв.м.

общо в т.ч. стаи общо в т.ч. жилищна

Община Сунгурларе 7261 27965 24379 507189 400859

с.Балабанчево 1 16 16 350 302

с.Бероново 184 783 674 13363 9818

с.Босилково 59 231 189 4216 3040

с.Ведрово 161 467 429 9258 7460

с.Везенково 227 994 969 17364 16294

с.Велислав 131 662 549 10396 7389

с.Вълчин 279 833 773 16510 13441

с.Горово 58 166 143 3505 2699

с.Грозден 272 1007 758 16222 11042

с.Дъбовица 132 517 516 8425 7774

с.Есен 177 704 690 11380 10297

с.Завет 186 701 553 11240 8573

с.Каменско 12 32 32 637 574

с.Камчия 57 149 110 2979 2223

с.Климаш 183 618 439 11839 7931

с.Костен 138 476 347 9580 6584

с.Лозарево 496 1825 1499 32382 23756

с.Лозица 24 82 67 1440 1270

с.Манолич 426 2143 2043 44706 37493

с.Подвис 607 2342 2200 44982 36864

с.Прилеп 339 1337 1179 22803 17561

с.Пчелин 45 155 119 2583 1936

с.Садово 157 646 510 9896 8237

с.Скала 80 245 232 5435 4229

с.Славянци 392 1425 1110 25824 19289

гр. Сунгурларе 1304 5209 4440 92274 73218

с.Съединение 473 1637 1456 31476 25816

с.Терзийско 165 778 767 10875 8755

с.Черница 275 1093 923 20447 15049

с.Черница 215 692 647 14802 11945

Източник: НСИ, 2017

Графика 13. Развитие на броя на жилищата в Община Сунгурларе за периода 2002-2016 г.

Към 2011 г. общият брой на жилищните сгради в общината е 7292, като 93% от тях са масивни,

26 броя са стоманобетонни - скелетни, а 64 стоманобетонни едропанелни. В село Каменско

жилищните сгради са 12, но нито една от тях не е масивна.

Таблица 40. Жилищни сгради по конструкция на сградата, 2013 г.

Населено място Общо стоманобетонни - едропанелни стоманобетонни - скелетни масивни

Община Сунгурларе 7292 64 26 6783
гр.Сунгурларе 1183 11 4 1133
с. Балабанчево 7 - 7

с. Бероново 179 6 168
с. Босилково 53 - 53

с. Ведрово 161 - 157

с. Везенково 221 208
с. Велислав 135 - .. 133

с. Вълчин 312 30 3 277

с. Горово 58 - 55
с. Грозден 271 - 268
с. Дъбовица 132 - 82
с. Есен 204 - 194
с. Завет 169 „ 124
с. Каменско 12 - .
с. Камчия 55 - 37
с. Климаш 162 - 158

с. Костен 138 . 95
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с. Лозарево 504 3 497

с. Лозица 24 - 21
с. Манолич 382 .. 370

с. Подпис 711 4 700

с. Прилеп 341 .. 335

с. Пчелин 45 - 45
с. Садово 157 - 96
с. Скала 79 - 64

с. Славянци 417 10 366

с. Съединение 486 - 454
с. Терзийско 169 - 167

с. Черница 275 - - 270
с. Чубра 250 - - 249
Източник: НСИ, 2017

От гледна точка на стаите, най-голям дял се пада на едностайните жилища - 63,6%, следвани от

двустайните - 35,8%.

Таблица 41. Жилища по брой на стаите в Община Сунгурларе

Общо 1-стайни 2-стайни 3-стайни 4-стайни 5-стайни с 6 и повече стаи

7292 4637 2614 39 2 - -

Източник: НСИ, Районите, областите и общините на Р България, 2011 г.

Според броя на стаите най-голям дял се пада на тристайните жилища - около 32%, следвани от

двустайните /21%/, петстайните /20%/ и четиристайните – 19%.

Таблица 42. Жилища по брой на стаите

Населено място Общо 1-стайни 2-стайни 3-стайни 4-стайни 5-стайни с 6 и повече стаи

Община Сунгурларе 7292 279 1506 2308 1374 1426 399
гр.Сунгурларе 1183 45 228 356 241 296 17
с. Балабанчево 7

с. Бероново 179 65 53 43
с. Босилково 53 3 11 16 8 15

с. Ведрово 161 19 48 73 13 8

с. Везенково 221 37 82 84
с. Велислав 135 25 49 49 6

с. Вълчин 312 27 87 99 26 20 53

с. Горово 58 4 26 25 3
с. Грозден 271 9 66 174 16 6
с. Дъбовица 132 15 98 14

с. Есен 204 49 45 55 27
с. Завет 169 7 45 66 29 22
с. Каменско 12 5
с. Камчия 55 13 29 10
с. Климаш 162 75 50 13 14

с. Костен 138 16 62 39 17 4
с. Лозарево 504 22 115 235 73 43 16

с. Лозица 24 5 19
с. Манолич 382 3 19 49 77 234

с. Подпис 711 10 97 207 161 128 108

с. Прилеп 341 4 33 88 68 90 58

с. Пчелин 45 20 15 5
с. Садово 157 3S 61 39
с. Скала 79 35 26 9

с. Славянци 417 30 167 107 40 48 25

с. Съединение 486 10 111 173 83 65 44
с. Терзийско 169 20 25 30 90 4

с. Черница 275 59 114 47 50
с. Чубра 250 34 31 82 47 21 35
Източник: НСИ, 2017

Преобладаващо е нискоетажното строителство. Броят на едноетажните сгради в общината е 4635,

а на двуетажните - 2610. В общината има 47 жилищни сгради на три и повече етажа, като 18 от

тях са в административния център - гр. Сунгурларе, 8 бр. в с. Манолич, 5 бр. в с. Лозарево и по 3

бр. в селата Прилеп и Бероново.

Таблица 43. Жилищни сгради по етажност, 2013 г.

Населено място Общо едноетажни двуетажни три и повече етажни
Община Сунгурларе 7292 4635 2610 47
гр.Сунгурларе 1183 763 402 18
с. Балабанчево 7 7 - -
с. Бероново 179 45 131 3
с. Босилково 53 35 18 -
с. Ведрово 161 135 26 -
с. Везенково 221 160
с. Велислав 135 40 95 -
с. Вълчин 312 292 20 -
с. Горово 58 53 5 -
с. Грозден 271 262 9 -
с. Дъбовица 132 31 101 -
с. Есен 204 104
с. Завет 169 102
с. Каменско 12 6 6 -
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с. Камчия 55 44 11 -
с. Климаш 162 103
с. Костен 138 60 78 .
с. Лозарево 504 405 94 5
с. Лозица 24 24 - -
с. Манолич 382 118 256 8
с. Подпис 711 157
с. Прилеп 341 183 155 3
с. Пчелин 45 27 18 -
с. Садово 157 88 69 -
с. Скала 79 64»
с. Славянци 417 269 ..
с. Съединение 419 419
с. Терзийско 169 62 107 -
с. Черница 275 134 141 -
с. Чубра 250 232 18 -
Източник: НСИ, 2017

От гледна точка периодизация на сградния фонд, най-голям е процентът на жилищните сгради,

строени през периода до 1969 г. – 72,6% от наличния сграден фонд.

Таблица 44. Периодизация на сградния фонд в Община Сунгурларе

Периодизация Общо

Вид на сградата

Непоказанодо края

на 1949

1950 -

1959

1960 -

1969

1970-

1979

1980 -

1989

1990-

1999

2000-

2011

Жилищни сгради 7292 1613 1958 1721 704 725 349 222 -

Жилища 7216 1617 1956 1621 685 792 357 213 20

Източник: НСИ, 2017

Най-голям е процентът на обитаваните жилища, свързани към общественото водоснабдяване –

95,3%. Едва 33 са обитаваните жилища, които нямат източник на вода, като 11 от тях са в град

Сунгурларе, а останалите 22 в селата.

Таблица 45. Обитавани жилища по източник на водоснабдяване и местонамиране

Брой жилища Общо В градовете В селата

Общо 4700 1037 3663

Обществено водоснабдяване 4478 993 3485

Собствен водоизточник 44 5 39

Обществено водоснабдяване и собствен водоизточник 145 28 117

Няма източник на вода 33 11 22

Източник: НСИ, 2017

По наличие на канализация, най голям е процентът на обитаваните жилища, свързани с попивна

яма – 36% и жилищата, свързани с обществена канализация - 34%. Без канализация са едва 2,8%.

Таблица 46. Обитавани жилища по наличие на канализация и местонамиране

Брой жилища Общо В градовете В селата

Общо 4700 1037 3663

Свързана с обществена канализация 1585 259 1326

Свързана с изгребна яма 299 117 182

Свързана със септична яма или друго пречиствателно съоръжение 992 239 753

Свързана с попивна яма 1693 397 1296

Няма канализация 131 25 106

Източник: НСИ, 2017

4.2. СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА

Около 98,32% от жилищата в Община Сунгурларе са частна собственост на физически лица. Едва

1,01% от жилищата са държавна или общинска собственост, а 0,67% - са собственост на частни

юридически лица.

Таблица 47. Брой жилища по форма на собственост в община Сунгурларе към 2016 г.

Населени места

По форма на собственост

общо
държавни или

общински

частни - на юридическо

лице

частни - на физическо

лице

Община Сунгурларе 7286 73 61 7152

в градовете 1314 11 1 1302

в селата 5972 62 60 5850

с.Балабанчево

с.Бероново 193 2 9 182

с.Босилково 59 - - 59

с.Ведрово 161 2 1 158

с.Везенково 230 7 - 223

с.Вълчин 278 6 19 253

с.Горово 58 - - 58

с.Грозден 272 - - 272

с.Есен 177 - - 177

с.Завет 186 16 - 170

с.Каменско

с.Камчия 57 4 - 53

с.Климаш 184 3 1 180
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с.Костен 139 - - 139

с.Лозарево 499 6 6 487

с.Лозица 24 - - 24

с.Манолич 437 4 1 432

с.Огнен*

с.Подвис 609 1 1 607

с.Прилеп 339 1 - 338

с.Пчелин 44 - - 44

с.Садово 157 1 1 155

с.Скала 80 - - 80

с.Славянци 393 1 12 380

гр.Сунгурларе 1314 11 1 1302

с.Съединение 475 5 - 470

с.Терзийско 165 - 1 164

с.Велислав 132 1 7 124

с.Черница 275 - 1 274

с.Чубра 215 1 - 214

с.Дъбовица 134 1 - 133

Източник: НСИ, 2017;

Графика 14. Жилища в община Сунгурларе по форма на собственост

4.3. ВИДОВЕ ПРОСТРАНСТВЕНИ СТРУКТУРИ НА ОБИТАВАНЕ

Пространствените структури на обитаване могат да се разделят на 2 вида:

 Територия, застроена с еднофамилни жилищни сгради

 Територия, застроена с многофамилни жилищни сгради

Първата пространствена структура на обитаване представлява жилищната среда, представена от

индивидуални форми на обитаване – еднофамилни жилищни сгради, като преобладават

едноетажните и дву- етажните сгради.

Друга форма на обитаване са многофамилните жилищни сгради и сградите, строени по

индустриален способ.

В общината няма вилни зони.

4.4. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВИДОВЕТЕ ОБИТАВАНЕ

 Технико-икономически характеристики на територията, застроена с еднофамилни

жилищни сгради

Граници на територията, застроена с еднофамилни жилищни сгради, са границите на населените

места. Максималната височина на сградите е 3 етажа /9 м./, а минималната – 1 етаж /3 м/.

 Технико-икономически характеристики на територията, застроена с многофамилни

жилищни сгради са:

Граници на територията, застроена с многофамилни жилищни сгради, са границите на имотите, в

които са разположени многофамилни жилищни сгради:

- Жилищни комплекси в централната градска част на гр. Сунгурларе – 4 броя сгради

- Жилищни комплекси извън централната градска част на гр. Сунгурларе - 2 броя сгради

- Жилищни комплекси в с. Прилеп – 3 броя сгради

- Жилищни комплекси в гара Завет – 2 броя сгради

Таблица 48. Количествени параметри на жилищата в община Сунгурларе, 2001-2011 г.

Година Жилища - бр. Стаи - бр.
Полезна площ - кв.м.

общо в т.ч. жилищна

1992 6133 20562 429335 278495

2001 6505 21427 418206 292609

2011 7261 27965 507189 400859

Източник: НСИ, Районите, областите и общините на Р България, 2011 г.

Общинският център е в категория много малък град. Бруто жилищни територии в кв.м/жител е

848 което надхвърля норматива за много малки градове – 45-60 кв.м/жител. Нето жилищни

територии отговаря на определения норматив за средни градове – 50-55%. За останалите

категории населени места бруто и нето жилищни територии са над определените нормативи.
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Таблица 49. Нето и бруто жилищни територии спрямо нормативите за различните видове населени места:

Населено

място

Класификаци

я на населено

място

Бруто

жилищни

територии

/дка/

Бруто

жилищни

територии

в кв.м/

жител

Норматив за

Бруто

жилищни

територии в

кв.м/ жител

Нето

жилищни

територии

/дка/

Нето

жилищни

територии

в %

Норматив за

нето

жилищни

територии в

%

гр.Сунгуларе
много малък

град
2541,8 848 200 2541,8 100% 65-75%

с.Бероново
много малко

село
477,8 5029 над 350 477,8 100% 65-75%

с.Босилково
много малко

село
110,7 1785 над 350 110,7 100% 65-75%

с.Ведрово
много малко

село
353,4 3801 над 350 353,4 100% 65-75%

с.Везенково малко село 732,8 1960 370 732,8 100% 65-75%

с.Велислав
много малко

село
328,1 2188 над 350 328,1 100% 65-75%

с.Вълчин малко село 483,5 1215 370 483,5 100% 65-75%

с.Горово
много малко

село
238,7 7958 над 350 238,7 100% 65-75%

с.Грозден малко село 621 83 370 621 100% 65-75%

с.Дъбовица
много малко

село
335,3 7290 над 350 335,3 100% 65-75%

с.Есен
много малко

село
575 873 над 350 575 100% 65-75%

с.Завет
много малко

село
372,5 3386 над 350 372,5 100% 65-75%

с.Камчия
много малко

село
363,4 5268 над 350 363,4 100% 65-75%

с.Климаш малко село 420,9 1336 370 420,9 100% 65-75%

с.Костен малко село 335,4 969 370 335,4 100% 65-75%

с.Лозарево малко село 1014,8 1256 370 1014,8 100% 65-75%

с.Лозица
много малко

село
139,5 13958 над 350 139,5 100% 65-75%

с.Манолич средно село 670,8 618 350 670,8 100% 65-75%

с.Подвис малко село 953,1 2059 370 953,1 100% 65-75%

с.Прилеп малко село 680,6 1192 370 680,6 100% 65-75%

с.Пчелин
много малко

село
151,8 2811 над 350 151,8 100% 65-75%

с.Садово
много малко

село
382,1 2111 над 350 382,1 100% 65-75%

с.Скала
много малко

село
333,9 20873 над 350 333,9 100% 65-75%

с.Славянци малко село 781,5 1079 370 781,5 100% 65-75%

с.Съединение малко село 804,1 835 370 804,1 100% 65-75%

с.Терзийско
много малко

село
494 668 над 350 494 100% 65-75%

с.Черница малко село 657,4 1951 370 657,4 100% 65-75%

с.Чубра малко село 466,1 812 370 466,1 100% 65-75%
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4.5. ГРАДСКА ДИНАМИКА

По данни на НСИ към 01.02.2011 г., от заетите лица в общината – общо 3310 на брой, 2259

човека /или около 68%/ живеят и работят в едно и също населено място в Община Сунгурларе.

Всекидневните трудови мигранти са 1051 души. От тях, в същата община работят около 34%, а в

общини от същата област са заети около 60%. Останалите работят в населени места в друга

област. Всекидневните трудови мигранти на 1000 заети лица са 317,5 души.

Таблица 50. Всекидневни трудови мигранти по направление на миграцията /Брой/

Територия заети
лица

лица, които
живеят и

работят в едно
и също

населено място

всекидневни трудови мигранти всекидневн
и трудови
мигранти
на 1000

заети лица

общо

от тях отиват на работа
в същата
община

в община на
същата област

в община на
друга област

в
градове в села в

градове
в

села
в

градове
в

села
Община
Сунгурларе 3310 2259 1051 75 283 563 65 87 5 317,5

Източник: НСИ, 2017

От учащите лица, общо 1396 на брой, 6% живеят и учат в едно и също населено място.

Всекидневно пътуващите учащи до други населени места са 39%. Всекидневните учебни

пътувания на 1000 учащи лица е 393,3.

Таблица 51. Всекидневни пътувания на учащите по пол /Брой/

Територия учащи
лица

лица, които живеят и учат в
едно и също населено място

всекидневно пътуващи учащи всекидневни учебни
пътувания на 1 000

учащи лицаобщо мъже жени

Община
Сунгурларе 1396 847 549 287 262 393,3

Източник: НСИ, 2017 г.

5. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

5.1. ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НАМРЕЖАТА ОТ ОБЕКТИ

На територията на общината работи филиал към Центъра за спешна медицинска помощ Бургас.

Населението се обслужва от общо 8 индивидуални практики за извънболнична първична

медицинска помощ, три от които са в гр. Сунгурларе, както и по една в с. Манолич, с. Лозарево, с.

Прилеп, с. Подвис и с. Съединение. Лекарските практики обслужват по няколко населени места.

На територията на гр. Сунгурларе работи една амбулатория за специализирана медицинска

помощ /вътрешни болести/.

В общината има две дентални пректики – една в град Сунгурларе и една в с. Лозарево.

Таблица 52. Лекарски практики в община Сунгурларе

Адрес на
практиката

Индивидуални практики за
извънболнична пьрвична

медицинска помощ

Населени места, обслужвани от практиката

Общо 8

гр.Сунгурларе 3
гр.Сунгурларе, с. Бероново, с. Садово, с. Славянци, с. Везенково, с.
Грозден, с. Терзийско, с. Лозица, с. Чубра, с. Скала, с. Дъбовица

с.Манолич 1 с.Манолич, с. Пчелин, с. Велислав
с. Прилеп 1 с. Прилеп, с. Камчия, с. Босилково, с.Ведрово
с. Подвис 1 с. Подвис, с. Есен, с. Горово, с. Черница
с Лозарево 1 с. Лозарево, с. Климаш, с. Костен, с. Вълчин
с. Съединение 1 с. Съединение, с. Завет
Източник: Община Сунгурларе, 2017 г.

Таблица 53. Брой лекари в Община Сунгурларе

Вид лекари Брой в Община Сунгурларе

Лекари по специалности 1

Лекари в първична извънболнична помощ 8

Лекари по дентална медицина 1

Източник: Община Сунгурларе, 2017 г.

В общината функционира само една детска ясла в общинския център.
Таблица 54. Детски ясли в община Сунгурларе

Наименование Вид Населено място Финансиране

ЦПЛР-ОДК Детска ясла гр. Сунгуларе Общинско

Източник: Община Сунгурларе, 2017 г.

В общината функционирет три обекта на социалната инфраструктура - „Дневен център за стари

хора” в гр. Сунгурларе, „Дом за мъже и жени с деменция” в с. Славянци и „Дом за стари хора” в с.

Лозарево, както и 20 броя клуб на пенсионера.
Таблица 55. Обектите на социалната инфраструктура

Наименование Капацитет Населено място

„Дневен център за стари хора” 12 гр. Сунгурларе

„Дом за мъже и жени с деменция” с. Славянци

„Дом за стари хора” 45 с. Лозарево

Клубове на пенсионера – 20 броя 580 Община Сунгурларе

Източник: Община Сунгурларе, 2017 г.

5.2. ВИДОВЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО НИВА НА ОБСЛУЖВАНЕ, СОБСТВЕНОСТ

По данни на НСИ в общината няма лечебни заведения за болнична помощ. Има само едно

лечебно заведение за доболнична помощ - филиал към Центъра за спешна медицинска помощ

Бургас.
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6. ОБРАЗОВАНИЕ - ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ,

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РАВНИЩА, СОБСТВЕНОСТ

Инфраструктурата на образованието в община Сунгурларе включва детски градини, 5 основни

училища в селата Лозарево, Грозден, Съединение, Манолич и Прилеп и едно средно училище в

гр.Сунгурларе. До 2016 г функционират 8 детски градини в 8 населени места, като ЦДГ “Вела

Благоева” в с. Прилеп е закрита от 09.2016 г.

Всички обекти на територията на общината са общинска собственост.

В общината функционира и едно обслужващо звено в системата на образование - Център за

подкрепа на личностно развитие.

Таблица 56. Образователни обекти, равнища, собственост

Наименование Вид
Населено

място
Финансиране

ДГ Зорница детска градина с. Грозден Общинска

ДГ Щастливо детство детска градина с. Лозарево Общинска

ДГ детска градина с. Манолич Общинска

ЦДГ Вела Благоева целодневна детска градина с. Прилеп* Общинска

ДГ Ален мак детска градина с. Славянци Общинска

ДГ Слънце детска градина гр. Сунгурларе Общинска

ДГ с.Съединение детска градина с. Съединение Общинска

ДГ Славейче детска градина с. Чубра Общинска

ОУ,,Св.св.Кирил и Методий“ основно с. Грозден Общинско

ОУ ,,Христо Ботев“ основно с. Лозарево Общинско

ОУ ,,Св.св.Кирил и Методий“ основно с. Манолич Общинско

ОУ,,Васил Левски“ основно с. Прилеп Общинско

ОУ ,,Отец Паисий“ основно с. Съединение Общинско

СУ,,Христо Ботев“ средно гр. Сунгурларе Общинско

Център за подкрепа на личностно

развитие – Общински детски комплекс
Център за подкрепа на личностно развитие гр. Сунгурларе Общинско

Източник: Регистър на Министерство на образованието, 2017 г. /*ЦДГ Вела Благоева в с. Прилеп е закрита от 09.

2016 г. със Заповед№494/19.07.16г/

През периода 2001-2016 г. се наблюдава намаляване на броя на детските градини почти

наполовина, както и намаляване на децата с около 7%. Местата в детските градини не са

запълнени като на 100 деца се падат 107 места.

Таблица 57. Детски градини, деца, места и групи в детските градини в община Сунгурларе по учебни години

Учебна година
Детски

градини

Деца Места
Детски групи

общо в т.ч. момичета общо на 100 деца

2000/2001 13 421 201 522 124 23

2001/2002 12 419 201 470 112 21

2002/2003 11 416 198 461 111 21

2003/2004 12 442 208 492 111 22

2004/2005 12 429 210 486 113 22

2005/2006 9 418 208 467 112 21

2006/2007 9 400 188 441 110 20

2007/2008 9 418 191 431 103 19

2008/2009 8 409 190 435 106 19

2009/2010 8 415 184 435 105 19

2010/2011 13 421 201 522 124 23

2011/2012 8 430 208 442 102,8 19

2012/2013 8 414 209 438 105.8 19

2013/2014 8 441 224 445 100.9 19

2014/2015 8 433 210 437 100.9 19

2015/2016 8 431 201 451 104.6 19

2016/2017 7 392 183 421 107.4 18

Източник: НСИ, 2017 г.

За периода 2001-2016 г. намалява и броят на училищата и броят на учащите в общината,

съответно намалява и броят на паралелките. Специални училища и паралелки няма.

Таблица 58. Училища, паралелки, учители, учащи и завършили в общообразователни и специални училища в

община Сунгурларе по учебни години

Учебна

година

У
чи

ли
щ
а

I - IV клас V - VIII клас IX - XII клас

па
ра
ле
лк

и

уч
ит
ел
и

учащи

па
ра
ле
лк

и

уч
ит
ел
и

учащи

за
въ
рш

ил
и

па
ра
ле
лк

и

уч
ит
ел
и

учащи

за
въ
рш

ил
и

об
щ
о

в
т.
ч.

ж
ен
и

об
щ
о

в
т.
ч.

ж
ен
и

об
щ
о

в
т.
ч.

ж
ен
и

2000/2001 11 37 42 682 328 33 53 620 296 109 3 3 74 36 19

2001/2002 10 37 40 686 335 32 51 619 295 113 4 6 88 46 8

2002/2003 9 34 39 663 312 34 51 601 291 132 4 6 103 46 20

2003/2004 9 31 36 620 303 32 52 609 290 116 - 6 - - 23

2004/2005 9 27 34 564 273 30 49 561 259 139 1 10 24 16 -

2005/2006 9 26 33 524 256 30 49 554 258 112 2 9 50 32 3

2006/2007 9 24 32 501 234 28 49 504 241 127 3 12 66 36 1
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2007/2008 7 24 29 505 241 23 43 464 216 105 4 15 79 42 1

2008/2009 6 27 31 525 247 24 38 421 195 96 3 14 55 29 22

2009/2010 6 26 28 485 233 23 38 434 208 101 3 15 58 27 16

2010/2011 6 26 28 485 233 23 38 434 208 101 3 15 58 27 16

2011/2012 6 26 28 526 244 24 39 430 198 99 3 14 62 31 16

2012/2013 6 26 28 527 233 24 42 465 210 73 3 15 61 29 7

2013/2014 6 27 29 522 243 26 43 489 230 56 3 13 76 47 3

2014/2015 6 28 30 529 244 25 44 462 218 96 3 12 78 46 16

2015/2016 6 27 29 490 235 26 43 474 214 82 3 12 74 44 16

2016/2017 6 27 29 470 233 25 42 470 200 104 3 13 67 38 11

Източник: НСИ, 2017 г.

Таблица 59. Местоположение и площна имотите, в които са разположени обекти на образователната

инфраструктура

Наименование Местоположение
Площ на

имота /кв.м./
Населено място

ДГ Зорница УПИ V, кв. 21 по ПУП на с. Грозден 4390 с. Грозден

ДГ Щастливо

детство
УПИ V, кв. 10 по ЗРП/ ПУП на с. Лозарево 3250 с. Лозарево

ДГ
ПИ с идентификатор 47096.501.326 по кадастралната карта на

с. Манолич
2481 с. Манолич

ДГ Ален мак УПИ детска градина, кв. 23 по ПУП на с. Славянци 2770 с. Славянци

ДГ Слънце

УПИ I кв. 18 по ЗРП на гр. Сунгурларе с граници – изток УПИ

II и УПИ IV-7 кв.18 юг, север, запад – улици – централна сграда
6650 гр. Сунгурларе

УПИ I кв. 73 по ПУП на гр. Сунгурларе – сграда на филиал 3264 гр. Сунгурларе

ДГ с.Съединение УПИ II кв.21 ПУП на с. Съединение 3800 с. Съединение

ЦДГСлавейче УПИ -I-77, кв. 11 по ПУП с. Чубра 4049 с. Чубра

ОУ,,Св.св.Кирил и

Методий“
Имот 198, кв. 15 720 с. Грозден

ОУ ,,Христо Ботев“ ул. Христо Ботев 1, кв. 16 п.I-82 869.85 с. Лозарево

ОУ ,,Св.св.Кирил и

Методий“

Ул. Стара планина 4, кв. 24, УПИ с идентификатор

47096.501.221 по кад.карта на с. Манолич с площ 8644 кв.м.;
400 с. Манолич

ОУ,,Васил Левски“ ул. Димитър Полянов 1, п.1, кв. 11 – за училище 650 с. Прилеп

ОУ ,,Отец Паисий“ ул. Двадесет и втора №5, кв. 21 п. III 540 с. Съединение

СУ,,Христо Ботев“ ул. Георги Димитров 21 442010.5 гр. Сунгурларе

Източник: Община Сунгурларе, 2017 г.



48



49

7. КУЛТУРА - ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ЗНАЧИМОСТ

7.1. АНАЛИЗ НА ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА И АКТУАЛНОТО

СЪСТОЯНИЕ НА ВСИЧКИ ОБЕКТИ НА НКН, ТЯХНАТА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА И

ПРИРОДНА СРЕДА, КАКТО И ВРЪЗКИТЕ ИМ С ОСТАНАЛИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ

ПОДСИСТЕМИ

Районът нa Община Сунгурларе е обитаван от антични времена. В землището на Сунгурларе са

открити останки от антично селище, обитавано през късножелязната епоха, както и няколко

големи тракийски надгробни могили, намирани са керамични съдове и римски монети. Не са

известни никакви исторически данни за времето, когато е създадено Сунгурларе като българско

селище. Сунгурларе възниква и се развива като кръстопътно селище. Сведения за Сунгурларе под

имената Сьонгурларе и Сонгурлар има в турски регистри от XVI в. 44 семейства от Сунгурларе

емигрират в Украйна и основават колония (днешно с. Николаевка, Крим). През 1974 г. селището

получава градски права.

За останалите населени места са запазени малко исторически сведения.

С. Славянци съществува от около 500 години и е създадено по време на османската власт около

един извор, свързан с легендата за Аладжа чешма (Пъстра чешма). По тези места са живели траки,

римляни, славяни, българи, черкези, готи, турци, за което свидетелстват многобройните могили и

крепости, както и писмени документи от Константин Иричек и Шкорпил, минали по тези места. В

близост до селото е била лятната резиденция на Хан Крум, разрушена след битката с Никифор

във Върбишкия проход.

Късноантична и средновековна крепост Голямото кале се намира на 1 km северно по права линия

от центъра на село Славянци. Крепостта е изградена на възвишение, обградено от изток, запад и

юг от потока Мандренско дере и един негов ляв приток, с денивелация от него около 120 m.

Обхваща билото на височината и една наклонена тераса южно от нея. Крепостта е с неправилна

форма, като крепостните стени следват конфигурацията на терена. Общата дължина е 152 m,

широчина 112 m и площ от около 14 дка. Нормалния достъп до обекта е от север и северозапад,

където възвишението се свързва с широкото било на рида. При посочените участъци е изградена

сложна защитна система. Крепостните стени са изградени от обработени камъни споени с червен

хоросан. Запазените участъци от тях са с височина 0.6 m. Един участък от стената е граден от

камъни без спойка, вероятно по- късна преправка на стената. От запад липсват крепостни стени-

отбраната се е осъществявала от естествения скален венец. На 8-10 m пред северната защитна

стена, при централния и западния участък от нея, е изградена втора отбранителна стена

(протейхизма)- дълга 152 m. Към изток протейхизмата постепенно се отдалечава до 45 m

от основния зид, като по този начин оформя триъгълно външно укрепление при североизточната

част на крепостта. Пред протейхизмата защитата е била усилена с ров, изсечен напречно на

широкото било. Запазената му дълбочина е 3 m и ширина 5 m. В централния участък на северната

крепостна стена са били изградени три защитни кули на 7-8 m една от друга. И трите се явяват

външни на укреплението. Средната е най- голяма. Тя е изградена на най-високото място на хълма.

По всяка вероятност е с квадратен план, със страна около 10 m. От изток на нея е главната порта,

фланкирана от другата страна с по- малката кула. От западната страна на западната кула има

потерна. Останки от градежи в твърдината се забелязват в централната и северната и части. Освен

ранновизантийска керамика, е намерена и средновековна от периода X-XII век. Крепостта е

охранявала идващия от север път през Върбишкия проход. Този важен път е бил широк над 2 m.

Той обикаля крепостта, като трасето му минава по изсечения ров, пресича Мандренското дере

при един негов праг и по десния му бряг, слиза в долината на река Мочурица. Крепостта изцяло

доминира над Сунгурларската долина, заедно със съседната западна крепост "Градище" при село

Скала, с великолепна зрителна връзка.

Късноантична и средновековна крепост Малкото кале/Кара куле се намира на 0.48 km северно по

права линия от центъра на село Славянци и на 0.52 km южно от "Голямото кале". Изградена е

върху възвишение със стръмни скатове на изток, запад и юг. Крепостта е с неправилна

трапецовидна форма с широка основа от юг, с дължина от 85 m. Общата и площ е около 4 дка.

Крепостните стени са силно разрушени. Изградени са от местен ломен камък, споен с червен

хоросан и се проследяват под насип. Крепостта има една порта - при северната крепостна стена. В

североизточния ъгъл на крепостта се забелязват останките от вътрешна кула. В обекта се виждат

и останки от сгради. Освен ранновизантийска керамика, се среща и българска средновековна (XI-

XIV век). Крепостта е охранявала идващия от север път през Върбишкия проход. С тази пътна

връзка, крепостта се свързва чрез път, почващ от портата и се спуска на северозапад по левия бряг

на Мандренско дере. Крепостта е най- източната по Стидовската планина с отлична видимост на

юг.

Южно от с. Бероново в м. Юрутлука има останки от старо селище. Тук са изкопани 16

венециански златни монети /иялдъзи/,част от които са предадени в музея. Най-ранните сведения

за селото се откриват в османските извори от 17 век насам. След заселването на тракийските

българи селото изменя облика си. Изграждат се нови къщи от тракийски тип с обширни дворове и

широки улици. Край селото има побит камък, който най вероятно е метеорит или част от такъв.

Охранителната кула в м. "Червената пръст", разположена на 3.56 km югоизточно по права линия

от центъра на село Бероново, непосредствено от запад на древния път за Върбишкия проход. През
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късната античност и българското средновековие (края на IV-XIV век) е служила за наблюдение и

охрана на пътя в отсечката му през равнинната местност.

Село Чубра е възникнало преди около 300 г. като турско село наречено Аптолкьой. По време на

Руско-турската война то е изгорено, а жителите напускат селото. След подписването на

Берлинския договор, много от турските семейства се връщат и построяват колиби в дворовете си

и продължили да обработват земите си. След Съединението на Източна Румелия и Княжество

България, турските семейства продават земите си и окончателно се изселват от селото. Тогава се

заселват семейства от Котел, Жеравна, Медвен, Градец, от село Каябаш (Скала) и от други места.

За с. Дъбовица съществуват сведения от праисторически времена, установени и при разкопките

направени на селищната могила, с участието на Националния археологичен музей през 1933 г. На

една от къщите в селото е изобразен „Мадарския конник“ и картата на Велика България, заедно с

всички военни дела на тогавашните пълководци. Самата къща се е превърнала в исторически

паметник и дори кръщава улицата – „Мадара“.

Както подсказва старинния произход на предишното име на с. Лозарево, районът върху който се

простира днешното селско землище има хилядолетна и изключително богата история.

Оптималните природогеографски условия и обстоятелството, че от тук минава една от най-

старите и значими пътни артерии (през Ришкия проход), са двата основни фактора способствали

тези земи да бъдат населявани почти без прекъсване от най-дълбока древност до наши дни. За

това свидетелстват и намиращите се по тези земи множество археологически обекти и находки.

Селищната могила в местността „Черковището“ сочи като начална дата на заселване по

тукашните места VI хил. пр. Хр., през т. нар. неолитна (новокаменна) епоха. Тя е единствената

досега регистрирана праисторическа селищна могила в долината. Могилата свидетелства, че

именно тук, преди около 8000 години е бил възприет първият земеделско-скотовъден

цивилизационен модел. Единствената оцеляла до наши дни римска пътна карта – Tabula

Peutingeriana (IV в. сл. Хр.) предполага пътната станция Скатра (Scatras) да се е намирала някъде в

района, както и едно от основните римски пътни трасета да е минавало през Ришкия проход, за

което свидетелства наличието на римска пътна станция в м. „Ак бунар“. Изграждането � може да

се датира приблизително към края на I в. - началото на II в. Не след дълго станцията е прераснала

в крепост, известна днес като „Градището“ (вероятно по време на мащабната строителна дейност

на император Марк Аврелий /161-180/ или най-късно при Септимий Север /193-211/). Наличието

на две римски базилики в района на с. Лозарево – в м. „Черковището“, източно от големия

селищен център в м. „Ак бунар“ и другата в самата крепост „Градището“, както и индикации за

трети храм (в м. „Клиседжика“ /Черковище/ при „Кюнкя“), дава сериозни основания да се

предположи, че през раннохристиянския период (IV-VI в. сл. Хр.) тук е съществувал епископски

център.

Интерес представлява крепостта Голое (І в. пр. Хр.) край село Лозарево, както и крепостта

Градището. За крепостта Голое се смята, че е от Късноримската епоха и е изпълнявала важна роля

във военно-политическите отношения между България и Византия в периода VІІІ – ХІІ век.

Крепостта Градището е сравнително добре проучена. Разкрити са части от северната и източната

стена, североизточна ъглова кула, две помещения и жилищна сграда, част от улица, част от

водопровод, добре запазена канализационна система, както и старохристиянска базилика от V в.

след Хр. Освен крепостта в м. Градището са открити останки от селище от Ранновизантийския

период. Открита е и трикорабна едноапсидна църква от Средновековието. Посочените обекти са

били използвани от Ранновизантийския период до Второто Българско царство (ХІІ – ХІV век).

Последните археологически разкопки са правени през 20-те години на ХХ век. Необходими са по-

обстойни и актуални археологически проучвания и върху останалите археологически обекти, за

да могат да бъдат усвоени за развитието на културно- познавателен туризъм.

Лозаревската църква „Св. Димитър“ е в днешния си вид от 1858 г., но имайки се предвид

практиката през османското робство да се строят християнски храмове върху по-стари такива, то

може да се приеме, че тя е била изградена по-рано. По план църквата е еднокорабна, триконхална

(с два певника и една апсида) и с открит нартекс (нартика) от запад. Наосът е покрит с

полуцилиндричен свод, който е обшит с летви. Певниците са високи колкото самият наос, така че

увеличават неговия обем. В западната част на вътрешното пространство, над входа е изградена

дървена емпория – балкон, служила в миналото за женско отделение. Масивният градеж на

сградата е от каменни блокове (от пясъчник) споени с хоросан. Фасадата е декорирана със слепи

двустъпални арки, които са разположени във външната горна част на певниците и

апсидата.Разнообразие във външния вид на църквата допринася и доброто изпълнение на

каменните колони на откритата аркада. Първоначално наосът не е бил изписан. Стенописите са

сравнително късни. Иконостасът на църквата е с проста дърводелска направа и само царските

двери са от ажурна резба.

Особен интерес представляват надгробните паметници от стар некропол в църковния двор. Днес

от него са запазени два правоъгълни надгробни паметника (почти изцяло зарити в земята), три

доста солидни каменни кръста и един по-малък и множество парчета от счупени паметници. От

епиграфските белези на надписите (всички на кирилица) кръстовете могат да се датират в общи

линии към третата четвърт на XIX в. На два от тях личи годината 1872.

http://svetimesta.com/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20%D1%81.%20%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://svetimesta.com/Revival-churches/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20-%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80%20-%20%D1%81.%20%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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За с. Пчелин се предполага, че се е образувало от керван със заселници от Анадола някъде към

1500 година. В непосредствена близост до селото са открити останки от римски крепости. В

покрайнините на селото се намират много старинни чешми.

Село Завет има многовековна история, но тя не е добре проучена. Най-старите следи от

поселищен живот са от селищната могила, описана през първата половина на 20 век. За времето

на траките свидетелстват надгробните могили, а за живота през античността и средновековието -

останките от крепости охраняващи близкия Ришки проход и пътя към столицата Велики Преслав.

В местността "Манастир баир" са останките от старинен манастир.

Късноантична крепост "Калето" се намира в местността "Манастир баир", на 0.72 km югоизточно

по права линия от гара Завет. Крепостта е построена на северозападен рид на възвишението

"Манастир баир", част от Карнобатската планина. От северната страна е долината на река Луда

Камчия. От нея има много добра зрителна връзка над долината на реката и следните крепости: на

северозапад крепостта "Новак" (с. Съединение), на север с "Кайряка" (с. Съединение) и

"Голямото кале" (с. Люляково). Крепостта е с фронт на север, надвесена над долината на река

Луда Камчия. Има форма, която изцяло копира извивките на терена. Размери: северна стена- 100

m, като в средата и се намира добре запазен вход, широк 2.5 m; западна стена- около 100 m, като

на нея се забелязват следи от квадратна кула; южна стена- около 80 m и източна стена- около 100

m, като в средата на стената се забелязват останки от мощна кула. Крепостните стени са

изградени от ломен камък, споен с бял хоросан.

Късноантична и средновековна крепост "Голямото кале"/"Карадаа кале" се намира 5.2 km

северозападно по права линия от центъра на село Везенково. Застроена е от Източната страна на

Върбишкия проход в западното начало на Върбишката планина, на най- доминиращия връх в

района- Калето. Има великолепна зрителна връзка на юг, югозапад, запад, изток, североизток и

отчасти на север. На запад има добра видимост с укреплението "Кара су калеси" в землището на

село Садово, както и местността "Стражко поле" на запад- югозапад (между селата Мокрен и

Ново село); на северозапд- с района на местността "Писаница" (през която е минавал пътят

тогава); на север видимостта е ограничена, но има идеална зрителна връзка със "Завой кале"; на

североизток- добра видимост с "Руспу хисар", а в дълбочина- с основните височини по Рижкия

проход, по който има изграждани преградни съоръжения)- "Таукчията", "Дебелец", "Стайовца";

на изток- доминиращ поглед по долината на река Луда Камчия в участъка между днешните села

Манолич- Подвис, като има пряка зрителна връзка с крепостите до с. Манолич, над с. Подвис,

Прилепската, още по на изток- с крепостта "Кайряка" над село Съединение, както и с връх "Яйла".

Крепостта "Голямото кале" е една от крепостите с най-внушително местоположение. От запад

липсва крепостна стена, защото там върхът е отвесен. Южната стена е с ориентация изток- запад.

В днешно време- силно обрасла. От нея най- добре се чувства внушителността на обекта. Дълга е

30 m. Източната крепостна стена е най- добре запазена- с дължина 48 m и дебелина 2.1 m. Накрая

е разположен входът, добре личащ и частично запазен, с широчина 2.6 m. Височината на

източната стена в отделни участъци достига до 2.2 m. в днешно време. В северния си край

завършва с четириъгълна кула с дебелина на стените 2.3 m. Оттук започва северната стена,

ориентирана много точно в посока изток- запад и дълга 26 m. Пред нея на около 30 m има останки

от външна крепостна стена с дължина около 40 m, която преминава от северна в източна.

Всъщност крепостта е опасана от три страни от втори външен крепостен пояс- от север, изток и

юг (до пропастта). Може да се предполага наличието на междинна източна стена или вал.

Крепостната стена е построена от дялан камък за лицата, с пълнеж от дребен ломен камък, споен

с червен и бял хоросан. Крепостта е имала добро водоснабдяване- източно под нея има извор,

слагащ началото на рекичката "Сър карълдъ". Крепостта е съществувала в периодите IV-VII век и

IX-XI век.

Средновековна крепост "Малкото кале"/"Кючук кале" се намира на 4.14 km северозападно по

права линия от центъра на село Везенково и на 1 km югоизточно по права линия от крепост

"Голямото кале". Крепостта има много добра видимост на юг, югозапад и югоизток към

крепостите: Марашката, тази в местността "Юрук мезаря" (с. Ново село), Маноличката, тази в

местността "Крачана", Карнобатската, Терзийската, на Войнишки Бакаджик и седларевската

"Шейтан калеси". Крепостта е много силно разрушена. Обхваща площ от около 1 дка с

приблизителни размери 50х 20 m. От запад и югозапад е използвана естествената непристъпност

на височината. Под крепостта "Малкото кале" на две места има водоизточници на около 300 и на

около 900 m по склона. Предполага се, че крепостта е съществувала в периода XII-XIV век.

Късноантична преграда Япаджика се намира на около 9.01 km северозападно по права линия от

центъра на село Везенково, северно от върха "Мандра". Преградата пресича тесния гребен, по

който слиза съвременния път към град Върбица. Портата на преградната стена е била на билото

на гребена. До портата има постройка, която е била широка около 10 m и се издава на север от

преградната стена на 8 m, а на юг- 16 m. Дебелината на зидовете на постройката са 1.1 m.

Сегашното шосе минава на 50 крачки североизточно под портата, като пресича преградната стена.

От портата на югозапад и североизток крепостната стена се спуска по права линия от билото на

гребена. Крепостната стена е дебела 1.8 m. Северно от нея има берма до 8 m широка с двоен ров.

Дъната на рововете са на 20 m едно от друго, а склоновете са дълго по 6 m. Крепостната стена е

построена от ломени камъни, споени с червен хоросан. Двете прегради са пазени от крепостта

"Рупсу хисар".
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Късноантична и средновековна крепост Курткоджанско кале се намира в местността "Алан баир",

на 2.05 km североизточно по права линия от центъра на село Вълчин. Разположението на

крепостта, както и нейната големина подсказва, че най- вероятно става въпрос за укрепен град, а

не за крепост в класическият смисъл. Разположена е в близост до черен път, намиращ се между

селата Вълчин и Лозарево. Построена е върху слабо изразен хълм с лек наклон в посока

северозапад. От източната страна на възвишението тече река Дживарлийска. Почти цялата площ

на крепостта е силно обрасла с високи треви, драки и дъбове. Запазена е част от южната

крепостна стена, ориентирана в посока изток- запад, с дължина 130 m и височина до 1-1.2 m.

Градежът на крепостната стена е от обработен камък за лицата, ломен за пълнеж, споени с бял

хоросан. Личат следи и от западната крепостна стена с дължина около 14 m. Южно пред

крепостта се забелязват следи от плитък ров. Северно под крепостта е добре запазено трасе на

средновековен път. Съществувала е през IV-VII век и периода на Първото българско царство IX-

X век. Във вътрешността на крепостта е пълно с разхвърляни камъни. Личат си дори и основи на

сгради. Градежите в крепостта са извършвани с обикновен бял ломен камък и строителна

керамика. Поне на повърхността не се забелязват следи от битова керамика. В северната част на

укреплението лесно се проследява трасето на крепостната стена под насип. На около 10 m пред

крепостната стена се забелязва трасето на още една по- малка, вероятно протейхизма. Крепостта

не е пощадена от иманярски набези, личат си множество изкопи.

Късноантична и средновековна крепост Калето въз кучките се намира на 4.1 km северозападно по

права линия от центъра на село Камчия. Разположена е в Ришкия проход, по поречието на река

Орлишка (Немой дере), като е контролирала пътя през долината и. Има неправилна

четириъгълна форма с ориентация изток- запад, приблизителни размери 90x60 m и площ от 5.4

дка. Четириъгълния вид е нарушен в западната стена с две чупки. Северната, южната и източната

стени са защитени с правоъгълни кули, включително ъглови кули в четирите края на

укреплението. Има два входа- от север и най- вероятно от юг, като през средновековието

южният е бил зазидан. Крепостната стена е широка 2.4 m, на места е запазена сравнително добре.

В нея личат два вида градеж. Първоначалният е от големи дялани блокове- квадри от жълт

пясъчник, който не е местен камък с пълнеж от ломени камъни споени с бял хоросан. Хоросанът е

със съставни части от вар и трошени тухли. Втория градеж е небрежен, от местен речен камък с

пълнеж от трошен ломен камък, речна баластра и хоросан. Размера на стените е: южна- 89 m,

западната- 57 m, северна- 73 m и източна- 62 m. Най- добре е запазена част от южната стена в

югоизточния ъгъл, където има участък от 16 m, които се издига на 6.7 m. От всички страни

крепостта е била защитена, допълнително от по един землен вал с височина до 4 m. От север,

изток и запад от двете страни на валовете са издълбани ровове с ширина от 2 до 4.5 m. Само от юг

има един ров от вътрешната страна на насипа. От външната страна ров няма поради стръмния

наклон на терена. От север насипа е разположен на 24 m северно от стената, а от юг на цели 54 m

от стената. Южния насип е разположен пред южния фронт на средновековната землена преграда-

вал, която прегражда цялата долина. Поради тази причина най- вероятно насипа е бил свързан с

преградата. Като цяло, запазената до днес част от укреплението е с фронт на юг. В нея се среща

късноантична керамика и тухли с овидна украса, правена преди изпичането им. По ориентация,

вид и структура крепостта е типичен военен лагер. Съществувала е през IV-V век и VIII-X век,

като е споменавана неколкократно в различни исторически източници. Към късноантичната

история на крепостта се отнасят и пет правоъгълни кули разположени, за наблюдение и отбрана

на най- достъпните места от хребета на изток и на запад от реката, там където може най- лесно да

се премине от север на юг. Градежа на кулите е идентичен с късноантичния градеж на крепостта

и са строени по едно и също време. Четири кули- А,Б,В и Г се намират на източния бряг на реката

и една- Д на западния, на най- високата точка на хребета. В последствие прабългарите са

построили преградният земен вал, минавайки през четири от тях- А, Б, Г и Д, а кула В остава

северно на 10 m от него. Две от кулите- Г и Д, са изградени със суха зидария и имат размери

12х12 m. Другите кули са съответно: кули А и Б- 4.2х4,2 m, кула В- 6х4 m и са градени със спойка

от бял хоросан, идентичен с градежа на крепостта. Като заключение може да се каже, че

крепостта е късноантична но е включена в средновековната българска защита на прохода, като е

подсилена със землени укрепления около нея.

Средновековна землена преграда има при крепостта "Калето въз кучките" на 4.1 km

северозападно по права линия от центъра на село Камчия. Валът е с обща дължина 4 km, като в

тази дължина се включва и естествено укрепените каменни склонове на връх „Беклембаир“.

Дължината на самия земен вал е 3391m. Той прегражда, с фронт на юг, прохода между върховете

„Беклембаир“ и „Къзълджик“, които са източно от крепостта и връх „Караборун“, който е западно

от нея. Вала условно се дели на източна и западна част, като и двете части се проследяват на 27 m

южно от крепостта. Източната част на вала е с дължина 1530 m и се изкачва източно по стръмен

гребен достигайки подножието на отвесните скали на връх „Беклембаир“. След прекъсване от

около 317 m, вала се появява отново между връх „Беклембаир“ и връх „Къзълджик“, в

североизточна посока и след чупка в северна посока, където стига до високи 15 m отвесни скали.

Частта на вала между двата върха е с дължина 447 m и прегражда достъпа от местност

„Яйлата“ към Ришкия проход, възпрепятствайки по този начин проникване на неприятел в гърба

на защитата. Западната част на вала достига пътя Карнобат- Шумен, койтото го пресича и достига

до река Орлишка. Тази част на преградата е дълга 154 m. Достигайки до реката, преградата

пропуска стар път, чийто следи се забелязват по двата бряга на реката. След реката вала отново се



53

появява по стръмния хребет „Караборун“, като се изкачва до равното му било и после се спуска

на запад- югозапад по стръмен склон достигайки на 390 m от началото на Дуван дере. Тази част

на вала от река Орлишка до Дуван дере е с дължина 1260 m. Вала е изграден толкова далеч на

запад от прохода за да може да се предотврати обход на противниковите войски, който може да

бъде осъществен през достъпното, от юг било на връх „Караборун“. С малки изключения

склоновете, от юг, пред всички отсечки на вала са много стръмни и започват веднага след

издълбания ров пред преградата. Единствените стръмни склонове от север се намират от средата

на източната част на вала до връх „Беклембаир“, от него до връх „Къзълджик“ и в най- източния

край, на западната част от вала, до река Орлишка. В тези участъци неприятел при всички случай

не може да премине поради високите скали и най- вероятно не са били и отбранявани. Преградата

се състои от насип с по един ров от двете страни. Насипът е изграден от пръст и скална маса

насипана от рововете и от камъни в участъка между върховете „Беклембаир“ и „Къзълджик“.

Ширината му е от 9 до 20 m, на места със заравнения на върха с ширина от 1 до 12 m. Височината

му е до 3.5 m към северния ров и до 12 m към южния ров. Насипа преграждащ местност

„Яйлата“ е с височина 3.5 m. Северния ров няма отбранителен характер а е изкопан за набавяне

на строителен материал. Той се проследява едва на половината от дължината на преградното

съоръжение. Южния ров е прокопан пред цялата дължина на преградата и е с дълбочина 2 m, като

на места е прокопан директно в скалите. Четири от петте късноантични кули, подпомагали

защитата на късноантичната крепост Калето въз кучките, са вградени в средновековния вал. Но

средновековните българи не са се съобразявали с тяхното местоположение, а с посоката на

хребета. Доказателство за това е, че една от кулите е останала извън преградата. По насипа не се

забелязват следи от палисади, но ако бъдат открити такива при археологически разкопки, то тази

преграда може да претендира за едно от местата, където намира гибелта си част от източната

римска армия предвождана от Никифор през 811г. Преградното съоръжение, заедно с

късноантичната крепост, която е била доукрепена и използвана от прабългарите е прекъсвало

всеки възможен достъп през прохода, като е позволявало концентрация на големи въоръжени

сили и надеждна защита.

Късноантична крепост „Калето” се намира на 1.12 km северно по права линия от село Костен.

Разположена е върху едноименното възвишение, под най- високия връх на Карнобатската

планина- Илийца. Има неправилна форма, с широка страна на запад и стеснена на юг. Входът е

разположен от юг. Северозападната стена е дълга 28 m, северната- 112 m и завършва с кула,

източната- 14 m, южната- 116 m, като преминава в западна с дължина около 50 m. Крепостта е

силно разрушена. Само по южната крепостна стена има отсечка с дължина 8 m и височина до 1 m.

Градеж- лице от дялани камъни, споени с бял хоросан. Крепостта има и външен отбранителен

пояс. Външния пояс обхваща крепостта от север, изток и отчасти от юг. Крепостната стена е

широка 2 m. От източната страна има и крепостен ров. Крепостта е датирана към периода V-VII

век.

Късноантична и средновековна крепост Манолич кале се намира на 1.51 km южно по права линия

от центъра на село Манолич. Изградена е на възвишение със стръмни склонове, намиращо се на

южния десен бряг на река Луда Камчия. Крепостта е достъпна единствено от югоизток, където

тясна седловина свързва възвишението с височините „Есенски баири“. Крепостта има неправилна

елипсовидна форма с площ от около 4.2 дка. Най- добре е запазена югозападната и южната

крепостна стена, на височина от 1.7 до 6.1 m, по протежение на 85.3 m. Крепостния зид е широк

от 1.95 до 2.06 m. При южния и югозападния край градежа е от добре обработени каменни

блокчета и квадри, споени с хоросан, в прецизно оформени редове. При северния и

северозападния участък, градежът на стените е от смесен градеж на камък и редуващи се тухлени

пояси. Поясите са от 4 реда добре опечени червени тухли. Върху крепостните стени личат

преправки, които са от българското средновековие. В крепостта се е влизало през главната порта

откъм изток и две потерни- при югозападната и при северозападната стена. Забелязват се

останките само на една кула- вероятно с правоъгълен план. Изградена е пред седловината на

възвишението. Тя е охранявала главната порта. На 14 m пред главната порта, има следи от ров с

дължина 12 m и съхранен на дълбочина 0.6 m. Във вътрешността се забелязват следи от сгради.

Разкритата керамика е ранновизантийска и българска средновековна (X-XII век). Крепостта е

охранявала така наречения „Камилски път“. Южно от река Луда Камчия пътят обикаля крепостта

от север и запад и минава на 18 m от главната порта, за да пресече „Есенските баири“ и слезе в

Карнобатското поле. Косвено крепостта е охранявала и южните подходи към Върбишкия и

Рупченския проходи, като със своето средищно местоположение спрямо тях, е играла ролята на

флангова крепост.

Късноантична и средновековна крепост Салихлярското кале се намира на 0.9 km югозападно по

права линия от центъра на махала Смочево и на 4.49 km североизточно по права линия от село

Манолич. Издигната е на едноименния хълм. От западната и южната страна на хълма тече река

Папаз дере, а от изток- Ичме дере. От север височината е отделена от масива със седловина.

Склоновете и са стръмни. Крепостта е с неправилна форма, следваща конфигурацията на терена.

Северната стена е дълга 14 m, след което има неукрепен стръмен скален венец и отново участък

от стената с дължина 10 m. Южната стена е с чупка, като в участъка ориентиран изток- запад, е

дълга 50 m, след което в продължение на 40 m e със североизточна посока и после се свързва с

източната стена. Последната, започва с отсечка в посока север- юг, която е дълга 20 m. От нея

продължава отсечка също с дължина 20 m, ориентирана югоизток- северозапад, след което следва
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чупка и в продължение на 40 m стената продължава в североизточна посока. Там стената се

свързва с друга отсечка с дължина 20 m, разположена в посока север- юг. После следва участък с

дължина 20 m, ориентиран югоизток- северозапад, който свързва източната със северната стена.

На мястото на тази връзка двете стени се свързват посредством голяма кула. Укреплението има

добра видимост на юг към Подвиската крепост и долината на река Луда Камчия. Крепостната

стена е изградена от ломени и дялани камъни с пълнеж от ломени камъни, споявани с бял и

червен хоросан. Според керамиката, крепостта е от IV-VII век.

Късноантична защитна преграда има на десния бряг на река Луда Камчия, на 2.16 km

североизточно по права линия от центъра на село Подвис, в местностите „Дермен мешеси“ и

„Табията“. Тук коритото на реката преди да изградят язовира се е намирала на около 100 m по на

север от сегашното. Преградата представлява каменна стена, изградена от каменни блокчета,

споени с бял хоросан. От зида са съхранени 8 части на височина до 0.35 m и с дебелина около 2 m.

Трасето на стена се проследява от десния бряг на потока Калпакчиева бахча, на изток към левия

бряг на потока Пепелник дереси на разстояние 320 m. Стената следва извивките на река Луда

Камчия на около 120 m от стария бряг и прикрива достъпа на юг през реката, между посочените

два потока. От тук е минавал пътя към Рупченския проход, като на река Луда Камчия е имало

мост с каменни устои при местността „Дермен мешеси“. В коритото на язовира, близо до старото

корито на реката, е имало втора каменна преградна стена, успоредна на първата, която е била

запазена на дължина от 150 m. Тя сега се намира в чашата на язовира.

Късноантична, средновековна и османска крепост има в местността "Златан кайряк", на 2.38 km

северозападно по права линия от центъра на село Подвис. Издигната е на възвишение със

стръмни склонове на север, изток и запад, намиращо се на 350 m от десния бряг на река Луда

Камчия. Има неправилна, елипсовидна форма с размери 52х42 m и площ от около 1.8 дка.

Ориентирана е юг- югоизток към север- северозапад. Крепостните стени се проследяват под

насип. Те са били изградени от ломени камъни, споени с кал. По билото на височината, южно от

крепостта има ров с дълбочина 2.5 m и ширина 12 m. Достъпът до крепостта е бил от юг- по

билото, докъдето достига от вън коларски път. На 54 m пред окопа върху билото, се забелязват

следи от основите на самостоятелна правоъгълна кула (баркабан) с размери 12х10 m.

Съоръжението вероятно е играло ролята на аванпост за крепостта и с по- голямата си височина-

визуална връзка с крепостта „Подвис“. Разкритата керамика е ранновизантийска, средновековна

българска от периода XI-XII век и от османската епоха (XVII-XVIII век).

Късноантична и средновековна крепост Подвис/Обраслото кале се намира на 1.4 km северно по

права линия от центъра на село Подвис. Изградена е на връх "Куза". Върхът е стръмен на юг,

запад и изток, а полегат на север. Северно под него тече река Луда Камчия. Крепостта има

издължена елипсовидна форма в посока североизток- югозапад. Дълга е 145 m, широка 40 m и

площ 4.5 дка. Крепостните стени са изградени от хоросанови блокчета споени с бял хоросан,

примесен с баластра. Ширината им е 1.95 km и са съхранени до височина 0.6 m. Част от

северозападната стена е градена на кална спойка- вероятно това е по- късна преправка. На 10 m

пред северозападната и южна крепостна стена има останки от ров. Главната порта е била на

южната стена, до която достига път от юг през широка седловина. При една правоъгълна чупка на

северния зид е имало потерна. Забелязват се останките на една кула, която е фланкирала от запад

главната порта. В крепостта се забелязват множество останки от сгради. Откритата керамика е

ранновизантийска (V-VI век) и българска средновековна (IX-X век и XI-XII век). Крепостта е

охранявала южните подходи на пътя през Рупченския проход, свързващ Мизия и Тракия през

Балкана. Твърдината е с великолепна зрителна връзка в няколко посоки: на изток с Прилепската

крепост, на югоизток- с Костенската, на юг- с крепостта в местността "Крачана" и с

Карнобатската крепост, на запад- с крепостта в местността "Златан кайряк" и Везенковската

крепост "Малкото кале", на северозапад- със Смочевската крепост и на север- с тази върху "Асар

баир".

Късноантична и средновековна крепост Калето се намира на едноименното възвишение, на 1.65

km северозападно по права линия от центъра на село Прилеп. Изградена е на връх доминиращ

над околността, на десния бряг на река Луда Камчия. От обекта има добра видимост към следните

крепости: на югозапад- с Костенската, на север- с крепостта на "Асар баир", на запад- с

Подвиската. Твърдината има формата на неправилен удължен многоъгълник, ориентиран от

югоизток към северозапад. Дължината и е 89 m, а широчината и е 57 m. Общата площ е около 4

дка. От всички страни скатовете са стръмни, а от северозапад има и скални групи. Крепостните

стени са изградени от обработвани и необработвани камъни за лице, пълнеж от дребен, ломен

камък, споен с бял и червен хоросан. Срещат се и следи от сантрачна система. Крепостната стена

е широка от 1.6 m от юг, до 2.3 m от север. В момента на места е запазена до 2.4 m височина. На

8-15 m пред южната и източната крепостни стени има останки от протейхизма. Главната порта е

от югоизток, докъдето стига път, идващ по тясното било на рида. Имало е две потерни- на южния

и на югозападния защитен сектор. Личат останките от три кули, от които в най- добро състояние е

югозападната от тях- с полукръгла форма, която е дълга 8.5 m и се издава пред крепостната стена

на 3.5 m. Другите кули се намират югозападно от главната порта (която е вътрешна) и в

североизточния ъгъл, която е също вътрешна. Северозападно, непосредствено пред крепостната

стена има заравнено пространство с площ от 0.76 дка, по което също има следи от застрояване.

Пространството е било оградено с малка стена. Най- вероятно става дума за малко предградие

залепено към основната крепост. Намерената керамика е ранновизантийска и българска
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средновековна от X-XI век и XIII-XIV век. Крепостта е контролирала южния подход към "Рижкия

проход", който започва в непосредствена близост северно от укреплението- зад река Луда Камчия.

Тя е охранявала косвено южния подход на "Рупченския проход".

Крепост "Ариплери" се намира предполагаемо на около 2.9 km югоизточно от село Садово, по

посока на водопроводния канал на селото и непосредствено край канала, носещ името

“Ариплери”. Същата крепост, за разлика от другите е в равнина и с крепостна стена във формата

на четириъгълник на площ около един декар. В средата на крепостта има следи от наблюдателна

кула, а купчината каменни материали очертават ясно крепостната стена.

Късноантична и средновековна крепост Кара су калеси се намира на 5.5 km северно по права

линия от центъра на село Садово. Носи името си от черните камъни в западното и югозападното

подножие на едноименния хълм, характерен с хубавата си питейна вода. Разположена е на

скалист връх, който от юг, изток и север е заобиколен от дълбоките клисури на реките Кючук

кара су (от юг), Кара су (от изток) и потока Дюдюкчи алчак (от север и запад). Единствено от

запад, тесен и скалист гребен с отвесни склонове, свързва като мост височината с основния масив.

Крепостта заема върха и две наклонени на юг тераси спускащи се от него. Тя е с неправилен план,

като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Общата дължина е 116 m а най-

голямата ширина- 59 m. Има площ от 5.6 дка. Състои се от външно и вътрешно укрепление, които

са разделени със зид. Вътрешното укрепление заема горната тераса и има площ от 1.6 дка.

Крепостната стена е дебела 2.6- 2.7 m и е изградена от местни варовикови блокчета и плочи от

жълтеникав пясъчник, споени с червен хоросан. Зидовете са запазени на височина до 0.6 m. На

места личат преправки и кърпежи на крепостната стена с ломени камъни, споени с бял хоросан

или с кал (глина). Твърдината има две порти. Те са осигурявали достъп до двете укрепления

откъм южните им страни. Крепостта е разполагала с 6 кули- първата се намира на върха на

крепостта във северозападния ъгъл на вътрешната крепост, която е използвана и за

водохранилище- щерна. Тя има размери 11х7.5 m, като е вътрешна за кукреплението. Кулата по

вътрешните си стени има замазка, която е водонепропускаема. Втората кула пак е на вътрешното

укрепление, на ъгъла образуван между южната и югозападната стени. Тя е петоъгълна и външна

за укреплението. Третата и четвъртата кули са квадратни и вътрешни за вътрешното укрепление.

Те са фланкирали портата от двете и страни. Петата и шестата кули са правоъгълни и вътрешни за

външното укрепление. Те са фланкирали портата на външното укрепление от двете и страни. Във

външното укрепление личат останките от две сгради. Южно от крепостта се забелязват останки

от множество постройки принадлежащи на подградие към нея. Крепостта е построена през

късната античност и е преизползвано през българското средновековие. Крепостта е защитавала и

контролирала пътя „Гявур йол“ и южния подход към Върбишкия проход, които преминават в

близост западно от нея. Гарнизона и по всяка вероятност е охранявал преградата „Еркесия“ при

село Медвен, която се намира на 1.74 km северозападно от укреплението. Пътят за крепостта

извън крепостните стени е завивал на запад и е изсечен в скалите.

Късноантична и средновековна крепост има на хребета „Дряново“, на 6.35 km северно по права

линия от центъра на село Садово. Крепостта е изградена на билото на въпросния рид, на 0.74 m

югозападно от кота 917. Самото било е с изключително високи и стръмни склонове от

северозапад и югоизток и стръмни от югозапад. От североизток тясна седловина свързва

крепостта с основния хребет. Укреплението е с дължина 88 m и широчина 28 m, а общата площ е

от около 2 дка. Крепостните стени са изградени от дялани каменни блокчета, като се проследяват

под насип. От североизток защитата е подсилена от два окопа, изсечени в скалите на 200 и 250 m

от твърдината. Външния окоп е със съхранена дълбочина от 0.8 m и широчина 4 m. Вътрешния

окоп е с дълбочина 0.5 m като зад него има следи от вал. Главната порта е била в североизточния

край на крепостта. По всяка вероятност на южната стена е имало потерна- тук защитния зид

достига изсечената в скалите пътека „Курт гидик“/“Вълча пътека“, изкачваща се чрез серпентини

откъм долината на река Кара су, край височината „Дюкюлю Мурат“/“Кривия Мурад“. Останки от

постройки се откриват в крайната северна част на крепостта, а в южната част има останки от

помещение с размери 5х5 m. Откритата керамика е ранновизантийска и средновековна българска

(XI-XII). Основното предназначение на крепостта е да охранява южния подход на Върбишкия

проход. Път преминава на 1.53 km североизточно от крепостта. До скоро от него е била запазена

калдъръмена настилка. Крепостта косвено е охранявала и пътя през прохода Голям сеймен конак.

Антична и късноантична крепост Садовско кале се намира на 1 km североизточно по права линия

от центъра на село Садово. От запад и изток е естествено защитена от стръмните скатове на

Садовската река, и нейния приток Кале дереси. От юг е пазена от стръмно спускащия се склон

към водослива на двете реки. Крепостта е с неправилен трапецовиден план, с дължина 161 m в

посока север- юг и широчина от 28 до 49 m, и площ от около 5.8 дка. Крепостните стени са

изградени от ломени камъни, споени с червен хоросан. Зидът е най- добре запазен в източния

сектор на височина до 2.7 m. Дебелината на стената е 2.4 m. Отбраната е била подсилена с окоп и

вал пред северната стена, която е най- уязвима. Ровът е с дължина 83 m и широчина 6-7 m и

запазена дълбочина до 2.5 m. Главната порта е на южния зид, а на северния зид в източния край

има потерна. При югоизточния ъгъл на южната стена има външна правоъгълна кула с размери

около 12х8 m. Останки от постройки и водопроводи се забелязват в северната част на

укреплението, където явно е била цитаделата. Освен керамични останки от късната античност (V-

VI век), са открити и фрагменти от готска керамика от IV век. Тази крепост е охранявала
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пътищата по самата река и източно водещи от нея към град Върбица. На 120 m южно под

крепостта има външен укрепителен пояс.

Късноантична и средновековна крепост Градището се намира на 0.9 km югоизточно по права

линия от центъра на село Скала. Крепостта е разположена на монолитна скала. Защитена е от

запад и изток от скални венци и от стръмните скалисти склонове към Чесменски и Осенски дол.

От юг скални откоси, с височина до 15 m затварят достъпа до Градището. То е с неправилен

удължен в посока север- юг план, с дължина 96 m, широчина до 20 m и площ от 1.8 дка. Заема

върха на скалата и неравната тераса южно от него. Скален откос с височина до 12 m разделя

укреплението на 2 части, от които северната може да се отбранява самостоятелно. Връзката

между двете части на крепостта вероятно се е осъществявала с дървени стълби. Крепостни стени

се виждат в западния северния и от части при източния сектор. Крепостната стена е изградена от

дялани камъни, споени с бял и червен хоросан. Крепостта разполага с отлична видимост на изток,

югозапад и юг. Северния зид е бил най- уязвим и достъпен, затова на 7 m пред него е изграден

окоп. Ровът е дълъг 30 m и е с запазена дълбочина 2 m и широчина 3 m. Главната порта на

градището е на северния зид, като до нея идва път от местността „Юрта“, където е имало селище.

Подход до твърдината е имало и от запад. При върха на крепостта е имало постройка изградена от

квадри на хоросанова спойка- вероятно цитадела. Разкритата керамика е ранновизантийска и

българска средновековна (XI-XIV век). Крепостта е защитавала и охранявала така наречения

„Перитски път“, както и населението от селището в местността „Юрта“.

Късноантична и средновековна крепост Хисар гьол се намира на 1.56 km северозападно по права

линия от центъра на село Скала. Построена е на северния бряг на карстовото Скаленско езеро и

на южния скат на възвишението "Калето". Има неправилна форма и заема площ от около 50 дка.

Общите размери са около 260х170 m. Южната, източната и западната крепостни стени, са с

дебелини от 1.8 до 1.9 m. Изградени са от добре обработени каменни блокчета по лицето на

стената и пълнеж от ломени по- малки камъни, споени с червен и бял хоросан. Северната

крепостна стена е изградена от огромни полуобработени каменни блокове без спойка. Тя е дебела

от 1.9 до 2.3 m. На 10- 14 m от северната крепостна стена е изграден ров, във който върви стар път.

Пред южната крепостна стена, на разстояние 8-10 m, има изграден втори крепостен зид-

протейхизма. Нейната дебелина е от 0.8 до 0.85 m. На източната крепостна стена се забелязват

останки от две порти. Крепостта е разполагала със седем защитни кули, три от които са

разположени по ъглите, а четири от тях- по източната крепостна стена фланкират двата входа от

двете страни. Всичките 7 кули са вътрешни. В северната част на крепостта се забелязват

останките на сграда с квадратен план със страна 20 m- вероятно цитадела, градена от камъни,

споени с кал. Стените са дебели по 1.8 m. В цялата крепост се забелязват следи от сгради.

Откритата керамика е ранновизантийска (V-VI век) и българска средновековна (IX-XI век).

Крепостта е защитавала посочения „Периторски път“, както и местното население (укрепено

селище).

Тракийска крепост има на височината „Средната могила“, на 2.77 km западно по права линия от

центъра на село Скала. Крепостта е изградена на върха на възвишението. Приблизителните и

размери са 60х30 m. В момента крепостните стени на обекта са напълно унищожени, но се

забелязват останки от техните трасета. На върха има изсечена в скалата изкуствена площадка,

която е била използвана или за наблюдение, или за религиозни ритуали. От нея се открива

отлична зрителна връзка към десетки околни крепости по билото на Стара планина и южните и

склонове. На западния склон на възвишението, на скална тераса има изградено защитно

съоръжение на височина около 480 m. Формата на обекта е неправилна с приблизителни размери

15х10 m. Крепостната стена се проследява под насип. Зидът е изграден от полуобработени

пясъчникови блокове без спойка. Липсва датировъчен материал. Липсата му (може би е на по-

голяма дълбочина), както и сухия градеж на зидовете, и изсичанията по върха, говорят за голяма

вероятност съоръженията по хълма да са тракийски. Има вероятност наблюдателницата при върха

да е преизползвана през късната античност и средновековието.

Късноантична крепост "Голямото кале"/"Кайряка" се намира на 2 km северно по права линия от

центъра на село Съединение. Изградена е на най- високия връх в района. От запад на крепостта

тече река Моравска. С добра видимост на югозапад, юг и югоизток към долината на река Луда

Камчия. Крепостта има стратегическо местоположение. В момента е доста разрушена, но добре се

очертава трасето на крепостната стена. Северната стена е с дължина 135 m. Изградена е от големи

каменни блокове. Чрез кула се свързва със западната, дълга 34 m. Южната крепостна стена е

дълга 125 m, а източната- 45 m, като на нея се откроява входът на крепостта, широк 2.5 m.

Дебелината на стената е 2.2 m. За спойка е използван бял и червен хоросан. Югоизточно под

крепостта има останки от каменно преградно съоръжение с дължина около 30 m. Според

керамиката е датирана към IV-VII век.

Късноантична и средновековна крепост "Манастира" се намира в едноименната местност, на 1.11

km северно по права линия от центъра на село Съединение. Изградена е на южен рид на

възвишението "Кайряка". Контролира път през "Боаза" към Ришкия проход. Крепостта има добра

видимост на югозапад, юг и югоизток над долината на река Луда Камчия. Силно разрушена.

Според керамичния материал е датирана в ранновизантийския период IV-VII век и Второто

българско царство XII-XIV век.

Късноантична крепост Новак/Хисар бурун се намира на 3.37 km западно по права линия от

центъра на село Съединение. Построена е на едноименното възвишение, на десния, западен бряг
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на река Луда Камчия. Крепостта е с неправилна елипсовидна форма, с размери 110х 25 m,

ориентирана в посока запад- изток и е с площ от около 1.5 дка. Единствения достъп до крепостта

е от северозапад- по тясна и стръмна седловина. Тук отбраната е подсилена чрез дълбок ров. От

юг и изток няма крепостни стени, поради наличието на скални пропасти. По останалите места

крепостната стена е широка около 2 m. Изградена е от полуобработени камъни за лице и пълнеж

от по- малки ломени камъни, споени с хоросан. Единствената порта представлява портален

комплекс от вътрешна и външна врата, е крайната западна точка на твърдината. Оформена е като

двуетажна кула+ партер. Тя има кръстовидно, вътрешно пространство и правоъгълен външен

план. Съхранена е на височина до 3.5 m. Прохода в нея в предната си част е широк 1.3 m, а в

задната част- 1.55 m. Разкритата керамика е ранновизантийска (V-VI век). Крепостта е охранявала

пътя (минаващ източно под нея), пресичащ Върбишката планина, през прохода Боаза, както е

служила и за защита на местното население при нападение.

Късноантична и средновековна крепост Калето /Лардея/ се намира на 2.94 km югозападно по

права линия от центъра на с. Терзийско. Построена е на възвишение, което се намира на около

700 m югозападно от връх „Кръста“. Възвишението е част от Терзийския баир, което се спуска от

билото на юг. От западната му страна тече Градишки дол, а от изток- Голопард дере. Двете реки

се сливат южно от възвишението. Укреплението има неправилна форма, следваща

конфигурацията на терена. Общите размери на обекта са около 240 m в посока север- юг и 70 m в

посока изток- запад. Твърдината е разделена на две части- южна и северна. Южната част е по-

малка- около 4 дка. Приблизителните и размери са западна стена- 88 m. По нея се откриват

участъци изградени с червен хоросан. Южната стена е дълга 25 m. Източната стена е най- силно

разрушена. Покрай нея минава път, който свързва крепостта с Лозенецката крепост. Най- добре

запазена е северната стена. Тя има формата на полудъга, тръгваща от северозапад към югоизток, с

дължина около 42 m, сегашна височина 1.8 m и дебелина 2.5 m. Лицата и са изградени от големи

обработени камъни, споени с бял хоросан. Втората, северна част от крепостта е силно разрушена.

В северозападния ъгъл се забелязват следи от кула. От север крепостта е подсилена с вал, който

съединява двата потока. Намерената керамика е ранновизантийска (IV-VII век), от Първото

българско царство (XI-XII век) и от периода на Второто българско царство (XII-XIV век).

Северно от крепостта има късноантично селище. Северозападно, северно и източно от крепостта,

в подножието на връх „Кръста“, има останки от късноантично и средновековно селище, на площ

от около 400 дка. Покрай крепостта минават два пътя. Главния път „Катържи йол“, който върви

по билото на рида, разположен западно от твърдината. Пътят се проследява на дължина от около

4 km. Широк е 2.5 m. Трасето е улиевидно, като на няколко места е укрепявано. Вторият път

върви източно до самата крепост, в посока север- юг. Намерените материали от късната

античност и средновековието, както и голямото селище северно от крепостта, дават основание да

се предположи, че тук се намира известната в летописите късноантична и средновековна крепост

Лардея.

От архитектурните забележителности интерес представлява ахитектурният резерват „Голое” в с.

Лозарево. На този етап обаче той е слабо известен дори в самата община. Религиозните обекти са

представени от две църкви намиращи се в гр. Сунгурларе и с. Костен.

В град Сунгурларе е изградена църквата „Св. Архангел Михаил”. Строежът й започва през 1912 г.

със средства от населението. Той е прекъсван няколкократно поради Балканската,

Междусъюзническата и Първата световна война. Църквата е окончателно завършена през 1921 г.

Тя е изцяло зидана от дялан камък. Иконите са подарени от местното население. Уникални за

църквата са дърворезбите с лози и гроздове, които отразяват традиционния за този край поминък.

В село Костен на 20 км източно от град Сунгурларе интерес представлява Костенската църква

„Св. Архангел Михаил” със запазения си възрожденски архитектурен стил и интересна митично-

религиозна каменна пластика. През Възраждането тук е служил поп Стойко Владиславов, по-

известен в българската история като Софроний Врачански. Поради това в близост до църквата е

издигнат негов бюст- паметник. Посочените обекти са с местно значение.

Къщата на братя производители и търговци на вино Иван и Милко Христови е най-голямата

възрожденска къща в гр.Сунгурларе . Реставрирана е през 1984 година от Националният институт

за паметници на Културата с финансовата подкрепа на Община Сунгурларе. В момента в къщата

се помещава музейна сбирка по „Лозарство и винарство". Музеят разполага с етнографска и

археологическа сбирка свързани с историята на района и на винопроизводството. В двора са

изложени автентични съдове използвани до неотдавна при винопроизводството. Недвижимата

културна ценност е постоянен обект на посещенията и се поддържа в добро състояние.

7.2. ЗНАЧИМОСТ НА ОБЕКТИТЕ

На територията на общината, по данни на НИНКН, са регистрирани недвижими културни

ценности от национално и местно, както следва:

- По вид: 186 – археологически, 14 - архитектурно-строителни,, 4 – художествени и 3

исторически.

- По категория: 14 са с национално значение, 6 с местно, а останалите не са

категоризирани.

Голям е броят на археологическите обекти на територията на общината. Разкрити са 59 антични

могили.
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В таблицата са представени обектите на културното наследство в общината с по-важните им

характеристики.

Таблица 60. Обектите на културното наследство в община Сунгурларе

№ Обект (локализация) Вид Категория
Населено

място

1 Могилен некропол, 1.5 км северозападно в м."Малката кория" археологически с. Балабанчево

2
Стражева кула "Изгорялата кула" /Кулята/ в м. "Червената

пръст", 4 км югоизточно
археологически с. Бероново

3 Трисводов каменен мост над р.Луда Камчия
архитектурно-

строителен
с. Бероново

4

Селище от античната и късноантичната епоха /II-VI век/ и

късното средновековие XVI-XVIII век, при югоизточните

покрайнини на селото в м."Юртлука"

археологически с. Бероново

5
Древен водопровод "Клюнка", 2,5 км северозападно,

м."Икизлери"
археологически с. Бероново

6

Древен водопровод, вероятно от римската епоха, 300 м.

източно от покрайнините, започва от м."Куарджа" и завършва

в района до микроязовира в м."Юртлука"

археологически с. Бероново

7
Пътепоказателен камък "Продупчения камък", вероятно от

античната епоха, 320 м. от източните покрайнини
археологически с. Бероново

8
Селище от късното средновековие XV-XVIII век, 500 м. от

югоизточните покрайнини, м."Куарджа"
археологически с. Бероново

9
Селище от късното средновековие XV-XVIII век, 1,5 км.

Северозападно от селото, м."Чанаджика" /Звънарника/
археологически с. Бероново

10

Старо църквище "Манастирчето", вероятно от късното

средновековие, 2 км. северозападно от селото в едноименна

местност на левия бряг на р. Лудо Камчия

археологически с. Бероново

11
Старо църквище „Манастирчето“, 3 км. югозападно от селото

в м."Яйлата"
археологически с. Бероново

12
Селищна могила "Могилата" от енеолитната епоха. 2,3 км

северозападно от селото, 250 м. северно от къмпинг Бероново
археологически с. Бероново

13
Надгробна могила, 3 км юг-югозапад от селото върху билото

на гребена Кюмурджик
археологически с. Бероново

14
Надгробна могила, 1,6 км запад-югозапад от селото.

м."Старите лозя" /Коджа бозалък/
археологически с. Бероново

15

Селище от късната желязна епоха /латен/ и римската и

късноримска епоха II-IV век, 300 м. от източните покрайнини,

вляво от шосето за с. Раклица

археологически с. Босилково

16

Древни водопроводи, 2 броя вероятно от периода II-IV век

век, до източните покрайнини иа селото от двете страни на

потока Чифлишки дол

археологически с. Босилково

17
Селище от късното средновековие ХVI-ХVШ, при северните

покрайнини на селото в м."Берикца"
археологически с. Босилково

18

Старо църквище и графитни изображения, вероятно от

късното средновековие, 1,6 км. запад-северозапад в източния

край на м."Кованлъка", североизточно от чешмата Ак бунар

археологически с. Босилково

19
Селище от късната желязна епоха VI-I век пр.н.е и римската

епоха II-III век, 2 км изток- североизток в м."Юртлука"
археологически с. Ведрово

20

Селище от римската и късноримската епоха II-IV век и

българското средновековие ХI-ХII век, 2.5 км. изток-

североизток в района на височината „Бялата могила“

археологически с. Ведрово

21
Селище от римския период и късноантичната епоха V-VI век,

3.4 км северно от селото. м."Никулево“ и м."Армутлука"
археологически с. Ведрово

22
Антична /късноантична/ постройка-останки, 4.5 км. северно

от селото при северозападния край на м."Армутлука’
археологически с. Ведрово

23

Късноримско и ранно византийско селище IV- VI век, 4 км.

северно от селото в района на водоизточника Ак бунар /Белия

кладенец/

археологически с. Ведрово

24
Древен път вероятно от късната античност V- VI век. 4,6 км.

северно от селото, 3 км. от крепоста Хасар
археологически местно с. Ведрово

25

Късноантична и средновековна крепост "Голямото кале"/

Горното кале/ Кадърфалийското кале ”Кудрет кале“/

"Самородно кале", на връха на хребета Карадаа/ Черната

планина/; 9 км.север-северозападно от селото

Късноантична и средновековна крепост "Голямото

кале“/“Горното кале"/"Везенсковото кале"/"Клдърфалийското

кале ”Кудрет кале", на 7 км.север- северозападно в района на

връх "Калето“ на хребета „Карадаа“, вьв Върбишката планина

Съставни елементи на груповия археологически паметник на

културата: вътрешно укрепление, междинно укрепление,

външно укрепление

археологически

археологически

археологически

археологически

местно,

местно,

местно,

местно

с. Везенково

26
Късноантична и средновековна крепост /“Долното кале,

“Малкото кале"/, м."Чавръка", 7 км. север-северозападно
археологически с. Везенково

27

Древна пътна връзка между северна и южна България по

долината на р.Елешница и през хребета Карадаа /Черната

планина/

археологически с. Везенково

28
Средновековно селище в м."Марсала", 3 км.север-

северозападно
археологически с. Везенково
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29

Селище от римската и късноримска епоха II- IV век, късната

античност, българското средновековие и османския период

ХVИ-ХVIII век, 200 м. от източните покрайнини на селото, в

дясно от пътя за с. Велислав, м."Кюбунар"

археологически с. Везенково

30

Античен водопровод 1,5 км. източно от селото вдясно от

шосето за с.Велислав, долния край достига до т.нар. "Гюр

чешма"

археологически с. Везенково

31
Древен водопровод, /вероятно античен/, 2,3 км източно от

селото в м."Юкляр юстю"
археологически с. Везенково

32

Селище от късното средновековие XVI-XVIII век, 100 м. от

югоизточните покрайнини на селото, върху незаливна тераса

на ления бряг на р.Луда Камчия

археологически с. Везенково

33
Могилеn мекропол - останки, 1,5 км източно от селото.

м."Юклярица"
археологически с. Везенково

34 Надгробни могила, 200 м южно от покрайнините му археологически с. Велислав

35
Партизански лагер на отряд "Смърт на фашизма" в района на

землището на селото
исторически с. Велислав

36
Могилен некропол при североизточните покрайнини, от двете

страни на шосето за гр. Шумен
археологически с. Вълчин

37
Могилен некропол, 3 км североизточно, отдясно на шосето за

гр. Шумен върху билото на височината "Алан баир”
археологически с. Вълчин

38
Могилен некропол, 1,8 км източно от двете страни на пътя за

с. Невестино
археологически с. Вълчин

39

Надгробна могила "Дядо Михалева могила", 1.6 км

северозападно, вляво от шосето за гр. Шумен, при върха на

височината "Длан банр", м. "Пирамидата"

археологически с. Вълчин

40
Надгробна могила "Кольовска могила"/"Чалкаин"/, 1 км.

западно в подножието на "Алан баир"
археологически с. Вълчин

41

Късноантична и средновековна крепост "Калето'' древно

селище, 3 км североизточно върху билото на "Алан баир", над

десния бряг на р. Джанарлийска

археологически с. Вълчин

42
Древно селище от няколко епохи, 1.5 км източно, вляво от

пътя за с. Невестино, м. "Демир чешма"
археологически с. Вълчин

43
Стражева кула при източните покрайнини на селото .в

стопанския двор близо до шосето за гр.Шумен
археологически с. Вълчин

44
Античен водопровод, 3 км изток- североизток десен бряг на

р.Джаварлийска, т.н. "Димитрова чешма"
археологически с. Вълчин

45
Древна пътна връзка, 3 км източно при р. Джаварлийска,

м."Чатарлъка /Двойника/
археологически с. Вълчин

46 Къща на Еньо Димов Узунов
архитектурно-

строителен
с. Вълчин

47 Къща на Георги Иванов
архитектурно-

строителен
с. Вълчин

48 Надгробна могила. 1 км източно археологически национално с. Вълчин

49 Надгробна могила, 1 км източно археологически национално с. Вълчин

50

Селище от римската и късноримска епоха II-IV век, 200 м.

източно от сградите на жп гарата от двете страни на шосето за

с. Завет и жп линията Варна-Карнобат

археологически с. Гара Завет

51

Ранновизантийска крепост "Калето", 1200 м югоизточно от жп

гарата и 300 м, юг- югозапад от параклиса "Св.Св.Кирил и

Методий" в м."Келеме Гюзу"

археологически с. Гара Завет

52
Селищна могила, 1,5 км, западно от селото, на левия бряг на

р.Мочурица /Азмак/ в равнина
археологически с. Горово

53
Могилен некропол, 1,6км. западно от селото, на левия бряг на

р.Мочурица /Азмак/ върху леко наклонена към юг равнина
археологически с. Горово

54
Надгробна могила "Чокойска могила", 1 км североизточно,

отляво на пътя за с. Лозарство, м."Куркавак’
археологически с. Горово

55
Надгробна могила в м."Пейкова чешма“, 3.6 км югозападно от

селото
археологически с. Грозден

56
Надгробна могила в м."Пейкова чешма" /Чешмите/, вдясно от

пътя Катьрджи йол; 3,5 км от селото
археологически с. Грозден

57

Древен път "Катърджи йол“ /Калдъръм йол", "Памeк йол"/

югозападно от Грозден, през м. "Пейкова чешма"/ "Чешмите"/

през билото на Терзийски баир 700 м. западно от котата в

Кръста /472м/

археологически с. Грозден

58
Могилен некропол в м. "Назарата’, 3 км юг- югозападно от

селото
археологически с. Грозден

59
Древна пътна връзка "Римският път", от района на с.Огнен -

м."Пейкова чешма", 3.5 км. от селото
археологически с. Грозден

60 Къща на Пенка Стоянова Килиманова
архитектурно-

строителен
с. Грозден

61 Къща наследници Недьо Иванов Недев
архитектурно-

строителен
с. Грозден

62 Родна къща на Драгни Недев исторически с. Грозден

63
Селищна могила в северната част на селото в дворните

парцели на Кольо Калънов и Валко Стоянов
археологически с. Дъбовица

64
Късноантично и средновековно селище "Бутово", 3.5 км

северозападно в м. "Бутово"
археологически с. Дъбовица
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65
Култова постройка "Църквището", 2,5 км северозападно, м.

"Лютака", върху тераса на рид
археологически с. Дъбовица

66 Древен път, 3 км западно археологически с. Дъбовица

67
Древен мост, 3 км югозападно, на р. Луда Камчия, м.

"Черкезкото село"
археологически с. Дъбовица

68
Надгробна могила, 2 км. северозаиадно, вляво от пътя за

с.Медвен, северно от м."Куза"
археологически с. Дъбовица

69

Антично и средновековно селище, 200 м. югозападните

покрайнини, между Селска река и неин десен приток

м."Юртлука"

археологически с. Есен

70
Еднокамерна стацонарна винарница /“Шаранташ"/, 2 км

западно в м."Каяджика" /Скалистата/
археологически с. Есен

71
Могилен некропол, 2 км. западно, м.“Каяджика"

/"Скалистата"/
археологически с. Есен

72
Надгробна могила; 200 м. От североизточните покрайнини,

върху южен склон. м."Биволана"
археологически с. Есен

73
Селище от римската и късноримската епоха II-IV век, 2.5 км

юг-югозапад, Старите лозя
археологически с. Завет

74
Селище от римската епоха II-III век, 2 км. североизточно от

селото върху незаливната тераса на р. Луда Камчия
археологически с. Завет

75
Селище от късното средновековие XVI-XVIII век, 550 м.

източно от селото, източно от селската могила "Гърбела"
археологически с. Завет

76

Селищна могила от епохата на енеолита, римската епоха и

средновековието, 400 м от източните покрайнини,

м.“Гърбела"

археологически с. Завет

77

Селищна могила "Могилата" - "Люляковската могила" от

енеолита, 2 км североизточно от двете страни на ж.п. линията

Варна-Карнобат

археологически с. Завет

78
Надгробна могила "Малката могила’, 2,4 км североизточно от

селото, вляво от ж.п. линия Карнобат-Варна
археологически с. Завет

79
Надгробна могила "Могилата на Бодура" и останки от плосък

античен некропол, 2 км. юг-югозападно, м.“Старите лозя"
археологически с. Завет

80

Защитна преграда от българското средновековие: 6 км. север-

северозападно в Ришкия проход, южно от сп. Горски дом /при

левия бряг на Немой дере/, простира се от в."Яйлата" -

"Калето връз кучките" - хребета "Карабурун" -

Старобългарска каменно- землена защитна преграда, 6 км.

север северозапад от селото, в Ришкия проход

археологически национално с. Камчия

81

Късноантично и средновековна крепост "Калето" в

едноименна местност 14 км. западно от селото; на 1 км.южно

от изоставеното село Смочево /Салихлер/

археологически с. Камчия

82

Късноантична и средновековна крапост "Хисар дьовреси";

върху възвишение по южните склонове на Върбишката

планина, между р.Каламар дере и р. Памукчи дере; на 9 км.

северозападно от селото

археологически с. Камчия

83

Късноантична защитна преграда “Япаджик"; по възвишение

на южните склонове на Върбишката планината 8 км запад-

северозападно от селото

археологически с. Камчия

84
Средновековна защитна преграда, при поречието на

Каламардере; на 7.5 км.запад- северозападно от селото
археологически с. Камчия

85

Късноантична защитна преграда на билото на Балкана/

Върбишката планина/ при м."Карамфил тепе“; на 16 км.

северозападно от селото и на 7 км. северно от изоставеното с.

Смочево

археологически с. Камчия

86

Късноантична защитна преграда; при седловнната на билото

на Върбишката планина в м.“Дубралията", между височините

"Голям Дебелец“ и “Токакчията"/Кокошкаря/ на 14 км.

северозападно от селото

археологически с. Камчия

87
Късноантична защитна преграда; при седловината Бююк

конак в Ришкия проход; на 9 км. северно от селото
археологически с. Камчия

88

Късноантична и средновековна защитна преграда, при

седловината между хребетите Стаювци и Божуровец на 12 км.

северно от селото

археологически с. Камчия

89

Късноантичка и средновековна крепост "Калето връз

кучките"; на 200 м. южно от Горския дом при Ришкия проход

/по поречието на Немой дере; на 8 км северно от селото

археологически с. Камчия

90
Древен път в Ришкия проход успоредно на съвременната

магистрала, северно от селото
археологически с. Камчия

91

Древен път; трасето минава през Дубралията - преградата

"Япаджик" - района на изоставеното село Рупча - брода на

р.Камчия при м."Дермен мешеси"/ "Дъбова воденица" и

"Тапията"; 8 км западно от селото

археологически с. Камчия

92

Късноантична защитна преграда, 9.5 км север-северозападно

върху източните склонове на височината Малък Дебелец,

западно от Ришкия проход на 600м. от него

археологически с. Камчия

93 Къща на Трифон Желязков Павлов
архитектурно-

строителен
с. Климаш



61

94 Къща на Гроздьо Жеков Янев
архитектурно-

строителен
с. Климаш

95 Паметник на Софроний Врачански, 2 км югоизточно исторически местно с. Костен

96 Църква „Архангел Михаил” художествен с. Костен

97 Двете могили в лозята археологически национално с. Костен

98 Три могили по пътя Костен-Раклица археологически национално с. Костен

99 Църква „Св. Димитър" художествен с. Лозарево

100
Антично градище "Голое", 1 км. северно

Късноантична и средновековна крепост "Голое"/
археологически национално с. Лозарево

101

Надгробна могила /Гарванова могила/, 1,2 км североизточно,

вляво от пътя за гара Климаш/ на 300 м. източно от голямата

крепост "Градището“/

археологически с. Лозарево

102

Древен път; 1 км.север- североизточно, северно от голямата

крепост "Градището", отдясно на шосето за гр. Шумен,

полите на височината "Старата могила"

археологически с. Лозарево

103

Късноантично и средновековно селище /Черквището/; 500 м.

от западните покрайнини, вдясно от шосето за с.Черница при

левия бряг на потока "Кюнка", в едноименната местност

археологически с. Лозарево

104

Древен водопровод; трасето му преминава водоизточника "Ак

бунар" /Бял кладенец/, в м. "Средната пътека" - десния бряг на

Ана дере /"Майчина река"/- м. "Черквището"

археологически с. Лозарево

105 Зидове от сграда в м. Градището археологически национално с. Лозарево

106

Селищна могила, 500 м. от южните покрайнини, вляво от

шосето за гр. Карнобат, между р. Лозичанска и неин ляв

приток

археологически с. Лозица

107
Древна керамична пещ, 18 км югоизточно, вляво от шосето за

гр. Карнобат, край десния бряг на Сован дере /Лукова река/
археологически с. Лозица

108

Антично селище, 2 км.север-североизточно, на десния бряг на

Азмак /Мочурица/, в равнината при м."Чаирите“ и м.

Дикмята"

археологически с. Лозица

109

Древен водопровод, трасето му преминава водоизточника при

микроязовира на р. Лозинчанска - ляв бряг на посочената

река, западна част на, по посока на античното селище в

м."Чаирите“

археологически с. Лозица

110

Селище от българското средновековие, 5 км. юг-югоизточно,

върху тераса на възвишенията "Лозичански баири" в

м."Кюнка"

археологически с. Лозица

111
Стара църква, 1.5 км юг-югозападно, вляво от шосето за гр.

Карнобат, в ниската част на м."Назарата"
археологически с. Лозица

112 Кале на юг по дерето археологически с. Лозица

113

Късноантична и средновековна крепост "Калето" на десния

бряг на р. Луда Камчия, върху едноименната височина -

северна тънка на хребета "Есенски баири"; на 1,5 км.южно от

селото, Късноантична и средновековна българска крепост

"Калето", 1,5 км.южно от селото върху едноименно

възвишение, над десния бряг на р. Луда Камчия

археологически национално с. Манолнч

114

Античен и средновековен път; трасето му минава по билото

на Гериша /землището на с. Манолич/ при левия бряг на р.

Луда Камчия" - от юг и изток на "Калето" -землището на

с.Черница

археологически с. Манолнч

115 Крепост „Калето“, 2 км. северно археологически Местно с. Подвис

116

Късноантична и средновековна крепост /"Златан кайрак"/ в

едноименна местност на десния бряг на р. Луда Камчия; по

северните склонове на Подвиските възвишения /клон от

Стидовската планина/; на 3 км. северозападно от селото

археологически с. Подвис

117

Късноантична и средновековна крспост /"Облеченото кале"/;

заема района на източния връх на Подвиските възвишения; на

2 км. североизточно от селото

археологически с. Подвис

118
Селищна могила "Черковичето“; на левия бряг на Стумбелска

река в едноименна местност; на 3 км югозападно от селото
археологически с. Подвис

119

Древен път, трасето минава от брода на р. Луда Камчия при

м."Дермен мешеси“ и м."Тамията"-м,"Кузбаалар“ -

„Облеченото кале" - северозападните покрайнини на селото -

м.Коль Хасан"-десния бряг на потока "Душмана"

археологически с. Подвис

120
Антично селище в м.’Вър6овец", на 700 м. югоизточно от

селото /Горния водоем/
археологически с. Подвис

121
Антична постройка в м."Кел Хасан", 100 м. западно от

покрайнините на селото
археологически с. Подвис

122
Селище от османския период в м."Кел Хасан", на десния бряг

на р.Душмана, 50 м западно от покрайнините на селото
археологически с. Подвис

123
Надгробна могила на десния бряг на Стумбелска река; 2 км.

западно от селото
археологически с. Подвис

124
Надгробна могила; вдясно от пътя за Подвис - Есен в

необработваема плот; на 1800 м. западно от селото
археологически с. Подвис

125

Късноантична преграда в м."Дермен мешеси" и м."Тапията",

на десния бряг на язовир Камчия; на 2600 м. североизточно от

селото

археологически с. Подвис

126 Къща на Желязко Ганчев
архитектурно-

строителен
с. Подвис
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127 Къща на Иван Ганев
архитектурно-

строителен
с. Подвис

128 Църква "Свети Теодор Стратилат" художествен с. Подвис

129

Селищна могила /Марина могила/; 3 км.юг- югоизточно,

десен бряг на Печенския дол, вляво от шосето за м.

"Кошарите"/на 300 м.от него/, в м. "Табрето"

археологически с. Прилеп

130

Селище от тракийския и късноантичен период, 2 км. юг-

югозападно на левия бряг на потока Садината до

водоизточника

археологически с. Прилеп

131

Надгробна могила /Шошоолуната могила/, 2 км. югозападно

на левия бряг на потока Садината; северозападно от чешмата

"Кобачка"/"Раева чешма"/

археологически с. Прилеп

132
Надгробна могила "Чучоро", 350 м. от източните покрайнини,

вляво от шосето за с. Съединение в м."Сърта"
археологически с. Прилеп

133

Селище от османския период "Бежането"; 4,5 км южно, на

десен бряг на р. Вълкана, в едноименна местност, на

северните скатове на Карнобашката планина

археологически с. Прилеп

134 Къща на Чаньо Иванов Шишев
архитектурно-

строителен
с. Прилеп

135 Къща на Анрей Андреев Ангелов
архитектурно-

строителен
с. Прилеп

136
Надгробна могила, м."Дойковец", отдясно на пътя Прилеп-

Карнобат; на 3 км. югозападно от селото
археологически с. Прилеп

137
Надгробна могила в м. "Таш пунар" /"Каменен кладенец"/; на

100 м. западно от покрайнините
археологически с. Прилеп

138

Късноантична и средновековна крепост /Калето/; върху един

от хълмовете на Прилепените възвишения - клон на

Стидовската планина; на 2.5 км. северозападно от селото 2.5

км северно

археологически с. Прилеп

139 Шикева могила археологически нлционално с. Прилеп

140 Могила до село археологически национално с. Прилеп

141 Мирина могила археологически национално с. Прилеп

142 Дойнова могила археологически национално с. Прилеп

143 Лобно място на Владислав Драмов, м. "Куза", 3 км. северно исторически местно с. Пчелин

144
Надгробна могила. м. Ковачка, отляво на шосето с. Садово - с.

Медвен; на 3 км.запад- югозападно от селото
археологически с. Садово

145

Могилен некропол "Трите могили" в едноименната местност,

по Тюрк блаир отдясно на пътя с. Садово-с.Ябланово; на 6 км

северозападно от селото

археологически с. Садово

146
Могилен некропол в югоизточния край на м. "Краставо

пладнище“, 6.5 км северозападно от селото
археологически с. Садово

147
Надгробна могила на билото на Новачка баир /южен клон на

Котленската планина/; на 6 км. западно от селото
археологически с. Садово

148
Надгробна могила при североизточните склонове на

височината Ач баир; на 4 км. югозападно от селото
археологически с. Садово

149

Надгробна могила; на билото на височината Юкляр бурум

/между реките Сулу дере и Садовска река/, 3 км северно от

селото

археологически с. Садово

150
Надгробна могила; вдясно от стария път Садово-Бероново; 3

км. югоизточно от селото
археологически с. Садово

151
Антично и средновековно селище /Новачка/ в едноименната

местност; на 3 км.запад- югозападно от селото
археологически с. Садово

152

Кьсноантична и средновековна крепост "Карасу калеси"

/Черноводна крепост/; на едноименен хребет между реките

Голямо Карасу, Малко Карасу и Седали алчак; 7 км, северно

от селото

археологически с. Садово

153

Късноактична и средновековна крепосг /Калето/, на височина

Кале бурун, над левия бряг на /Ана дере/ Садовската река; на

0,5 км. североизточно от селото

археологически с. Садово

154
Късноантична крепост; върху южната част на височината

Казълджик; 10 км. северно от селото
археологически с. Садово

155

Късноантична защитна преграда "Еркесия" между височините

Малък въшкав кайрак /Битли баир/ и Дюдюкчията /Свиреца/

върху билото на рида, 10.5 км север-северозападно от селото

археологически с. Садово

156

Късноантична защитна преграда; на билото Узун алан /Дълга

поляна/ във Върбишкия проход, 12 км. север- североизточно

от селото

археологически с. Садово

157

Древен път през Върбишкия проход; трасето минава през

м."Писанеца" - Янък куле - Узун алан, западно от кота 1,003-

Голям Чаплак; 4 км. източно от селото

археологически с. Садово

158 Древен път през м."Харманите'', 4 км. северно от селото археологически с. Садово

159

Древен път /Тяур йол/; трасето минава през м."Соватите",

м."Еркесията", м."Узун гьол" - южно от м. южно от м.

"Царевец" - с."Медвен, 10 км северозападно от селото

археологически с. Садово

160
Древен път, минава по трасето на м."Узун гьол", "Тюрк баир"

- долината на р. Луда Камчия; 2,5 км. западно от селото
археологически с. Садово

161
Водохранилище /щерна/; западния склон на хребета Голям

Чаплак; 11 км. север- североизточно от селото
археологически с. Садово
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162
Култова постройка "Манастирището" в равнинната местност

"Арипрели", 5 км източно от селото
археологически с. Садово

163
Стражева кула в м."Чатал каин“, 11 км. север- североизточно

от селото
археологически с. Садово

164

Късноантична каменно-землена защитна преграда Янаджик

/Демиркапия/, 10 км. северно от Садово в м."Узун алан"

/Дълга поляна/ и Демиркапия на 600 м. северозападно от т.н.

Кота 1.008 при Върбишкия проход вляво от шосето Бероново-

Върбица Комплекс

Каменна защитна стена, преграждаща прохода

Система от два рова и два вала, съоръжения пред защитната

стена

археологически

групов

археологически

археологически

археологически

археологически

местно

месгно

местно

местно

местно

с. Садово

165

Късноантична и средновековна крепост /"Каябашкото кале"

"Калето"/; под северния бряг на Скаленския язовир; 1.5 км

северозападно от селото

археологически с. Скала

166

Късноантична и средновековна крепост /Градището/, на хълм

между потоците Чешменски и Осенски дол; 0.6 км. юг-

югозападно от селото

археологически с. Скала

167

Защитен пункт, по западния склон на височината Средна

могила/ в Стидовската планина/; на 3 км.запад-северозападно

от селото

археологически с. Скала

168
Наблюдателен пункт /обсервационен/, на върха на височината

Средна могила, 3 км. запад-северозападно от селото.
археологически с. Скала

169

Антична и средновековна пътна връзка /Периторски път/,

трасето минава край северния и западния зид на "Каябашкото

кале“ м.“Чуклата" - долината на р.Азмак, на 1 км

северозападно от селото

археологически с. Скала

170

Селище от късноримската и ранновизантийската епоха /IV-VI

век/ и късното средновековие, до южните покрайнини на

селото, м "Юртлука"

археологически с. Скала

171

Късноантична и средновековна крепост "Хасар", 500 м. от

северните покрайнини, върху планинско стъпало, при левия

бряг на р.Моравска

археологически с. Съединение

172

Късноантична и средновековна крепост "Хасар". 4 км запад-

северозападно, над десния бряг на р Луда Камчия, върху

едноименно скалисто възвишение

археологически с. Съединение

173
Късноантично селище, 4 км.запад - северозападно в

м."Богданово"/"Артмулука"/
археологически с. Съединение

174
Древен път, 3,8 км.запад-северозападно, м."Фатма

бюют/Фатма потъна"
археологически с. Съединение

175

Селище от османския период, 800 м. запад на покрайнини,

върху източния склон на височината, на десния бряг

р.Моравска

археологически с. Съединение

176

Култова постройка "Клисе ери "/място на църква/, 500 м. от

западните покрайнини, на десния бряг на р. Моравска. в

едноименната местност

археологически с. Съединение

177

Крепост от ранновизактийския период /Vв.- VIв. /- "Кидика":

2 км. северно от върху висок едноименен връх във Върбишкия

балкан

археологически с. Съединение

178

Крепост от ранновизантийската епоха /Vв.- VIв./ и

българското средновековие /XI - XII/ Малкото кале; 3 км.

североизточно от селото/3 км. запад-северозаpадно от

с.Люляково, Бургаска област/, на върха на сръмен рид;

археологически с. Съединение

179

Селище от ранновизантийската епоха /Vв.- VIв./ и

българското средновековие /XI - XI/:до северозападните

покрайнини на селото, на двата бряга на р.Моравска

археологически с. Съединение

180

Късноантична и средновековна крепост/"Кара куле" "Кара

кале"/ върху възвишение, 200 м. северно от покрайнините на

селото

археологически с. Славянци

181
Късноантична и средновековна крепост /"Хисаря"Калето”/,

върху възвишение, 2 км. северозападно от селото
археологически с. Славянци

182
Надгробна могила при м."Могилите", до източните

покрайнини на селото
археологически с. Славянци

183
Надгробна могила в м."Дермен бюлю", на десния бряг на р

Мочурица, на 2.5 км, южно от селото
археологически с. Славянци

184
Надгробна могила в двора на Никола Кабранов, в

югозападната част на селото
археологически с. Славянци

185
Антично и средновековно селище,м."Юк Тарла”, 2.6 км.

нзток-югоизточно от селото
археологически с. Славянци

186
Стар подземен проход в северната част на селото/ на север

продължава към "Кара куле”/
археологически с. Славянци

187

Древен път, трасето на комуникацията пресича билото на

Стидово, минава през рова м."Хисаря" и по десния бряг на

Мандрълък дере/ Мадремско дере, дебушира и полето на

Тракия

археологически с. Славянци

188 Къща на Андон Янков Стефанов
архитектурно-

строителен
с. Славянци

189 Църква "Свети Димитър" художествен с. Славянци
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190

Надгробна могила, 3 км. юг- югоизточно, на левия бряг на

р.Азмак /"Мочурица"/, вдясно от шосето за гр.Карнобат в м.

"Помуклука"

археологически
гр.

Сунгурларе

191
Надгробна могила /Малката могила/ до северозападните

покрайнини на града
археологически

гр.

Сунгурларе

192
Надгробна могила /Голямата могила/ до северозападните

покрайнини на града
археологически

гр.

Сунгурларе

193 Надгробна могила в м. "Новите лозя“, 0.6 км западно археологически
гр.

Сунгурларе

194
Антично светилище /"Ичмята"/, на 0,8 км. западно от

покрайнините, в едноименната местност
археологически

гр.

Сунгурларе

195
Антично и късносредновековно селище "Юртището"/Кара

пунар кабаба’/ в м."Новите лозя”, 0.8 км западно от града
археологически

гр.

Сунгурларе

196
Къща наследници Тодорка и Марийка Стефанови Кехайова

/Брадова къща-музей/

архитектурно-

строителег

гр.

Сунгурларе

197
Надгробна могила, м."Поливанова кашла", 3 км. запад-

югозападно от селото
археологически с. Терзийско

198

Късноантична и средновековна крепост /"Голямото

кале","Горното кале"/ по южните склонове на Терзийски баир,

4 км югозападни от селото

археологически с. Терзийско

199
Късносредновековно селище в м."Юрта" /"Камините"/, 3,5 км.

западно от селото
археологически с. Терзийско

200
Могилен некропол, 2 км югоизточно вдясно от шосето за

гр.Карнобат, в м."Под корията"
археологически с. Терзийско

201 Къща на Гани Георгиев Караганев
архитектурно-

строителен
с. Терзийско

202 Могилен некропол, 1 км. северно, вляво от шосето за с.Есен археологически с. Черница

203 Надгробна могила, 500 м северно от селото археологически национално с. Черница

204
Надгробна могила/"Хиндировата могила", вдясно от т.н.

Аврамов път, 2.8 км. северозападно
археологически с. Чубра

205

Надгробна могила в м. Ганчовото дърво", на десния бряг на р.

Мочурица, край шосето Чубра - с.Пъдарево на 0.5 км.

югозападно от селото

археологически с. Чубра

206
Антично селище, на левия бряг на р.Мочурица и м.“Миткова

маралък", 100 м. западно от покрайнините на селото селото
археологически с. Чубра

207

Антично и средновековно селище при подножието на

възвишението Кичува баир/ крайна южна издънка на

Стидовската планина/; вдясно от пътя за с.Аврамов

/Сливенски окръг/; 3,5 км. запад- северозападно от селото

археологически с. Чубра

208 Пътна станция в м."Саръхана", 2.5 км югозападно от селото археологически с. Чубра

209
Древен път с калдъръмена настилка в м."Иланджика", 2 км.

южно от селото
археологически с. Чубра

Източник: НИНКН; Община Сунгурларе, 2017 г.

В Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България“ по

информация на НАИМ/БАН са регистрирани 106 обекта, археологически паметници, които

притежават статут на недвижими културни ценности с национално значение

Представени са регистрационни карти с кратка анотация, която съдържа данни за

местоположението, локализацията, особеностите, вида и хронологията, история на проучването,

юридически статут на обектите.
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Таблица 61. Археологически паметници, които притежават статут на недвижими културни ценности с национално значение, регистрирани в АИС „Археологическа карта на България“

№ Обект
Регистрационна

карта
Статут Режим Местоположение

1 Mазилки и керамични съдове 10000382 Археологическа културна ценност с национално значение съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН Режим Б с. Балабанчево

2 Група могили 10000941 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Балабанчево

3 Група могили 10000942 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Балабанчево

4 Единична могила Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Бероново

5 Единична могила Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Бероново

6 Kаменни стени - крепост от късна античност и крепост от византийско владичество Археологическа културна ценност с национално значение съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН Режим А с.Везенково

7 Единична могила Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Везенково

8 Единична могила Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Везенково

9 Единична могила 10000386 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Велислав

10

Равномерно разпръснати находки от керамични съдове, метални водопроводни тръби и тухли на

площ от 4 дка - селище от късна античност, селище от първа българска държава и селище от късно

средновековие

5810150 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с. Вълчин

11 Находки на керамични съдове - селище от бронзова епоха 5810151 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с. Вълчин

12 Могилен некропол 5810152 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Вълчин

13 Могилен некропол 5810153 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Вълчин

14 Могилен некропол 5810154 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Вълчин

15 Могилен некропол 5810155 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Вълчин

16 Могилен некропол 5810156 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Вълчин

17 Могилен некропол 5810157 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Вълчин

18 Могилен некропол 5810158 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Вълчин

19 Могилен некропол 5810159 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Вълчин

20 Могилен некропол 5810160 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Вълчин

21
Равномерно разпръснати находки - каменен архитектурен детайл, керамични съдове и тухли, част от

селище от късна римска епоха и селище от късна античност
5810161 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с. Вълчин

22
Крепост от късна античност и първо българско царство, локализирани находки от керамични

съдове, каменни стени и ров
Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с. Вълчин

23 Единична могила Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Вълчин
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24 Могилен некропол 5800130 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Грозден

25 Могилен некропол 5800131 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Грозден

26 Могилен некропол 5800132 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Грозден

27 Могилен некропол 5800133 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Грозден

28 Могилен некропол 5800134 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Грозден

29 Могилен некропол 5800135 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Грозден

30 Могилен некропол 5800136 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Грозден

31 Могилен некропол 5800137 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Грозден

32 Единична могила 5800138 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Грозден

33
Равномерно разпръснати керамични съдове, част от селище от късна античност, втора българска

държава и възраждане
5800139 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с.Грозден

34 Селище от късна античност 5800140 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с.Грозден

35 Група могили от късна желязна епоха 10000383 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Есен

36 Група могили от късна желязна епоха 10000393 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Есен

37 Група могили от късна желязна епоха, открити керамични съдове 10000392 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Есен

38 Група могили от късна желязна епоха, открити керамични съдове 10000391 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Есен

39 Каменна площадка, част от скално светилище от късна желязна епоха 10000390 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с.Есен

40 Каменен кръг и каменна площадка, част от скално светилище от късна желязна епоха 10000389 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с.Есен

41 Каменна площадка, част от скално светилище от късна желязна епоха 10000388 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с.Есен

42
Каменен архитектурен детайл, каменна площадка и керамични съдове, част от скално светилище от

къеня желязна епоха
10000387 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с.Есен

43 Каменни стени, част от късно антична крепост Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с.Каменско

44 Каменни стени, част от късно антична крепост Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с. Камчия

45 Единична могила Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Камчия

46 Каменни стени и керамични съдове, част от късно антична и средновековна крепост Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с. Камчия

47 Равномерно разпръснати керамични съдове и тухли, част от късно антична единична постройка 5810130 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с.Климаш

48 Равномерно разпръснати керамични съдове, селище от възраждане 5810131 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с.Климаш



67

49 Единична могила Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Климаш

50 Едноцентрична концентрация на керамични съдове и тухли от късна античност 5810129 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с. Костен

51 Каменни стени от късно античиа крепост 5810134 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с. Костен

52 Група могили 5810135 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Костен

53

Многоцентрична концентрация от каменни водопроводи, каменни настилки, каменни стени,

каменни спънала, каменен архитектурен детайл, керамична лампа, керамични водопроводни тръби,

керамични съдове, метално оръдие на труда, метално оръжие, монета, стъклени находки, тухли

5810144 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с.Лозарево

54 Равномерно разпръснати находки от керамични съдове 5810145 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с.Лозарево

55 Единична могила 5810146 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Лозарево

56 Каменни стени, част от късно антична крепост и крепост от Второ българско царство Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с.Манолич

57
Равномерно разпръснати находки от керамични съдове, късове замазка и късове мазилка, част от

селище от Енеолит
5810044 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с.Подвис

58 Равномерно разпръснати находки на керамични съдове, част от селище от Възраждане 5810045 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с.Подвис

59 Каменни стени, ров и керамични съдове, част от селище, датирано от Втора българска държава 5810046 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с.Подвис

60 Керамични съдове и тухли, част от късно антична крепост 5810047 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с.Подвис

61 Каменни стени на селища и постройки от Късна античност 10003126 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с.Подвис

62 Единична могила от Римска епоха 10003127 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с.Подвис

63 Каменни стени и керамични съдове, част от късно антична крепост и средновековна крепост Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с.Подвис

64 Каменни стени и керамични съдове, част от късно антична крепост Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А

65
Равномерно разпръснати находки от керамични съдове, кремъчна конкреция, късове замазка и

късове мазилка, част от селищна могила с датировка Енеолит
5810136 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Прилеп

66 Единична могила 5810137 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Прилеп

67 Единична могила 5810138 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Прилеп

68 Равномерно разпръснати находки от каменни стени, керамични съдове, метално оръжие и монета 5810139 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с. Прилеп

69 Равномерно разпръснати находки от каменни стени, керамични съдове, тухли 5810140 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с. Прилеп

70 Равномерно разпръснати находки от керамични съдове и късове замазка 5810141 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с. Прилеп

71 Единична могила 5810142 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Прилеп

72 Единична могила 5810143 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Прилеп
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73 Единична могила Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Прилеп

74 Каменни стени и керамични съдове, част от късно антична крепост Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с.Садово

75 Каменни стени и керамични съдове, част от късно антична крепост Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с.Садово

76
Равномерно разпръснати находки от каменни стени и керамични съдове, част от късноантична

крепост
5800171 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с. Скала

77 Керамични съдове, част от късно антично селище и селище от Възраждане 5800172 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с. Скала

78 Керамични съдове, част от късно антично селище 5800173 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с. Скала

79
Равномерно разпръснати находки от каменни стени, каменен архитектурен детайл, хоросанови

мазилки, керамична тежест, керамични съдове, монета и тухли, част от късноантична крепост
5800174 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с. Скала

80 Равномерно разпръснати находки от селище от Късна желязна епоха 10000381 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с.Славянци

81 Единична могила 5800121 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Славянци

82
Находки от каменни стени, каменен архитектурен детайл, хоросанови мазилки, керамични съдове и

тухли, част от крепост от Второ българско царство
5800122 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с.Славянци

83
Каменни стени, керамични съдове и тухли, част от селище от Византийско владичество и Втора

българска държава
5800123 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с.Славянци

84 Каменни стени, керамични съдове, монета и тухли 5800124 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с.Славянци

85 Група могили 5800125 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А гр. Сунгурларе

86 Група могили 5800126 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А гр. Сунгурларе

87 Единична могила 5800127 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А гр. Сунгурларе

88 Равномерно разпръснати находки от керамични съдове, монети и тухли 5800128 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б гр. Сунгурларе

89 Равномерно разпръснати находки от керамични съдове, монета и тухли 5800129 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б гр. Сунгурларе

90 Единична могила Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А гр. Сунгурларе

91 Каменни стени, част от късноантична крепост и крепост от Второ българско царство Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с. Съединение

92 Единична могила Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Съединение

93 Група могили Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Съединение

94 Група могили Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Съединение

95 Средновековен единичен гроб и единична могила 10000380 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Терзийско

96 Каменни стени, част от антична църква 10000666 Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с. Терзийско
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97 Единична могила 5800168 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Терзийско

98 Група могили 5800169 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Терзийско

99 Група могили 5800170 Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Терзийско

100 Каменни стени и керамични съдове Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим А с. Терзийско

101 Единична могила Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Терзийско

102 Група могили Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Терзийско

103 Група могили Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с. Терзийско

104 Керамични съдове, част от късноантично селище Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146. ат. 3 от ЗКН Режим Б с.Черница

105 Единична могила Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Черница

106 Единична могила Паметник на културата с национално значение с РМС 1711/10.1962 г. Режим А с.Чубра

Източник: НАИМ/БАН, 2017 г.
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Реално съществуващите археологическите обекти в община Сунгурларе са много повече. Това е

така, защото на територията на общината са провеждани само ограничени археологически

проучвания за издирване на археологически обекти (НАИМ/БАН).

Като цяло трудност представлява полагането на системни грижи на обектите на културното

наследство, особено за археологическите недвижими ценности, които са преобладаващи.

Предвид огромния потенциал на функцноналната система КИН в Община Сунгурларе и

културната стойност на обектите следва да се проучат възможностите за социализация на

културното наследство посредством:

- Консервация и експониране;

- Нови археологически проучвания;

- Разработване на туристически маршрути;

- Други мерки.

Режимите за ползване на териториите на археологически обекти са определени според чл. 35 от

Наредба № 7 на МРРБ от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните

видове територии и устройствени зони:

• Режим „А“ - забраняват се всички видове дейност строителни, добивни,

благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които нарушават целостта

на земния пласт в границите на археологическия обект.

• Режим „Б" - относно археологически обекти, попадащи в обработваеми земеделски

площи; забраняват се всички видове изкопни работи, както и дълбочннната обработка

на почвата (риголване). засаждане на трайни култури с дълбока коренова система,

заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция

в границите на обекта.

Съгласно Националния регистър на военните паметници и картотека, поддържани от Министерство

на отбраната на територията на Община Сунгурларе са декларирани като исторически паметници на

културата, които притежават статут на НКЦ и военни паметници 24 възпоменателни знаци, издигнати

по повод участието на България във войните.

Таблица 62. Военни паметници в Община Сунгурларе

Военни паметници Местоположение

Паметник с паметна плоча посветен на загиналите в Отечествената война с. Ведрово, център

Бюст паметник на д-р Константин Везенков с. Везенково, в парка

Паметник, посветен на Българското опълчение. с. Везенково, малкия парк

Паметник с паметна плоча на лобното място на д-р Везенков с. Везенково, разклона

Паметна плоча с постамент, посветена на загиналите в Първата и Втората

световни войни

с. Велислав, в парка на селото до

параклиса

Паметник, посветен на загинали през Балканската, Първата и Втората световни

войни, Септемврийското възстание

с. Вълчин, в парка в центъра

Монумент, посветен на загиналите в Балканската война 1912 – 1913 г. и

Първата световна война 1915 – 1918 г.

с. Грозден, в парка в центъра

Паметник, посветен на загиналите във Втората световна война 1944 – 1945 г с. Есен, в бившия парк

Паметник, посветен е на загиналите в Балканската война. с. Завет, кв. 21, имот 254

Мраморна паметна плоча, посветена на загиналите във войните през 1912 –

1945 г.

с. Климаш, на стената на

читалището

Мраморна паметна плоча с размери 100 см /70 см., посветена на загиналите в

Първата световна война 1914 – 1918 г.

с. Костен, в двора на кметството

Паметник на загинал служител на МВР при изпълнение на служебния си дълг с. Костен, в двора на кметството

Мраморна паметна плоча, посветена на участник в Руско-Турската война с. Лозарево, Ул. „Първи май” №

22

Мраморна паметна плоча, посветена е на загиналите в Отечествената война с. Лозарево, На стената на

читалище „Светлина”

Паметник „Чешма вододелна”, посветен на загиналите в Балканската,

Междусъюзническата и Първата световна войни, както и на жертвите на

политическо насилие

с. Подвис, в центъра върху

чешмата

Паметник, посветен е на загиналите в Балканската, Междусъюзническата,

Първата и Втора световни войни

с. Прилеп на площада

Паметник, посветен е на загиналите през Отечествената война. с. Садово, в двора на кметството,

квартал 36, парцел – І

Паметник с вграден барелеф от бронз, посветен е на загиналите от войните през

1912 г., 1913 г., 1915 г., 1918 г.

с. Садово, в двора на

читалището, квартал 25, парцел –

І, имот № 6

Паметник, посветен на загиналите в Балканската и Междусъюзническата войни с. Славянци, в парка, в центъра

Паметник, посветен на Гани Пенков – герой от Втората световна война с. Славянци, на площада, в

центъра

Паметник на ракетчиците с. Славянци, в парка, в центъра

Паметник, посветен на загиналите в Отечествената война гр. Сунгурларе, В парка на кв. 79,

парцел – І

Мраморна паметна плоча, посветена на загиналите в Отечествената война с. Терзийско, кметството

Паметник, посветен на загиналите във войните с. Черница, в двора на

читалището

Мраморна паметна плоча в памет на Атанас Ганев Божилов, загинал в

Отечествената война в боевете край Драва – Соболч – Унгария.

с. Чубра, кметството

Източник: Националния регистър на военните паметници и картотека, Министерство на отбраната, 2017 г.
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7.3. АНАЛИЗ НА МЕСТАТА И ЗОНИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ПРИРОДНИ И

АНТРОПОГЕННИ ФАКТОРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ РИСК ЗА УВРЕЖДАНЕ НА

НКН И/ИЛИ НА ЕКСПОЗИЦИОННАТА ИМ СРЕДА.

Природните фактори, които представляват риск за увреждане на НКЦ и на експозиционната им

среда са предимно свързани с геоложките рискове. За територията на общината е характерна

сеизмичност от VIII и VII степен. Възможни са земетресения с регионално въздействие и ниска

степен на предсказуемост. В близост са разположени три епицентъра на земетресения с магнитуд

6-7, които се намират на северозапад, югоизток и на юг от общината. При евентуална изява на

сеизмичността такива земетресения могат да предизвикат по-сериозни въздействия, свързани с

повреди и разрушения върху обектите, които представляват недвижими културни ценности.

Друг геоложки риска е рискът от наводнения от река Камчия и възможните неблагоприятни

последици за недвижимите културни ценности.

Наличната база на НКЦ не е застрашена толкова от екстензивно развиващи се процеси на

урбанизация, колкото от други съпътстващи процеси като демографска и икономическа криза и

липса на основни документи, произтичащи от прилагане на специализираните закони или

стратегически документи. Ето защо , задължително е тяхното създаване и прилагане, след което

ще се започнат археологически и архитектурни обследвания и проучвания. В зависимост от

резултатите на тези проучвания, следва да се предприемат мерки за консервация и експониране

на обектите и археологическите и архитектурни обекти, и тяхното социализиране като значим

елемент на културния туризъм в общата структура на зоната.

Към обособените и отдалечените зони и отделни значими обекти на археологическото наследство

с последващи устройствени мерки е необходимо да се осигури подходящ достъп (обслужващи

пътища, екопътеки), а при доказана необходимост и посетителски центрове. Във вътрешността на

общината и свързаните с тях укрепления и могилни некрополи необходимата съпътстваща

туристическа инфраструктура следва да се развива и в самите населени места. В рамките на

цялата територия на общината следва да се проектира и реализира цялостна информационна

система за проучените и експонирани недвижими културни ценности с основен туристически и

информационен център в гр. Сунгурларе.

7.4. ОЦЕНКА НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ

ЦЕННОСТИ

Анализираните източници на информация не дават конкретни сведения и оценки за физическото

състояние на недвижимото културно наследство в територията. Археологическите и

архитектурно-историческите НКЦ могат да се разглеждат в няколко основни групи:

- археологически находки, идентифицирани обекти и археологически недвижими

културни ценности в извън селищна среда. Тези обекти, поради тяхното местоположение в

отдалечени и трудно достъпни местности без директен достъп (дори и по черен път), са

относително запазени в рамките на тяхната естествена природна среда, често пъти в

близост или в съчетание със защитени местности (по ЗЗТ) или природни забележителности.

Най-често са видими или частично видими на терен.

- археологически находки, обекти и археологически паметници на културата на

територията на съвременните населени места.

- археологически находки, обекти и археологически паметници на културата в

извънселищна среда в процес на активна урбанизация. Тези територии се определят като

проблемни зони. В тях археологическите обекти в най-голяма степен са застрашени от

неправомерно заличаване и разрушаване.

Голяма част от архитектурно-строителните НКЦ, разположени в съвременните села в общината,

са със статут „декларирани” и „обявени”, има и много обекти с качества на НКЦ, за които не са

провеждани процедури по деклариране. Някои от тях, особено в селата, към днешна дата са

изчезнали. Предимно това са жилищни сгради от типологията. Определено този тип НКЦ са

застрашени от изчезване на територията на Община Сунгурларе.

Относително съхранени в селата са жилищните сгради и църквите, НКЦ с висока художествена

стойност, голяма част с категория „национално значение”, строени от средата на 19в до началото

на 20-ти век.

При обобщената оценка (диагноза) на състоянието НКЦ могат да се изведат следните изводи:

- неравномерна степен на проученост на археологическите обекти в различните части на

територията;

- ниска степен на проученост и документиране на археологическите и архитектурно-

строителните обекти в територията на общината;

- ниска степен на социализация или липса на социализация на по-голяма част от обектите на

недвижимото културно наследство;

- липса на актуализиран статут и териториално и обектно насочени норми и режими за

опазване на недвижимите културни ценности;

- липса на достатъчно конкретни намерения в приетите вече документи на местната власт,

по отношение социализацията на обектите на наследството;

- липса на план за опазване и управление на НКЦ;

- лошо физическо състояние на обектите, част от които са застрашени от обезличаване и

разрушаване;



72

- затруднена или липса на физическа достъпност до голяма част от тях

- ниска или липса на популяризация на обектите сред населението и туристите

- липса на единна информационна система за НКЦ;

- липса на информираност на обитателите /собствениците на НКЦ за изискванията за

опазването им,

- липса на управленски механизми за финансиране на дейности за експониране и

експлоатация и адаптация на обектите

В тази връзка за обектите, които представляват недвижими културни ценности е

необходимо:

- Съхраняване на урбанистичната автентичност на културната среда;

- Развитие на юридическата защита и висока степен на физическа съхраненост на НКЦ;

- Опазване на териториалния и темпорален интегритет на НКЦ, чрез изява на териториална

цялост на историческите пластове и цялост на тяхната стратификация.

- Изява на НКЦ като ресурс-стимулатор за общото териториално развитие и за развитието на

отделните функционални подсистеми.

- Изява на ролята на културния туризъм за териториалното развитие.

- Синтез на културни и природни ценности в единно работеща система; повишаване на

традиционната роля на природните територии; интегриране на културен и екотуризъм.

- Развитие на геокултурния потенциал на НКЦ: локален, регионален и национален;

включване на територията в националните и регионалните културни коридори и маршрути.

- Развитие на инструментариум за териториално управление, чрез параметрите на

специфичните правила и нормативи за териториите за културно-историческа защита, съгл.

чл. 10, ал. 2.

- Подкрепа на тези действия от адекватна система за управление на КИН като единна

система, базирана върху принципите на интегрираната консервация и осигурена със

специфични планове за опазване.

7.5. ВЗАИМОВРЪЗКА С ДВИЖИМОТО И НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

В община Сунгурларе има 18 бр. читалища в 18 населени места.

Таблица 63. Културни институции в Община Сунгурларе

Културни институции Местоположение

Читалище “Просвета 1882” гр. Сунгурларе

НЧ “Пробуда - 1931” с. Чубра

НЧ “Христо Ботев -1928 “ с. Подвис

НЧ “Христо Смирненски - 1938” с. Манолич

НЧ “Напредък - 1908” с. Славянци

НЧ “Хр. Ботев - 1928” с. Завет

НЧ “Калинин - 1979 “ с. Камчия

НЧ “Просвета - 1935 “ с. Везенково

НЧ “ Христо Ботев - 1927” с. Грозден

НЧ “ Христо Ботев - 1928 “ с. Съединение

НЧ “ Христо Ботев -1932” с. Черница

НЧ “Васил Левски -1929” с. Прилеп

НЧ “Светлина - 1920“ с. Лозарево

НЧ “Васил Левски 1936” с. Босилково

НЧ “Гео Милев - 1930” с. Ведрово

НЧ “ Христо Ботев - 1928” с. Терзийско

НЧ “Зора - 1929” с. Вълчин

НЧ „Просвета- 1937” с. Садово

Източник: Община Сунгурларе, 2017 г.

На територията на община Сунгурларе има две музейни сбирки – етнографска сбирка в с. Прилеп

и музейна сбирка по „Лозарство и винарство” в град Сунгурларе. В музейната сбирка в град

Сунгурларе има обособен отдел по археология, а също така и иконна зала, в която са изложени

икони от църквата от с. Костен.

В град Сунгурларе се намира Музеят на лозарството и винарството. Той е единствен по рода си

не само в региона, но и в страната. Устроен е в битова къща на два етажа, построена през 1882г. и

реставрирана и превърната в музей през 1984г. Всички експонати са предоставени от дарители.

Музеят разполага с етнографска и археологическа сбирка, разказващи за историята на района и

на винопроизводството, а също и с библиотека и богат снимков материал. В двора са изложени

автентични съдове използвани до неотдавна при винопроизводството.

Етнографският музей в село Прилеп разполага с интересна експозиция на площ от 180 кв.м.

Представени са поминъкът, празниците и обичаите на местното население. Израз на

материалната култура са народните носии, обредни хлябове и други обредни аксесоари. Музеят е

създаден през 1984 г. и до 1991 г. се радва на голяма популярност в т.ч. и сред чуждестранни

туристи с разнообразен национален състав.

Културния календар на общината е богат. Ежегодно се провеждат редица конкурси, празници и

чествания, като: Национален конкурс за детска рисунка на тема „Трифон Зарезан”, „Трифон

Зарезан" - празник на лозаря и винаря - общински празник, Общински фолклорен празник
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“Долината на лозите псе и танцува", Национален фестивал на етносите „Различни, но заедно”.

Културните прояви в общината също са свързани с лозарството и винарството. Не случайно

празникът на Сунгурларе е 14 Февруари. Трифон Зарезан е първият пролетен празник в

българския календар. Смята се, че празникът има дълбоки корени, т.е. той не е сред типичните

християнски празници. Вероятно празникът е приемник и продължител на честваните още от

траките дни посветени на бога на виното и веселието Дионисий. Празникът традиционно се

открива в Музея на лозарството и винарството.

Празникът Трифон Зарезан се празнува традиционно във всички селища на общината. Освен него

по ротационен принцип в селищата на община Сунгурларе се провежда и фолклорния фестивал

„Долината на лозите пее и танцува”. Село Вълчин е известно с традиционните си кукерски игри.

Посочените периодични прояви имат местно значение. Не съществува стремеж за

популяризирането им на национално ниво, за да се даде възможност за изява на местните

участници.
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8. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. ТРАСЕТА И СЪОРЪЖЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА

ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА, ВОДОСНАБДИТЕЛНА, КАНАЛИЗАЦИОННА,

ГАЗОПРОВОДНА, ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА И ДРУГИ МРЕЖИ

8.1.1. ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНАМРЕЖА

Територията на Община Сунгурларе се електрозахранва от една подстанция 110/20 kV намираща

се в гр.Сунгурларе. В село Лозарево има изградена възлова станция, която от 2010 година се

управлява дистанционно от диспечерска служба.

Местоположението на електрическите подстанции е както следва:

 Подстация Сунгурларе - подземлен имот №251 и №252 УПИ I за ел.подстанция кв.63

 Подстация Лозарево - подземлен имот №000180 според КВС на Лозарево

В населените места електрозахранването с ниско напрежение се извършва с въздушна мрежа.

Разпределителна мрежа 20 kV за гр.Сунгурларе е организирана кабелно, а за останалите селища

на общината въздушно. Обща дължина за разпределителна мрежа 20 киловолта - 288 километра.

На територията на Община Сунгурларе работят 179 трафопоста. Техническото състояние на

трафопостовете и разпределителната мрежа 20 kV е много добро. Те имат значителен резерв в

преносната си възможност, която на места достига до 30-35%. Мрежите с ниско напрежение на

територията на общината също са в добро състояние. Инсталираните трансформаторни мощности

в трафопостовете имат значителен резерв. Средната натовареност за общината е около 50%.

Потреблението на ел. енергия в последните години се колебае в малки граници като се движи в

рамките на 12.5 – 14.5 млн. КWh.

За пренос на електроенергията от подстанция “Сунгурлаrе” до населените места са изградени

електропроводи 20kV със следните параметри:

 Извод “Славянци” - с дължина 29,3 km, с нормален стоманоалуминиев проводник (АС), с

дебелина на сечението 50 mm2 ;

 Извод “Есен” - с дължина 33,2 km, с нормален стоманоалуминиев проводник (АС), с

дебелина на сечението 50 mm2;

 Извод “Вир” - с дължина 33,1 km, с нормален стоманоалуминиев проводник (АС), с

дебелина на сечението 70 mm2;

 Извод “Водолей” - с дължина 16,4 km, с нормален стоманоалуминиев проводник (АС), с

дебелина на сечението 70 mm2;

 Извод “Костен” - с дължина 6,6 km, с нормален стоманоалуминиев проводник (АС), с

дебелина на сечението 35 mm2;

 Извод “Долина” - с дължина 16,6 km, с нормален стоманоалуминиев проводник (АС), с

дебелина на сечението 95 mm2;

 Извод “Огнен” - с дължина 21 km, с нормален стоманоалуминиев проводник (АС), с

дебелина на сечението 95 mm2;

 Извод “Пропан” - с дължина 17,8 km, с нормален стоманоалуминиев проводник (АС), с

дебелина на сечението 70 mm2;

 Извод “Лозарево” - с дължина 14 km, с нормален стоманоалуминиев проводник (АС), с

дебелина на сечението 95 mm2;

 Извод “Сигмен” - с дължина 4 km, с нормален стоманоалуминиев проводник (АС), с

дебелина на сечението 50 mm2;

 Извод “Ведрово” - с дължина 1,3 km, с нормален стоманоалуминиев проводник (АС), с

дебелина на сечението 70 mm2;

 Извод “Пекарна” - с дължина 3,8 km, с нормален стоманоалуминиев проводник (АС), с

дебелина на сечението 185 mm2;

 Извод “Пликлиника” - с дължина 3,6 km, с нормален стоманоалуминиев проводник (АС), с

дебелина на сечението 185 mm2;

 Извод “Полигон 2” - с дължина 16 km, с нормален стоманоалуминиев проводник (АС).

Всички населени места на територията на Община Сунгурларе са захранени с електрическа

енергия от електропроводи 20kV. Във всяко населено място са изградени трансформаторни

постове 20/0,4kV, обезпечаващи нуждите на електро потребителите на ниво Ниско напрежение.

Изградената инфраструктура за пренос и разпределение на електроенергия обезпечава нуждите

на общината в настоящия момент.

В общината има изградени 5 възобновяеми енергийни източника с инсталирана мощност 4930

kW.

Таблица 64. Електроразпределителна мрежа средно и ниско напрежение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

на територията на Община Сунгурларе

Подстанции 110/20 KV -

собственост на ЕСО , бр.

Електропроводи 20 kV -

км.
ТП -брой ВЕИ, брой

ВЕИ, инсталирана

мощност, kW

1 288 179 5 4930

Източник: "Електроразпределение Юг" ЕАД, 2017 г.
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При експлоатацията на съоръженията няма възникнали сериозни проблеми. Кабелната мрежа

средно напрежение е изцяло с подменени кабели. По въздушните мрежи се работи основно по

укрепване на механичната част, а в мрежите ниско напрежение и по подмяна на проводниците с

изолирани такива с по-голямо сечение. Последните 5 години в населените места на Община

Сунгурларе са подменени проводници над 35 километра.

През 2013 година е извършена реконструкция на 8000 метра въздушна мрежа ниско напрежение в

населените места Сунгурларе, Манолич, Терзийско, Чубра и Съединение.

През последните години се отчита намаляване на подаваните електрически мощности от

подстанциите на територията на общината.
Таблица 65. Върхови товари на подстанциите за периода 2015-2016.

Източник: "Електроразпределение Юг" ЕАД, 2017 г.

Година 2015 2016

Мощност 8 MW 6 MW



77



78

8.1.2. ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННАМРЕЖА

Снабдяването на населените места с питейна вода се осъществява от местни водоизточници

каптажи, дренажи, тръбни и шахтови кладенци и от водоснабдителна система “Камчия" по

направлението Айтос - НХК - гр. Бургас.

От деривация “Камчия” се подава питейна вода за гр. Сунгурларе и селата Славянци, Чубра,

Лозарево, Черница, Подвие и Прилеп.

Значителна част от остарялата водопреносна мрежа се нуждае от реконструкция. Изградените

водопроводи са главно от етернитови, стоманени и поцинковани тръби.

Проблем по отношение на водоснабдяването е остарялата водопроводна мрежа за питейна вода,

която често аварира. Едни от най-належащите проблеми е включването на нови водоеми към

водоснабдителната мрежа.

Проблем при водоснабдяването е отдавна е изтеклият експлоатационен период на водопроводите.

Експлоатационната възраст обуславя:

- големи загуби; намалена проводимост: чести аварии;

- влошено качество на питейните води;

Текущ е проект „Интегриран проект за устойчиво развитие на Община Сунгурларе” по Програма

за развитие на селските райони 2007-2013 г., в който е предвидена реконструкция на 2.621 км

водопроводна мрежа в с. Подвис.

В Община Сунгурларе са стартирали строителните дейности по проект на Министерството на

регионалното развитие и благоустройството - Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.

Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянин, с. Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и Полеви полигон “Ново

село”.

Водоснабдяването на голяма част от населените места в Община Сунгурларе е осигурено от

водоснабдителна система "Камчия". Пречиствателната станция за питейни води се намира в

близост до с.Камчия.

Съществуващата водопроводна мрежа в населените места е амортизирана. В отделни участъци е

извършена подмяна с полиетиленови тръби.

Довеждащите външни водопроводи преминават през обособени частни имоти.

Понастоящем изградени и въведени в експлоатация са реконструкции на водопроводните мрежи

на с. Подвис - I етап и с. Съединение.

Извършена е реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Манолич с изграждане на

канализационна мрежа.

През 2016 г. са съгласувани технически проекти за частична реконструкция на вътрешните

водопроводни мрежи за селата Лозарево, Чубра и пълна реконструкция на вътрешна

водопроводна мрежа за село Грозден. Към момента същите не са реализирани.

Общата дължина на водопроводната мрежа в общината е 243,45 км., като 11,6% (около 28,22 км)

е за град Сунгурларе и 88,4% (около 215,23 км) е за селата.

Най-голям е делът на Етернитовите водопроводни тръби - 68% (около 165 км) от цялата

водопроводна мрежа е изградена от такъв тип тръби, следвани от Полиетиленови тръби с висока

плътност - 16% (около 40 км), Стоманени тръби - 12,6% (около 30,4 км), Манесманови тръби -

2,4% (около 5,9 км), Чугунени тръби - 0,8% (около 1,8 км) и Подцинковани тръби - 0,2% ( около

420 м).
Таблица 66. Водопроводна мрежа в община Сунгурларе..

Материал Диаметър [mm] Обща дължина [m]

Етернит

60 57196

80 57345

100 16154

125 6857

150 11326

200 16020

250 143

Манесман

40 58

50 3003

60 523

70 2174

80 222

ПЕВП

32 390

40 265

50 370

63 1561

90 26452

110 2493
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125 4015

140 1043

160 2893

200 540

Стомана

40 2844

50 1006

57 341

65 575

76 477

89 2635

108 13953

159 5565

219 1631

1/2" 330

3/4" 240

1" 837

Чугун

80 989

100 481

125 126

150 296

Поц. тр.
3/4" 90

2" 330

Източник: Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, 2017 г.

Канализационни мрежи има само в няколко населени места и то частично изградени,

включително в общинския център. В селата Манолич, Пчелин и Велислав е напълно изградена

канализационната мрежа, а в град Сунгурларе и селата Прилеп, Грозден и Подвис е частично

изградена.

Изграждането на канализация ще спомогне за постигане на целите заложени в Рамковата

директива по водите, ПУРБ на ИРБ и Директива 91/271/ЕЕС

На територията на Община Сунгурларе съществува хидромелиоративна система за поливни цели,

предназначена за поливните площи, разположени около селищата Сунгурларе, Славянци и Чубра.

В много от населените места за напояване се използва питейна вода.

На територията на Община Сунгурларе съществува напоителна система “Каябашко блато".

Строителството на системата е започнало през 1968 г., а поливните площи за завършени през

1984-85 г. Завареният обем на езеро Скала I е 11 400 000 куб., а на Скала II - 1 220 000 куб.м.

Езерата от системата нямат водосборна област. Съществува изградено водохващане. което подава

вода с обем 1-1.5 млн. куб. м годишно. Системата поддържа 10 атмосфери налягане.

Техническото състояние на системата е добро. Сезонът за ползването й е от 15 юни до 15

септември. Проблеми по стопанисването на хидромелиоративната система са породени от кражби

и повреди по съоръженията. Съществува, но не е изпълнен проект за пълна автоматизация на

подаването на цялата система. Частично е изградено разширяване на горните изравнителн по

самия канал.

Изграденото съоръжение може да напоява до 26 000 дка на територията на общината, гравитачно

напояване и дъждуване чрез ИДЛ-и ф100. Подаването на вода става с гравитачен канал с обща

дължина на довеждащия водопровод - 9,8 км., предназначен за поливните площи, разположени

около селищата Сунгурларе, Славянци, Чубра, Горово. Съществуват 5 масива за напояване:

Сунгурларе I и II, Славянци, Чубра и с. Аврамово (Община Котел).

Вода за напояване се използва както от частни земеделски стопани, така и от кооперации. За

напояване в регулацията на селищата има изградени съоръжения в Сунгурларе, Славянци и

частично в Чубра. В голяма част от населените места на общината за напояване се използва

питейна вода.

Река Мочурица отводнява южната част от територията на общината. Има незначителен и

непостоянен воден режим. На територията на общината са изградени няколко напоителни

системи, които напояват 65 273 дка обработваема земя. Използват се местни водоизточници,

малки язовири на местна прнточност и помнени станции на малки реки и на р. Луда Камчия.

В Кямчийскнн район главен водоизточник за напояване е р. Луда Камчия, от която вземат води с

помпени станцци и се използват за напояване на площи в Община Сунгурларе.

В Сунгурларския подрайон “Напоителни системи” ЕАД - гр. Бургас използва Скаленското езеро

за напояване на 26 105 дка земеделски земи в селата Чубра, Славянин, Горово, Черница и гр.

Сунгурларе. Използват се и изградените за напояване микроязовири.

Извършени са прединвестиционни проучвания за обект: “Частично изграждане на
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канализационна мрежа и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на гр.Сунгурларе".

Към настоящия етап няма предадена канализация в населените места на общината за

експлоатация и поддържане.

Загубите на вода в последните години се увеличават, впредвид изтеклия амортизационен срок на

тръбите.

Графика 15. Подадени водни количества към населените места в Община Сунгурларе за периода 2001-2016 г.

/м3/

8.1.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

Към момента отпадъчните води от домакинствата и обществения сектор в повечето случаи са

заустени в септични ями, което създава предпоставки за замърсяване на почвата, повърхностните

и подземни води. Като цяло се нарушава и екологично равновесие на територията на общината в

резултат на непречистените води.

Извършени са прединвестиционни проучвания за обект ГПСОВ на гр.Сунгурларе.

В с. Манолич е изградена модулна пречиствателна станция за отпадъчни води в подземлен имот

№ 000255 местност „Беле кайрак“- с капацитет З ср.дн=259,20 тЗ/с1. На този етап на територията

на община Сунгурларе няма други изградени ПСОВ, предадени за експлоатация и поддръжка.

Изграждането на пречиствателни станции ще спомогне за постигане на целите заложени в

Рамковата директива по водите, ПУРБ на ИРБ и Директива 91/271/ЕЕС.
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Таблица 67. Водопроводна мрежа в Община Сунгурларе, 2013

№ Населено място

Водоизточници Водоеми ПС Водопроводна мрежа

к-ж д-ж Тр.к Ш. Кл. Речни водох язовири напорни черпателни цпс БПС всичко външна вътрешна

бр бр бр бр бр бр бр м3 бр м3 бр. бр. м м година изграден м година изграден

1 с Бероново 2 1 1 2 225 1 25 1 1 8691 1043 1970 7648 1970
2 с Босилково 1 1 120 1600 300 1976 1300 1976
3 с Везенково 3 1 1 1 120 1 25 1 1 14582 4080 1973 10502 1973
4 с Ведроео 3 2 150 20541 10273 1965 10268 1965
5 с Велислав 1 2 1 2 300 1 7899 3824 1960 40751 1960
6 с.Вълчин 2 1 100 1 25 1 11493 4251 1960 7242 1960
7 с Горово 2 1 10 3488 2447 1931 1041 1931
8 с Гроздей 1 1 2 98 1 11245 3303 1937 7942 1937
9 с Дъбовица 1 1 2 258 1 5218 1100 1974 4118 1974
10 с Завет 2 2 125 1 8796 4263 1966 4533 1966
11 с. Климаш 2 1 2 200 1 12 1 11311 3861 1959 7450 1968
12 сЛозица 3 1 18 3426 1970 1937 1456 1937
13 с Манолич 1 1 1 160 1 15503 10599 1970 4904 1970
14 с. Лозарево 1 1 1 4 617 2 31 1 21058 8861 1960 12197 1960
15 с. Огнен 3 1 2 170 1 50 1 11558 1820 1968 9738 1968
16 с. Подвие 1 1 2 630 1 50 1 22442 9021 1971 13421 1971
17 с. Прилеп 2 1 1 4 510 1 25 1 16059 7350 1970 8709 1970
18 с. Костен 1 1 1 240 1 50 1 10575 4920 1994 5655 1994
19 с. Садово 1 1 3 385 1 25 1 16582 10757 1980 5825 1934
20 с.Славянци 2 1 1 45 1 40 1 9974 1174 1946 8800 1946
21 гр Сунгурларе 1 4 1 3 1630 1 41458 9738 1970 31720 1970
22 с. Съединение 5 1 3 345 1 19381 7018 1970 12363 1970
23 с. Терзийско 4 93 1 25 1 8844 2654 1967 6190 1967
24 с. Черница / 1 1 120 1 8514 0 1954 8514 1954
25 с.Чубра 3 1 1 40 1 8329 2197 1941 6132 1941
26 с. Есен 1 1 1 2 425 1 10770 5800 1985 4970 1980
27 с. Камчия 2 100 3330 970 1980 2360 1980

Общо 27 34 5 8 0 9 51 7234 13 383 22 2 332667 123594 209073

Източник: Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, 2017 г.
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Таблица 68. Подавани водни количества към отделните населени места за последните 15 години

Населени места Подадени водни количества към населените места м3

Години 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

с.Бероново 14000 24400 40000 28400 25000 45000 34200 28400 28800 43200 29800 44300 25700 17450 28250 26700

с.Босилково 15500 11420 19900 8800 8800 13700 19600 22700 24000 15000 11600 16800 14300 15000 17800 17700

с.Везенково 66700 42200 17800 15000 31800 55000 37000 47000 42000 20600 38600 28200 25500 28600 29200 29400

с.Ведрово 18250 11320 44000 47600 29600 48600 24600 69500 41000 43000 43000 25400 25400 20600 20600 19800

с.Велислав 9560 13880 13630 8180 8600 20800 9700 10000 14800 10150 15220 18500 15500 14900 14800 14800

с.Вълчин 18500 29100 36100 28100 16000 18200 23000 16000 20500 46000 38600 37300 31000 26900 29900 38900

с.Горово 5400 400 1700 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 100 0 0 0 0

с.Грозден 51430 64200 56400 50300 59500 52000 49000 56000 64000 71000 49000 50000 46100 52100 62200 56900

с.Дъбовица 5600 11200 9200 5700 5950 8300 10800 8600 11700 9000 6750 9300 9900 6800 6000 7800

с.Завет 14600 15400 14800 10700 9000 11750 10400 9200 10500 8500 8650 15300 16300 13000 7200 7200

с.Климаш 16700 19800 16000 11700 14100 14500 19000 16000 15500 14300 20700 15200 14300 15000 12000 12900

с.Лозица 2150 3950 4300 4120 2920 1100 1900 1250 1200 1550 840 1060 610 630 640 690

с.Манолич 57500 57800 57900 62600 68600 69400 102500 75500 76000 69000 82000 65000 99000 58800 63000 59500

с.Лозарево 201700 256301 189960 149690 174550 148210 189355 158280 215000 172000 171500 165000 137700 196700 215700 128000

с.Огнен 10000 5160 - - - - - - - - - - - - - -

с.Подвис 134500 175253 179708 151892 158284 154176 180192 204765 196673 184879 197688 212716 195300 193700 139500 107000

с.Прилеп 158300 109200 105400 73494 84814 117833 119403 140071 101940 106968 107112 93785 91700 77600 73350 67750

с.Костен 10400 23400 9300 9600 10500 10900 25450 14700 14000 12500 29000 30800 15600 15100 11000 11000

с.Садово 10500 18300 24400 38000 40800 46900 32700 19700 20000 20000 14400 22900 19800 19510 26890 23200

с.Славянци 70150 63700 100700 36200 45000 50750 57000 49100 37500 43000 37000 32000 32100 69400 72900 60000

гр.Сунгурларе 400900 293500 284200 213300 216300 243700 266000 247000 240000 231000 236000 282000 297600 298600 291800 258000

с.Съединение 61300 49300 42700 28286 39000 46669 77250 53580 78000 74650 69000 75040 67040 57700 85100 120840

с.Терзийско 10100 11800 17000 7600 7500 10800 8000 7400 13000 9000 8400 10200 9000 5301 10400 6400

с.Черница 80500 62200 68700 44900 36100 43000 41000 43000 56000 85000 68000 59400 46700 41300 37400 32100

с.Чубра 52880 31000 19200 20800 24400 37000 26400 23950 21300 18000 19200 16900 18300 22600 21500 26900

с.Есен 11600 9600 16100 8150 12100 13900 8100 7650 8700 7100 10000 14000 6400 4000 6600 6100

с.Камчия 6310 6000 6400 5500 5300 5800 6600 7100 5700 5300 5130 4550 3900 3600 4200 5200

язовирно селище 400 300 500 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

с.Пчелин - - - - - - - - - - 1660 1460 1850 1650 1750 1850

Общо: 1515430 1420084 1395998 1069812 1135818 1289288 1380350 1337646 1359013 1321897 1320050 1347211 1266600 1276541 1289680 1146630

Източник: Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, 2017 г.
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8.1.4. ГАЗОПРОВОДНАМРЕЖА

През територията на Общината преминават транзитен и магистрален газопровод. През 2013 г.

МРРБ издава заповед за разрешаване изработването на ПУП (подробен устройствен план) - ПП

(парцеларен план) за обект „Газопровод Нябуко“ в участъка на територията на РБългария, който

преминава и през територията на Община Сунгурларе.

8.1.5. ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ И ДРУГИМРЕЖИ

Всички населени места в общината са телефонизиранн. Изградени са автоматични телефонни

централи с автоматично входящо и изходящо избиране, като част от централата в с. Съединение

вече е и цифрова от 2001 год. Работещи АТЦ в общината са 10, от тях една възлова в гр.

Сунгурларе с национален код 05571 и 9 крайни в селата Бероново, Везенково, Съединение,

Прилеп, Лозарево, Подвис, Терзийско, Ведрово и Манолич. Има свободен капацитет от постове

във всички централи. Всички населени места имат ефирно покритие с радио и телевизионен

сигнал.

БТК ЕАД предоставя телевизионна услуга по технология Direct to The Home TV(DTH TV) на

територията на цялата Община Сунгурларе.

Осигуреното от „НУРТС Диджитъл" ЕАД телевизионно покритие на територията на община

Сунгурларе с цифров сигнал по населени места.

Пощенски станции има в почти всички населени места на общината, с изключение на селата

Дъбовица, Горово, Костен, Климаш, Босилково, Камчия, Завет.

Таблица 69. Телевизионно покритие на територията на община Сунгурларе

Име на населено място КОД Общ процент покритие по население
гр. Сунгурларе 70247 100%
с. Бероново 3959 100%
с. Босилково 5726 41,18%
с. Ведрово 10313 100%
с. Везенково 10327 100%
с. Велислав 76056 100%

с. Вълчин 12591 100%
с. Горово 17049 100%
с. Грозден 17909 100%
с. Дъбовица 83137 95,65%

с. Есен 27615 100%
с. Завет 30051 29,73%
с. Камчия 36004 0%
с. Климаш 37215 100%
с. Костен 38889 100%

с. Лозарево 44029 99,31%
с. Лозица 44149 100%
с. Манолич 47096 100%
с. Подвие 56959 99,10%
с. Прилеп 58325 100%
с. Пчелин 58857 46,67%
с. Садово 65111 94%
с. Скала 66682 100%
с. Славянци 67115 98,70%

с. Съединение 70514 85,44%
с. Терзийско 72299 100%
с. Черница 81006 100%
с. Чубра 81582 100%
Източник: „НУРТС Диджитъл“ ЕАД, 2017 г.

8.1.6. ПЪТНА ИЖЕЛЕЗОПЪТНАМРЕЖА (КЛАСИФИКАЦИЯ И СЪСТОЯНИЕ)

В транспортно отношение Община Сунгурларе е сравнително добре развита. През територията и

преминават пътища от републиканската пътна мрежа, които осигуряват връзка на Северна и

Североизточна България и с южните части на Източна България (вкл. ж.п връзка), а на запад се

осъществява връзката на общината с другите части на България. На територията на общината,

съществува добре изградена пътна мрежа с пътища I, II и III клас от РПМ.

Таблица 70. Републиканска пътна мрежа на територията на Община Сунгурларе

N Клас, N и наименование на пътя Километрично положениеДължина

/км/от/км/ до/км/
1 I-7 гр.ОПУ Шумен - Бероново - гр.ОПУ Сливен 189.3 217.6 28.3

2 II-73 гр.ОПУ Шумен-Лозарево-(Карнобат-Бургас) 43.5 79.5 36,00

3 III-705 Бероново-Сунгурларе-Мъдрино-(Лозарево- Карнобат)
0.0

23,7

21.9

24.546

21.9

0.846

4 III-7006 (Върбица - Бероново)-Садово - гр.ОПУ Сливен 0.0 7.60 7.60

5 III-7305 (Веселиново-Лозарево)-Камчия- Сьединение – Люляково –

Череша – Вресово – (Дъскотна - Айтос)
0.0 9.314 9.314

6

III-7306 Лозарево -Черница - Сунгурларе - Славянци- Чубра- гр. ОПУ

Сливен

дублиран с III-705 2,224 км

0.0

7,525

8,678

7,525

8,678

19.1

7,525

10,422

Източник: МРРБ, Агенция „Пътна инфраструктура“, 2017 г.

Лошо е състоянието на: 18.8 км от път I-7 в участъците от км 189.3 до км 202.2 и от км 205.8 до

км 211.7



85

- 7.3 км от път III-7305 в участък от км О.О до км 7.3;

- 4.1 км от път III-7306 в участък от км 15.0 до км 19.1;

На останалите участъци от републиканската пътна мрежа, състоянието е от добро до средно.

Таблица 71. Списък на републиканските пътища на територията на Община Сунгурларе с отразен габарит

Път № Наименование на пътя от /км/ до /км/ Дължина /км/ Габарит

I-7 гр.ОПУ Шумен - Бероново -гр.ОПУ Сливен 189.300 202.233 12.933 4\6

202.233 202.400 0.167 7.5\12

202.400 205.031 2.631 4\6

205.031 205.787 0.756 8.1\10

205.787 217.600 11.813 4\6

II-73 гр.ОПУ Шумен-Лозарево-(Карнобат-Бургас) 43.500 60.262 16.762 7\9

60.262 61.081 0.819 8\16

61.081 71.686 10.605 7\9

71.686 72.787 1.101 8\14

72.787 79.500 6.713 7\9

III-705 Бероново-Сунгурларе-Мъдрино-(Лозарево-Карнобат) 0.000 0.910 0.910 8\10

0.910 7.800 6.890 7.3\10

7.800 10.800 3.000 4\6

10.800 16.385 5.585 6\8

16.385 16.890 0.505 8\12

16.890 21.900 5.010 7.5\10.5

23.700 24.546 0.846 7.5\10.6

III-7006 (Върбица - Бероново)-Садово -гр.ОПУ Сливен 0.000 4.000 4.000 6.6\10

4.000 7.600 3.600 4\6

III-7305 (Веселиново-Лозарево) - Камчия-Съединение -Люляково-

Черсша-Вресово-(Дъскотна - Айтос) 0.000
9.314 9.314 6\8

III-7306 Лозарево -Черница -Сунгурларе -Славянци-Чубра-гр.ОПУ

Сливен
0.000 7.525 7.525 6\8

дублиран с Ш-705 2.224 км 7.525 8.678 6\8

8.678 19.100 10.422 6\8

Таблица 72. Републикански пътища, минаващи през урбанизираната територия на населените места на

територията на Община Сунгурларе

Път № Наименование на пътя

Километрично

положение
Дължина

/км/
Населено място

от /км/ до /км/

I-7 гр.ОПУ Шумен - Бероново -гр.ОПУ Сливен 204.961 205.787 0.826 с. Бероново

II-73 гр.ОПУ Шумен-Лозарево-(Карнобат-Бургас)

60.262 61.081 0.819 с.Прилеп

71.686 72.787 1.101 с.Лозарево

77.222 77.834 0.612 с.Вълчин

III-705
Бероново-Сунгурларе-Мъдрино-(Лозарево-

Карнобат)

0.000 0.909 0.909 с.Бeроново

8.555 9.202 0.647 гр.Сунгурларе

10.644 12.694 2.050 гр.Сунгурларе

16.218 16.989 0.771 с.Горово

III-7006 (Върбица - Бероново)-Садово -гр.ОПУ Сливен 3.579 4.062 0.483 с.Садово

III-7305
(Веселиново-Лозарево) - Камчия-Съединение -

Люляково- Череша-Вресово-(Дъскотна - Айтос)

1.836 2.407 0.571 с.Камчия

7.275 7.846 0.571 с.Съединение

III-7306
Лозарево -Черница -Сунгурларе -Славянци-

Чубра- гр.ОПУ Сливен

0.000 0.287 0.287 с.Лозарево

3.566 4.847 1.281 с.Черница

8.678 10.336 1.658 гр.Сунгурларе

10.336 11.205 0.869 гр.Сунгурларе

13.208 15.048 1.840 с.Славянци

15.792 16.781 0.989 с.Чубра

Общо 16.284
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Таблица 73. Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение през 2015 г. и прогноза до 2035 г.

Година

Номер

на

пътя

Вид на

преброителния

пункт /главен,

допълнителен или

автоматичен/

Номер на

преброителния

пункт

Местоположение

на преброителния

пункт /км/

Начало на

преброителния

участък /от км/

Край на

преброителния

участък /от км/

Леки

автомобили
Автобуси

Леки

товарни

автомоби

ли

Средни

товарни

автомобили

Тежки

товарни

автомобили

Товарни

автомобили с

ремарке и

влекачи с

полуприцепи

Общ брой

товарни

автомобили

Общ брой

превозни

средства

Единици

леки

автомобили

Оразмерител

ни

автомобили

на денонощие

2015 7 Д 465 201.000 173.705 202.300 12 0 7 0 0 7 14 26 51 12

2020 13 0 7 0 0 7 14 27 52 12

2025 14 0 8 0 0 8 16 30 58 14

2030 16 0 9 0 0 9 18 34 66 15

2035 18 0 10 0 0 10 20 38 73 17

2015 7 Д 466 202.700 202.300 205.400 265 1 45 7 7 6 65 331 407 17

2020 285 1 47 7 7 6 67 353 431 17

2025 314 1 51 8 8 6 73 388 472 17

2030 353 1 56 9 9 7 81 435 528 20

2035 397 1 63 10 10 8 91 489 594 23

2015 7 Д 467 205.900 205.400 211.700 35 0 12 7 8 7 34 69 114 19

2020 38 0 13 7 8 7 35 73 119 19

2025 42 0 14 8 9 8 39 81 132 21

2030 47 0 15 9 10 9 43 90 147 24

2035 53 0 17 10 11 10 48 101 164 26

2015 7 д 468 211.750 211.700 217.960 54 0 8 4 4 6 22 76 107 14

2020 58 0 8 4 4 6 22 80 111 14

2025 64 0 9 4 4 6 23 87 119 14

2030 72 0 10 4 4 7 25 97 133 15

2035 81 0 11 5 5 8 29 110 151 18

2015 73 Д 1568 60.550 60.500 72.400 1 550 19 270 171 71 586 1098 2667 4673 1081

2020 1705 20 297 188 78 645 1208 2933 5139 1189

2025 1918 22 334 212 88 726 1360 3300 5782 1339

2030 2206 24 384 244 101 835 1564 3794 6647 1539

2035 2537 26 442 281 116 960 1799 4362 7640 1768

2015 73 Д 1570 73.350 72.400 78.100 1635 33 267 169 29 621 1086 2754 4821 1116

2020 1799 35 294 186 32 683 1195 3029 5301 1227

2025 2024 38 331 209 36 768 1344 3406 5959 1379

2030 2328 42 381 240 41 883 1545 3915 6848 1584

2035 2877 46 438 276 46 1015 1776 4499 7867 1820

2015 705 Д 2084 8.900 0.000 11.300 251 4 46 11 7 10 74 329 424 24

2020 270 4 48 12 8 11 79 353 455 26

2025 290 4 50 13 9 12 84 378 486 28
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2030 319 4 54 14 10 13 91 414 531 31

2035 351 4 58 15 11 14 98 453 578 33

2015 705 Д 2085 12.700 11.300 24.500 902 13 96 46 11 20 173 1088 131.1 53

2020 970 14 101 49 12 21 183 1167 1403 57

2025 1043 15 106 53 13 22 194 1252 1502 61

2030 1147 16 114 58 14 24 210 1373 1643 66

2035 1262 17 123 64 15 26 228 1507 1800 71

2015 7306 Д 935 6.000 0.000 7.500 1305 35 246 80 19 39 384 1724 2219 109

2020 1403 37 264 80 20 41 409 1849 2375 115

2025 1543 40 290 84 22 44 446 2029 2601 125

2030 1736 44 326 99 24 48 497 2277 2912 137

2035 1953 50 367 111 27 54 559 2562 3277 154

2015 7306 Д 936 13.000 7.500 19.100 1456 36 294 108 31 25 458 1950 2500 115

2020 1565 38 316 113 33 26 488 2091 2675 121

2025 1722 41 348 121 35 28 532 2295 2931 130

2030 1937 45 392 133 39 31 595 2577 3286 144

2035 2179 51 441 150 44 35 670 2900 3699 163

Източник: АПИ, Институт по пътища и мостове, 2017 г.
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Вътрешната пътна мрежа е развита и осигурява удобни транспортни връзки на всички населени

места от общината с общинския център. Селищата се свързват помежду си основно с пътища от

общинската пътна мрежа. В град Сунгурларе има автогара.

Таблица 74. Общинска пътна мрежа на територията на Община Сунгурларе

път № Наименование дължина

км
вид настилка Състояние

BGS1260 / I - 7 , Върбица - Бероново / - Везенково - Велислав -

Манолич
11,300 асфалтобетон добро

BGS2261 /BGS1265, Лозица - Огнен / - Терзийско 1,300 асфалтобетон средно

BGS2262 /BGS2267, Прилеп - Съединение / Ведрово - Босилково 3,700 асфалтобетон средно

BGS3263 / I - 7 , Бероново - Мокрен / - Дъбовица 3,100 двойна обработка лошо

BGS3264 / I -7 , Бероново - Мокрен / - Скала - Славянци / III - 7306 / 6,920 асфалтобетон добро

BGS1265
/III - 7306 / Сунгурларе - Грозден - Лозица - граница общ.

(Сунгурларе - Карнобат) - Огнен - Искра - /I-6/
14,250 асфалтобетон средно

BGS2266 /III - 705, Сунгурларе - Мьдрино / - Черница - Есен /

BGS1260/
17,100 асфалтобетон добро

BGS2267
/ II- 7 3 , Веселиновo - Лозарево / Прилеп - жп гара Завет -

Завет - Съединение / 111 - 7305 /
16,200 асфалтобетон средно

BGS2268 / II-7 3 , Веселиново - Лозарево /Подвис - Есен / BGS2266 9,730 асфалтобетон добро

BGS2269
/II -73/ - Лозарево - Климаш - Костен - граница общ.

(Сунгурларе - Карнобат) - Раклица / BGS2069 /
6,640 асфалтобетон добро

BGS3270 BGS1260, Везенково - Манолич / Велислав - Пчелин 2,870 асфалтобетон добро

Източник: Община Сунгурларе, 2017 г.

През територията на Община Сунгурларе преминава ж.п. линията от начална гара Карнобат с

направление към Варна и Шумен, която е единствената връзка между южните и северните части

на Източна България. През Общината преминава и жп линия София-Дъбово-Варна. За товаро-

разтоварни дейности се използва гара Лозарево. Освен нея, по протежението на линията на

територията на общината се намират и жп гарите Подвис и Завет, както и жп. спирките Вълчин и

Ведрово.

Категоризацията на жп линията, преминаваща през територията на община Сунгурларе, съгласно

„Наредба за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в

железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии“, е

железопътна линия „железопътна магистрала“.

Класификация на жп линията, преминаваща през територията на община Сунгурларе, съгласно

Нормативната уредба на ДП „НК ЖИ” по товаронапражение е V-ти клас.

По отношение габарита на натоварване - участъка е с габарит „ОС“. Дължина на железопътната

мрежа на територията на община Сунгурларе е както следва: по трета главна жп. линия Карнобат

- Комунари - Синдел - Варна фериботна от км 8+814 между гара Карнобат и сп. Вълчин до км

45+303 между гара Завет и РП Люляково с дължина 36,489 км.

На територията на общината са разположени 5 броя прелези, както следва:

- на км 10+147 между гарите Карнобат и Лозарево;

- на км 18+924 между гарите Лозарево и Подвис;

- на км 24+400 в района на гара Подвис;

- на км 26+590 и на км 33+069 между гарите Подвис и Завет (24+820), разделен пост

Ведрово (на км 35+101), гара Завет (на км 40+875) и спирките Вълчин (на км 10+791),

Климаш (на км 19+100), Прилеп (на км 29+924) и Завет (на км 42+500).

Техническото състояние на релсо-траверсовата скара е добро и гарантира заложените в графика

за движение на влаковете скорости.
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8.1.7. СМЕТОСЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ

На територията на община Сунгурларе, основно в населените места, се генерират следните видове

отпадъци:

- Смесени битови отпадъци – от жизнената дейност на населението;

- Производствени отпадъци – от дейността на производствените предприятия;

- Строителни отпадъци – от извършваните строително-ремонтни дейности;

- Опасни отпадъци.

Основните източници на отпадъци от територията на община Сунгурларе са домакинствата,

производствените предприятия, строителството, животинските ферми, търговските обекти и др.

Общинското депо за неопасни отпадъци, находящо се в поземлени имоти 197003 и 197004 по

картата на възстановената общинска собственост на землище с. Балабанчево е със спряна

експлоатация въз основа на Заповед на Директора на РИОСВ-Бургас от 2015 г. Предвидено е и е

изготвен проект за закриване и рекултивация на депото, както и озеленяване на рекултивираните

терени. До момента процедурите по закриване на депото не са приключили.

Община Сунгурларе участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците Бургас, което

включва 9 общини. През 2016 г. е осъществен проект за "Изграждане на регионална система за

управление на отпъдъци в регион Бургас".По програма ИСПА битовите отпадъци и част от

производствените отпадъци от 2016 г. се извозват за третиране на регионално депо за неопасни

отпадъци “Братово-запад”. С реализиране на депото се постига драстично намаляване на

количествата отпадъци.

Таблица 75. Количество депонирани отпадъци в Община Сунгурларев за периода 2013-2016 г.

Година 2013 2014 2015 2016

Количества депонирани отпадъци /т./ 1854 1402 1769 499

Източник: Община Сунгурларе, 2017 г.

Отпадъците от системата РЦОО на Община Сунгурларе се извозват до площадката на Феникс

Пластик ЕООД в гр. Търговище, където се извършва сепарирането им.

От 2012 г. в общината е въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Проектът включва изграждане на първа клетка от Регионалното депо за отпадъци "Братово -

Запад", довеждаща и площадкова инфраструктура, съоръжения за третиране, рециклиране и

открито компостиране на отпадъци, доставка на машини и оборудване, както и изграждане на две

претоварни станции за отпадъци в общините Несебър и Карнобат.

В изпълнение на проекта е изградена и въведена в експлоатация необходимата инфраструктура за

екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци вкл:

 Клетка 1 е разположена на обща площ от 6 ха, с капацитет 400 000тона и и с обем 450 000

куб. м., период на експлоатация 5 г. - 2015-2019 г.

Следвайки тенденциите и политиката за управлението на отпадъците в ЕС и Република България

на територията на Клетка 1 ще се депонират само така наречените "крайни отпадъци", т.е. само

тези отпадъци, които не биха се използвали повторно или рециклирали.

 Сепарираща инсталация с капацитет 80 000 -100 000 т/год. за смесени битови отпадъци.

Инсталацията за сепариране е предназначена за третиране на неопасни битови отпадъци, с цел

осъществяване на предварително третиране на отпадъците до достигане на критериите за

последващото им екологосъобразно третиране чрез рециклиране или оползотворяване. Битовият

отпадък, който може да бъде сортиран с инсталацията е минимум 216,18 тона дневно и максимум

306,5 тона дневно в зависимост от режима на работа.

В резултат от експлоатацията й ще бъдат постигнати поставените индикативни цели за

рециклиране и опозотворяване на битови отпадъци, заложени в Националната програма за

управление дейностите по отпадъците:

- Намаляване на теглото на постъпилите на територията на регионално депо неопасни

отпадъци, предназначени за депониране;

- Максимално увеличаване на теглото на постъпилите отпадъци, годни за последващо

рециклиране или оползотворяване.

 Компостираща инсталация с капацитет 13 000 т/год. разделно събрани зелени и

градински отпадъци.

На площадката за компостиращата инсталация са разположени Компостиране - фаза 1 и Склад за

съхранение на готовия компост. Оформени са площадки за компостиране - фаза 2; приемна зона

за зелени отпадъци, подлежащи на компостиране; рафиниране и сортиране на готовия компост.

Предложеният метод на компостиране е в две последователни фази: разлагане или ферментация и

фаза зрееене. В края на втората фаза е налице стабилизиран готов компост, който може да се

използва като почвен подобрител за повишаване плодородието на почвата.

 Стопански двор

На територията на стопанският двор се разполагат необходимите сгради и съоръжения,

осигуряващи нормалната експлоатация на Регионалното депо "Братово - Запад".
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 Площадка за третиране на строителни отпадъци.

Годишното количество строителни отпадъци, които трябва да постъпят на площадката за

обработка са 60 000 т/год. На площадката е инсталирана инсталация - трошачка с капаците от 50

т/час, като натрошените материали ще се разделят по фракции, което ще даде възможност част от

рециклираните строителни материали да се използват отново в строителството.

 Площадка за третиране на едрогабаритни отпадъци.

На площадката е разположена дробилка за едрогабаритни отпадъци, която ще може да приема и

обработва 20 000 т/годишно отпадъци и с капацитет 15 т/час.

 Локална пречиствателна станция за отпадни води

Технологията на Локалната пречиствателна станция за отпадъчни води за депото е базирана на

модулна инсталация, в която са комбинирани процеси на механично пречистване и физико-

химично пречистване.

 Екопарк за временно съхранение на опасни отпадъци и рециклируеми отпадъци от

населението.

Екопаркът е разположен на площ от 1150 м2. На него се намират контейнери, за разделно събрани

отпадъци и са обособени следните участъци: площадка с контейнери за хартия, картон, стъкло,

метали, пластмаси, дърво и др. отпадъци от домакинства; площадка за събиране на гуми; пункт за

излезли от употреба домакински електроуреди; център за опасни отпадъци от населението.

Претоварна станция Карнобат е разположена на площадка от 7.9 дка, на около 4 км от гр.

Карнобат. Претоварната станция е компонент от регионалната система за управление на

отпадъците. Тя обслужва общините Карнобат и Сунгурларе с възможност да поеме и отпадъците

от общините Айтос и Руен. Има претоврващ и транспортен капацитет от 10 000 тона отпадъци

годишно. Станцията разполага със съоръжение за рециклиране на строителни и едрогабаритни

отпадъци с капацитет от 10 до 18 хил. т/годишно (10т/час).

На територията на площадката са изградени покрита претоварна станция с бункер, компактор -

преса и устройство за зареждане и товарене на транспортните контейнери, площадка за

рециклиране на стрителни и едрогабаритни отпадъци, екопарк на площ от 1272 м2,

административно - битова сграда с КПП и лаборатория, гараж с автомивка и ремонтна

работилница, дизелова колонка с резервоар, площадкова и довеждаща инфраструктура.

Налице е потенциал за увеличаване капацитета на станциите с бъдещо изграждане на инсталации

за сепариране и компостиране.

Основните генератори на производствен отпадък в община Сунгурларе са предприятията, сред

които има едно предприятие с нисък рисков потенциал - пречиствателна станция за питейни води

„Камчия", с. Прилеп; община Сунгуларе.

През 2015г. на територията на общината са генерирани общо 1620,20 т смесени битови отпадъци

с код 200301.

Община Сунгурларе, която е притежател на битовите отпадъци, в т.ч. смесени битови отпадъци, е

сключила Договор с фирма „БТ-Инженеринг”ЕООД за изследвания за определяне на

морфологичния състав на битовите отпадъци в общината.

Съгласно годишния отчет за депониране на отпадъци за 2014г., характеристиката на

депонираните отпадъци на вече бившето депо за отпадъци е с код: 20 03 01 за 2015г. общо

1620,2тона, а през 2014г. - 1402,4 тона.

Смесеният битов отпадък от община Сунгурларе не претърпява процес на излужване, тъй като по

количество не надвишава 5000 тона/годишно от един източник (една площадка).

Рециклирането е дейност за възстановяване или възобновяване на суровинни свойства. Голяма

част от отпадъците представлява ценна суровина и може да бъде върната обратно в

производствения процес или пък да и се намери друго приложение.

На ниво община Сунгурларе няма изградени мощности за рециклиране или оползотворяване на

отпадъка от хартия, пластмаси, метал и стъкло.

В община Сунгурларе е въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, излязло

от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори.

Таблица 76. Количество разделно събрани отпадъци от опаковки за 2014г. и 2015г. /тона/

Вид
Количество разделно събрани битови

отпадъци

Отпадъци, директно предадени за рециклиране

от предприятията

Година 2014г. 2015г. 2014г. 2015г.

Хартия 19.900 2.780

Пластмаса 0.251 6.180 6.081

Стъкло 32.000 40.000 30.000

Метали 9.522 0.50

Дърво 3.000

Общо 0.036 0.207 0.048 0.299

Източник: Община Сунгурларе, 2017 г.

Сключен е договор № 105, РСО-ОБ-048 от 30.06.2014 г. за организиране на система за РСОО на

територията на община Сунгурларе с „Екоколект” АД. Обхванати населени места са: гр.

Сунгурларе – 9 точки, с. Манолич – 2 точки, с. Черница – 1 точка, с. Съединение – 3 точки, с.

Славянци – 2 точки, с. Подвис – 2 точки, с. Грозден – 2 точки, с. Лозарево – 2 точки и с. Прилеп –

2 точки. Във всяка точка има поставени по два броя жълти контейнери тип „Ракла” с обем 1100 л
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за събиране на хартиени и картонени, пластмасови и метални опаковки и един брой зелен

контейнер тип „Иглу” с обем 1500 л за събиране на стъклени опаковки. До м. октомври 2014 г.

подизпълнител на ООп „Екоколект” АД беше „Евро Импекс – Бургас” ЕООД, оператор на

площадка със сепарираща инсталация, находяща се в общ. Поморие, гр. Каблешково,

Промишлена зона, УПИ ІV-1123, кв. 90.

След 20.10.2014 г. „Екоколект” АД е изпратила уведомление за прекратяване на договора за

третиране на отпадъци от опаковки, сключен с „Евро Импекс – Бургас” ЕООД, поради

невъзможност за изпълнение на поетите задължения по него от страна на „Евро Импекс – Бургас”

ЕООД. „Екоколект” АД е подписала анекс към Договор от 20.12.2012 г., сключен между

„Екоколект” АД и „Екоинвест Асетс” АД, за извършване на предварително третиране на

отпадъците от опаковки, собственост на „Екоколект” АД, събрани от системата за разделно

събиране. Местонахождението на площадката, на която ще се извършват дейностите по

предварително третиране (сепариране и балиране) на събраните отпадъци от системите за РСОО е

в село Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, местност „Чакмак баир”, ПИ № 23005.

Сключен е договор за сътрудничество № 123 от 02.09.2013 г. с "Трансинс Технорециклираща

компания" АД за сътрудничество в областта на разделното събиране на ИУЕЕО на територията

на община Сунгурларе със срок от 3 години. Събират се на кампании два пъти годишна.

Сключено е допълнително споразумение № 1 към договор № 123/02.09.2013 г. с "Трансинс

Технорециклираща компания" АД от 23.09.2013 г., с което се определя кратността на събиране на

ИУЕЕО – май и септември. Сключен е договор № 125 за организиране на система за разделно

събиране на ИУЕЕО с "Електрооползотворяване" ЕАД на 04.09.2014 г. за срок от три години.

Срокът на договора ще се счита продължен за неопределено време, ако никоя от страните не

заяви писмено желание за прекратяването му. Събират се два пъти годишно.

Сключен е договор за сътрудничество № 127 от 09.09.2013 г. с „Ауторек” ЕАД, гр. Бургас за

управление на отпадъци от МПС и организиране на събиране, транспортиране и съхраняване на

ИУМПС, намиращи се върху общинска собственост на територията на община Сунгурларе за

срок от 3 г., който може да бъде продължен за неопределен срок.

На интернет страницата на община Сунгурларе е посочена площадка – автосервиз в гр.

Сунгурларе, където жителите на общината могат да предават отработени моторни масла.

Сключен е договор за сътрудничество № 122 от 02.09.2013 г. с „Трансинс авторециклиращ

консорциум” АД, гр. Варна за събиране, съхраняване и предаване за последващо оползотворяване

и/или обезвреждане на ИУГ за срок от 3 г. с възможност за продължаване на действието му за

същия срок. Сключено е допълнително споразумение № 1 към договор № 122/02.09.2013г. с

„Трансинс авторециклиращ консорциум” АД на 23.09.2013 г., с което се определя място за

разделно събиране на ИУГ на територията на гр. Сунгурларе

9. ОТДИХ И ТУРИЗЪМ

9.1. ОБЕКТИ, ЗНАЧИМОСТ И СОБСТВЕНОСТ

Рекреационните ресурси на общината включват: язовир Камчия, къмпинг „Хан Крум”, „Гара

Завет”, къмпинг „Бероново“, местността „Ичмята”. Във връзка с охраната на природата, за

природни забележителности и защитени природни обекти са обявени: скалните образования в

местността "Немойдере”, водопадите "Кара су”, “Синият вир“, “Стръмнина” и “Крумов водопад",

туристически обект "Кога“ 1008 м "Калето", където е проведена битката на хан Крум с

византийците.

Основа за организиране на маршрутен и опознавателен туризъм могат да бъдат разкритите

паметници на културата от различни епохи.

Подходящите видове туризъм, които могат да се практикуват в Община Сунгурларе са:

- Екотуризъм (пешеходен, планински, лов, риболов, конна езда, наблюдение на редки птици и

цветя, рисуване, фотолов). В Общината е добре развит и е свързан най-вече с посещението

на природни феномени, резервати, дива природа и др. В землищата на с. Садово, с.

Дъбовнца и др. има възможности за развитие на ловен туризъм. В района има достатьчно

запаси от дивеч с възможности за развитие на селекционен, трофеен и групов лов, но липсва

база.

- Културен туризъм - с много добри условия и потенциал за развитие. На територията на

общината са открити общо 59 антични могили. Потенциали за развитие на културния

туризъм са и традиционните занаяти, домашни занятия и производства, фолклор, музейна

сбирка, археологически и исторически паметници (църкви, жилищни и обществени сгради и

др.), традиционни празници.

- Селския туризъм - Началото на селския туризъм в общината се поставя в с. Везенково.

Селото е разположено на 18 км северозападно от Сунгурларе, 28 км от Жеравна и Котел и 90

км от Бургас. Освен Къща за гости Андоновата къща като допълнителни услуги се предлагат

велосипеди под наем, разходки с каруца, риболов на река Луда Камчия (клен, мряна и др.),

преходи, екскурзии. На територията на общината все още няма обособени екопътеки,

въпреки подходящите условия за това.

- Ловен туризъм - В районите на с. Садово, с. Дъбовица и др. има възможности за развитие на

ловен туризъм. В района на Държавно лесничейство – Садово има организирани ловни

стопанства, в които се обстрелва благороден елен, сърни, диви свине. В момента в района
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има достатъчно запаси от дивеч с възможности за развитие на селекционен, трофеен и

групов лов, но липсва база. Използват се базите на ИА ”Пътища” в с. Бероново и Базата на

лесничейство Котел в с. Жеравна.

Цялата община е наситена с история и традиции. Има останки от почти всички епохи от

античността до днес.

Особено интересни за посещения са пещерите, където има следи от останки от каменната епоха.

Интересни забележителности и територии в общината представляват:

 скалните образувания в местността “Чифликова нива” в землището на с. Пчелин;

 „Пробития камък” в село Бероново се характеризира с гъбообразни скални образувания от

варовик с площ 0.5 ha в района на с. Бероново;

 59 антични могили

 Крепостта Градището в с.Лозарево, където са разкрити части от северната и източната

стена, североизточна ъглова кула, две помещения и жилищна сграда, част от улица, част от

водопровод, добре запазена канализационна система, както и старохристиянска базилика

от V в. след Хр. Освен крепостта в м. Градището са открити останки от селище от

Ранновизантийския период. Открита е и трикорабна едноапсидна църква от

Средновековието. Друга забележителност е базиликата в местността Градището. Тя се

намира на около 1,5 км северно от с. Лозарево. Счита се, че е раннохристиянска.

Базиликата е трикорабна с притвор в западната и част. Днес стените на старинната църква

са запазени на височина до около 1,5 м над земята.

 Крепостта Голое (І в. пр.н.е.) край с. Лозарево

 „Корията” в село Везенково с останки от вековна дъбова гора, която е задължително и

много важно да бъде запазена;

 „Орлиците” в село Камчия е защитена територия за опазване на естествените

местообитания на защитени и редки растителни и животински видове и техните

съобщества и характерния ландшафт и скални образувания;

 Природна забележителност за запазване на находището от черни боровинки в село Садово;

 Средновековната крепост Садовско кале край село Садово, служила за охраняване на

пътищата по Садовската река. Днес е запазена част от източната стена на крепостта.

Дебелината и е 2.3 м, а височината - 3.5 м. Изградена е от каменни блокове и червен

хоросан. Край нея е намерена керамика от IV-VII век.

 Природна забележителност за запазване на находищата на Урумово лале в село Терзийско.

 Църквата "Св. Архангел Михаил" в с. Костен, в която е служил Софроний Врачански, със

запазения си възрожденски архитектурен стил и интересна митично-религиозна каменна

пластика. Тук се намира и първото килийно училище в Бургаска област, изградено в

подножието на връх Илийца.

 Исторически паметник къща в с.Дъбовица, на която е изобразен „Мадарския конник“ и

картата на Велика България, заедно с всички военни дела на тогавашните пълководци.

 Късноантична и средновековна крепост Манолич кале – на 1.51 км южно по права линия

от центъра на село Манолич, изградена на възвишение със стръмни склонове, намиращо се

на южния десен бряг на река Луда Камчия

 Музей по “Лозарство и винарство” - помещава се в реставрираната през 1984 г. от

Националния Институт за Паметници на Културата /НИПК/ двукатна къща в котленско-

жеравенски стил. Къщата е строена през 1882 г.

 Етнографски музей в с.Прилеп - представени са поминъкът, празниците и обичаите на

местното население

 Местността Ичмята – местност край гр. Сунгурларе, превърната в парк за отдих с

минерална вода. Изградени са кътове за детски забавления и малък зоопарк.

Водното богатство е представено от река Луда Камчия протичаща от запад на изток, както и от

река Мочурица (ляв приток на река Тунджа) в южната част. Тук се намира и едно от малкото

естествени тектонски езера в страната - Скаленското езеро. Всички те са особено подходящи за

рекреация, туризъм и риболов.

В р. Луда Камчия, р. Мочурица и р. Садовска, както и в множеството микроязовири има условия

за риболов. Лови се мряна, речен кефал, скобар, кротушка. В зарибените микроязовири и шаран.

Река Садовска е подходяща за зарибяване с пъстърва.

В общината са регистрирани 8 обекта на туристическата инфраструктура, разположени в гр.

Сунгурларе, с. Бероново и с. Везенково.

Таблица 77. Tуристическа инфраструктура в община Сунгурларе

Наименование на обекта Категоризация Брой стаи Брой легла Местоположение

Къща за гости “Шърково гнездо” 3 звезди 14 гр. Сунгурларе

Къща за гости „Велико Великов“ 2 звезди 5 10 с. Бероново

Къща за гости "Рая" 3 звезди 4 11 с. Бероново

Арт Къща за гости „Ноар“ 2 звезди 5 10 с. Бероново

Къща за гости „Свети Георги“ 1 звезда 6 26 с. Бероново

Източник: Община Сунгурларе, 2017 г.

В общината има изградени стадиони в 6 населени места. Всички обекти са общинска собственост.

В по-голяма част от училищата има спортни салони, а в СОУ “Христо Ботев” гр. Сунгурларе е
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новопостроената многофункционална спортна зала с условия за провеждане на спортни

състезания по волейбол, баскетбол, хандбал.

Таблица 78. Видове спортни обекти

Спортен обект Местоположение

Футболен стадион с лекоатлетическа

писта
гр. Сунгурларе, в регулация

Стадион с олимпийски размери с. Подвис, извън регулация имот №000258

Стадион с. Манолич, в регулация

Стадион
с.Съединение, извън регулация имот №361- спортен терен и №360

съблекалня към стадиона, като част от тези два имота са и в регулация

Стадион с. Прилеп, в регулация

Стадион с. Лозарево, в регулация

Източник: Община Сунгурларе, 2017 г.

9.2. ВЛИЯНИЕ В ОБЩОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

За периода 2007-2011 г. се отчита рязък спад на реализираните нощувки в средствата за подслон

/с 56%/ и в местата за настаняване /с 61%/.

Таблица 79. Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване в община Сунгурларе

Община Сунгурларе
Общо

2007 2008 2009 2010 2011

Реализирани нощувки в средствата за подслон - брой 639 599 613 357 282

Реализирани нощувки в местата за настаняване - брой 104 58 70 75 40

Приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване -

хил.лв.

0 0 0 0 0

Източник: Общински план за развитие на Община Сунгурларе 2014-2020 г.

По данни на НСИ липсва информация за регистрираните приходи от туризма.
Таблица 80. Приходи от туризма

Видове

Туристическа

инфраструктура

Брой Легла Легла-

денонощия бр.

Стаи

– бр.

Реализирани

нощувки

Пренощували

лица

Приходи от

нощувки

Средства за подслон 1 16 992 8 .. .. ..

Хотели - - - - - - -

Източник: НСИ, 2015 г.; „Справочник Районите, областите и общините в Р България“
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10. ФАКТОРИ, КОИТО СТИМУЛИРАТ И ФАКТОРИ, КОИТО ЗАДЪРЖАТ РАЗВИТИЕТО

НА ОБЩИНАТА

10.1. ФАКТОРИ, КОИТО СТИМУЛИРАТ РАЗВИТИЕТО

- близко разположение до големи градски центрове – Сливен, Ямбол, Бургас

- обособени производствени бази

- увеличаване на общия брой икономически субекти

- нарастване както на общия брой на заетите лица

- рискове от проявление на разрушителни геоложки явления и процеси

- изградена и функционираща социална инфраструктура

- богатство на недвижими културни ценности

- значителен резерв на инсталирани трансформаторни мощности

- изградена канализационната мрежа в селата Манолич, Пчелин и Велислав

- достъп до републиканска пътна мрежа - I, II и III клас

- наличие на железопътна мрежа

- богатство на природни и антропогенни ресурси за развитие на отдиха и туризма

- изградени обекти на туристическата инфраструктура в гр. Сунгурларе, с. Бероново и с.

Везенково

10.2. ФАКТОРИТЕ, КОИТО ЗАДЪРЖАТ РАЗВИТИЕТО

- намаляване на населението с около с 24% за периода 2001-2016 г.

- застаряване на населението

- отрицателен и механичен прираст

- тенденция на намаляване на броя на заетите лица

- голяма част от територията попада в обхвата на защитени територии и защитени зони

- намаляване броя на децата в детските градини

- намаляване броят на училищата и броят на учащите

- амортизирана водоснабдителна мрежа

- частично изградени канализационни мрежи в град Сунгурларе и селата Прилеп, Грозден и

Подвис и неизградени такива в останалите населени места

- липса на изградени ПСОВ освен в с.Манолич

- липса на изградена туристическата инфраструктура в повечето населени места

II. ПРОГНОЗА

1. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

1.1. ПРОГНОЗА ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ

Развитието на населението се базира на естественото възпроизводство на населението (фертилни

контингенти, очаквана фертилност, смъртност, средна продължителност на живота) и механичния

прираст.

За Община Сунгурларе е характерна благоприятна възрастова структура с висок дял на

фертилните контингенти, нисък дял на възрастното население и високи стойности на младите

хора.

Прогнозата за демографското развитие на Община Сунгурларе за периода до 2037 г. е направена

посредством екстраполационен метод – на база тенденции в развитието на населението за

последните 20 г., тъй като се очаква темпът на намаляване на населението да се запази и в

перспектива.

Прогнозата е разработена в три варианта - песимистичен, реалистичен и оптимистичен, като в

таблицата е представено очакваното демографско развитие при трите варианта за 2020, 2025, 2030

и 2035 г.

И в трите варианта на развитие се очаква намаляване на населението на Община Сунгурларе като

цяло, така и по отделните населени места, но с различни темпове.

Таблица 81. Прогнозно демографско развитие на Община Сунгурларе – песимистичен, реалистичен и

оптимистичен вариант

Песимистичен вариант 2020 2025 2030 2035

Население Община Сунгурларе 11644 11367 10992 10571

0-14 г. 1925 1908 1806 1768

15-64 г. 6632 6529 6379 6201

65+ г. 3086 2930 2806 2602

с.Бероново 95 94 93 92

с.Босилково 60 54 47 38

с.Ведрово 91 87 81 74

с.Везенково 368 352 331 307

с.Вълчин 393 393 393 395

с.Горово 30 30 29 29

с.Грозден 743 743 743 745

с.Есен 65 61 56 50

с.Завет 107 99 89 77
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с.Камчия 67 63 57 50

с.Климаш 307 287 259 227

с.Костен 344 340 335 328

с.Лозарево 800 780 752 720

с.Лозица 10 10 9 9

с.Манолич 1072 1035 986 931

с.Подвис 461 457 451 444

с.Прилеп 565 548 526 501

с.Пчелин 53 51 47 44

с.Садово 180 177 172 168

с.Скала 15 14 12 10

с.Славянци 722 718 713 706

гр.Сунгурларе 2974 2908 2820 2720

с.Съединение 957 940 918 893

с.Терзийско 69 56 39 19

с.Велислав 149 149 148 148

с.Черница 335 330 323 315

с.Чубра 568 551 529 504

с.Дъбовица 44 40 34 27

Реалистичен вариант 2020 2025 2030 2035

Население Община Сунгурларе 11751 11580 11339 11057

0-14 г. 1951 1921 1880 1824

15-64 г. 6668 6610 6528 6431

65+ г. 3132 3050 2932 2802

с.Бероново 95 95 94 93

с.Босилково 62 58 53 47

с.Ведрово 93 90 86 81

с.Везенково 374 363 349 332

с.Вълчин 398 403 410 418

с.Горово 30 30 29 29

с.Грозден 747 751 756 762

с.Есен 66 63 60 56

с.Завет 110 105 98 90

с.Камчия 69 66 62 57

с.Климаш 314 301 282 260

с.Костен 346 343 339 335

с.Лозарево 807 794 775 753

с.Лозица 10 10 9 9

с.Манолич 1084 1060 1027 988

с.Подвис 463 460 456 451

с.Прилеп 570 560 545 527

с.Пчелин 54 52 50 47

с.Садово 181 179 176 173

с.Скала 16 15 14 12

с.Славянци 724 721 717 713

гр.Сунгурларе 2996 2954 2894 2824

с.Съединение 962 952 937 919

с.Терзийско 74 65 53 40

с.Велислав 150 151 152 154

с.Черница 337 333 329 323

с.Чубра 573 563 548 530

с.Дъбовица 46 43 39 34

Оптимистичен вариант 2020 2025 2030 2035

Население Община Сунгурларе 11950 11983 11973 11940

0-14 г. 1987 1995 1998 1992

15-64 г. 6735 6745 6741 6732

65+ г. 3228 3243 3234 3216

с.Бероново 95 96 95 95

с.Босилково 66 66 66 64

с.Ведрово 96 96 96 95

с.Везенково 384 386 384 381

с.Вълчин 401 408 418 429

с.Горово 30 30 30 30

с.Грозден 749 755 762 771

с.Есен 69 69 68 68

с.Завет 115 116 115 113

с.Камчия 72 72 72 71

с.Климаш 329 330 328 324

с.Костен 349 349 349 348

с.Лозарево 822 823 821 817

с.Лозица 10 10 10 10

с.Манолич 1109 1112 1108 1101

с.Подвис 466 466 466 465

с.Прилеп 582 583 581 578

с.Пчелин 56 56 56 55

с.Садово 183 183 183 182

с.Скала 17 17 17 17

с.Славянци 727 727 727 726
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гр.Сунгурларе 3041 3046 3039 3026

с.Съединение 974 975 973 970

с.Терзийско 83 84 82 80

с.Велислав 151 152 154 156

с.Черница 340 341 340 339

с.Чубра 585 586 584 581

с.Дъбовица 49 49 49 48

Според песимистичния вариант, при запазване на параметрите на естественото възпроизводство,

към края на прогнозния период населението на Община Сунгурларе ще достигне 10571 души.

При този вариант на относително забавяне развитието на населението е прогнозирано при

хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.

Според реалистичния вариант, като най-вероятен за сбъдване, формиралите се възрастови

структури, в съчетание с миграционните процеси ще имат определящо значение за развитието на

населението в перспектива. Предвижда се към края на прогнозния период населението на

общината да бъде 11057 души. Реалистичният вариант (при хипотеза за конвергентност) е

съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-

икономическото развитие на страните членки.

Оптимистичният вариант се базира на възприетите хипотези за развитие на основните

демографски процеси, които в началото на прогнозния период са близки до тези на останалите

варианти, като се предвижда постепенно нарастване на населението, което към 2035 г. да

достигне 11940 души. При този вариант на относително ускоряване се предполага, че

демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически процеси в

страната.

Графика 16. Прогноза за развитие на населението на Община Сунгурларе

1.2. ПРОГНОЗА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

В бъдеще се очаква запазване на тенденциите на увеличаване на общия брой икономически

субекти на територията на Община Сунгурларе.

Таблица 82. Прогноза за икономическо развитие – брой икономически субекти на територията на Община

Сунгурларе

Година 2020 2025 2030 2035

Микро (до 9 заети) 299 307 314 322

Малки (10 до 49 заети) 10 11 11 12

Средни (50 до 249 заети) - - - -

Големи (над 250 заети) - - - -

Общо 309 318 325 334
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Графика 17. Прогноза за икономическо развитие – брой икономически субекти на територията на Община

Сунгурларе

Очаква се намаляване стойността на нетните приходи от продажби като в края на периода е

прогнозирано че стойността им ще бъде с около 5% по-ниска. Очаква се намаляване на

стойността на нетните приходи от продажби в икономическите дейности „Селско, горско и рибно

стопанство“ и „Преработваща промишленост“. В останалите икономически дейности се очаква

леко нарастване на стойността. /Таблица 83/

Таблица 83. Прогноза за икономическо развитие - нетни приходи от продажби по икономически дейности

Икономически дейности
Нетни приходи от продажби

2020 2025 2030 2035

Общо 57 921 57 604 57 287 56 970

Селско, горско и рибно стопанство 13 980 13 646 13 312 12 978

Преработваща промишленост 24 583 24 263 23 943 23 624

Строителство 2 172 2 201 2 231 2 260

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 11 718 11 643 11 569 11 494

Транспорт, складиране и пощи 4 472 4 828 5 184 5 540

Хотелиерство и ресторантьорство 395 409 422 436

Операции с недвижими имоти 240 244 248 252

Хуманно здравеопазване и социална работа 361 369 378 386

По отношение на структурата на заетостта се очаква нарастване както на общия брой на заетите

лица, така и на заетите в отделните сектори. Прогнозно към края на периода се очаква намаляване

на заетите лица с около 14%, като единствено в икономическата дейност „Селско, горско и рибно

стопанство“ се очаква нарастване.

Таблица 84. Прогноза за развитие на заетостта - наети лица по трудово и служебно правоотношение в Община

Сунгурларе

Икономически дейности 2020 2025 2030 2035

Общо 1245 1200 1154 1108

Селско, горско и рибно стопанство 200 208 212 216

Преработваща промишленост 242 215 189 162

Търговия, ремонт и техническо обслужване 125 121 117 113

Други дейности 678 656 636 617

Прогнозата за икономическото развитие включва и обектите, предвидени в Общинския

план за развитие на община Сунгуларе за периода 2014-2020г., които са следните:

 Развитие на селското и горското стопанство

- залесяване на гори, изгорели от пожар

 Развитие на промишлеността

- изграждане на предприятие за разфасоване на пчелен мед

 Развитие на туризма

- изграждане на горски пътища за достъп на туристи до зони за отдих и разходка и достъп до

трудно достъпни горски терени

- изграждане на исторически комплекс в с. Костен

- създаване на база за археологически разкопки и исторически находки

- изграждане на паметник мемориал на хан Крум в местност Немой дере

- изграждане на православен манастир в с. Садово

За края на периода се очаква увеличаване броя на реализираните нощувки в средствата за

подслон и местата за настаняване.

Факторите, които предопределят тази тенденция са подобряване на инфраструктурните дадености

региона и строителство на нови туристически обекти. Изчисленият брой на реализирани нощувки

в края на периода 2035г. е 403 души.



100

Прогнозирането на очаквания туристически поток се базира на изчисления по следната формула:

N=N0*(1+p/100), където N0 е брой нощувки за последната година, а р е среден годишен прираст.

За 20-годишен период, ако р се приеме за единица, се получава следното: N=х*(1+0,01) n, като

очакваните стойности са представени в таблицата.

Таблица 85. Прогнозa за очакваните реализирани нощувки за периода 2017-2037 г.

Година 2020 2025 2030 2035

Реализирани нощувки 352 369 386 403

1.3. ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА БАЗА

Бъдещото развитие на социалната база включва оразмеряване на броя и капацитета на

инфраструктурата на образованието и здравеопазването чрез прилагане на действащите

нормативи за задоволеност и обхванатост на населението.

 Прогнозното развитие на социалната база включва:

- изграждане на спортни комплекси, съоръжения и детски площадки

 Прогноза за развитие на образованието

По отношение на прогнозното развитие на учащите в училищата в Община Сунгурларе се очаква

продължаване на тенденцията за постепенно намаляване на учениците, като в паралелките от I –

IV клас се очаква закриване на 1 паралелка през 2020 г. и през 2025, още две - още през 2030 и

още 1 – през 2035 г. съгласно нормативите за брой ученици съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за

определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в

групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и Проекта на наредба за

финанасирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

За паралелките от V - VIII клас се очаква закриване на 2 паралелки през 2020 г., още 1 – през

2025, и още по две - още през 2030 и 2035 г.

За паралелките от IX - XII клас се очаква запазване боя на паралелките до 2030 г, след което се

очаква през 2035 г. да бъде закрита една паралелка.

Прогнозното развитие очертава тенденция на намаляване на броя на учащите в I - IV клас и V -

VIII клас и увеличаване на учащите в IX - XII клас.

Таблица 87. Прогноза за развитието на учащите в системата на образованието по класове за периода 2015-2035

г.

Година 2020 2025 2030 2035

Учащи I - IV клас 436 402 380 357

Учащи V - VIII клас 433 394 361 338

Учащи IX - XII клас 73 75 77 79

Паралелки I - IV клас 26 25 23 22

Паралелки V - VIII клас 23 22 20 18

Паралелки IX - XII клас 3 3 3 4

 Прогноза за развитие на здравеопазването и социалните дейности

Броят на лекарите в първичната болнична помощ не покрива норматива, заложен по здравна

карта. Ето защо е необходимо да се осигурят още 7 броя лекари в това звено.

Запазва се броя и локализацията на индивидуалните практики за извънболнична пьрвична

медицинска помощ за първична медицинска помощ, три от които са в гр. Сунгурларе, както и по

една в с. Манолич, с. Лозарево, с. Прилеп, с. Подвис и с. Съединение

Таблица 86. Съответствие между броя на лекарите в Община Сунгурларе с изискването по здравна карта в

област Бургас

Вид лекари
Брой в Община

Сунгурларе

Прогнозен брой по

здравна карта

Лекари по специалности 1 1

Лекари в първична извънболнична помощ 8 8

Лекари по дентална медицина 1 8

Броят на лекарите по дентална медицина не покрива минималния брой лекари, заложени по

областна здравна карта. Разкриват се допълнителни 7 дентални практики, още 3 в гр. Сунгурларе

и по една в населените места с. Манолич, с. Прилеп, с. Съединение, които обслужват по няколко

населени места.
Таблица 88. Развитие на лекарите по дентална медицина в първичната извънболнична практика

Център на

лекарската

практика

Индивидуални практики за извънболнична

помощ по дентална медицина
Населени места, обслужвани от практиката

Общо 8

гр.Сунгурларе 4
гр.Сунгурларе, с. Бероново, с. Садово, с.

Славянци, с. Чубра, с. Везенково, с. Скала, с.

Грозден, с. Терзийско, с. Горово, с. Лозица, с.с. Манолич 1 с.Манолич, с. Пчелин, с. Велислав
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с. Прилеп 1 с. Прилеп, с. Камчия, с. Босилково, с.Ведрово, с.

Подвис
с Лозарево 1 с. Лозарево, с. Климаш, с. Костен, с. Вълчин

с. Съединение 1 с. Съединение, с. Завет

Прогнозното развитие на здравеопазването и социалните дейности включва:

- разкриване на нови Центрове за обществена подкрепа /ЦОП/ в община Сунгурларе с

капацитет 30 места

- разкриване на Център за социална рехабилитаци и интеграция /ЦСРИ/ за деца с капацитет

10 места

 Прогноза за развитие на културата

По отношение развитието на културата, ОУПО е инструмент за решаване на основните проблеми

като включването на културното наследство в единна мрежа и осигуряване на ресурси за

финансиране на консервационни и реставрационни дейности. В прогнозното развитие се залага

спазване на устройствени режими по реда на ЗУТ и устойчиво развитие и управление на обектите.

Прогнозното развитие включва:

- ремонт и рехабилитация на сгради общинска собственост

- изграждане на исторически комплекс в с. Костен

- създаване на база за археологически разкопки и исторически находки

- изграждане на паметник мемориал на хан Крум в местност Немой дере

- изграждане на православен манастир в с. Садово

1.4. ПРИОРИТЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

От извършения социално-икономически анализ на настоящото състояние на Община Сунгурларе

се очертават някои основни приоритети за целесъобразно бъдещо развитие:

Приоритет 1: Конкурентно и устойчиво развитие на селско и горско стопанство, и туризъм.

Приоритет 2: Развитие на местната икономика и повишаване на жизнения стандарт на

населението.

Приоритет 3:Повишаване на заетостта в града и селата и развитие на човешкия потенциал

Приоритет 4: Изграждане и осъвременяване на инфраструктура за интегрирано пространствено

развитие и опазване на околната среда

Приоритет 5: Добро управление в полза на местната общност и бизнеса

2. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Общият устройствен план на Община Сунгурларе очертава пространственото развитие на

общината за период от 20 г. чрез определяне на основното и преобладаващото предназначение,

режимите на устройство, правилата и нормативите за прилагането на плана, изискванията към

подробните устройствени планове и планирането на мрежите и съоръженията на техническата

инфраструктура.

2.1. МОДЕЛ НА УРБАНИСТИЧНО РАЗВИТИЕ

В пространствената структура на Община Сунгурларе в пространствено и функционално

отношение се очертава един ясно изразен център – град Сунгурларе, около който се обединяват

останалите населени места /периферия/, като могат да се очертаят две групи от населени места –

близко разположени, т. нар. „привилегировани“ населени места, разположени в границите до 15

мин. изохрон, както и по-отдалечените, т. нар. „дискриминирани“ населени места, разположени в

границата между 15 и 37 мин. изохрон.

В първата група попадат населените места: с. Славянци, с. Горово, с. Черница, с. Чубра, с.

Грозден, с. Лозарево, с. Лозица, с. Вълчин, с. Бероно, с. Есен и с. Климаш, които образуват т. нар.

„централна зона“.

Във втората група попадат населените места: с. Везенково, с. Подвис, с. Прилеп, с. Велислав, с.

Костен, с. Садово, с. Терзийско, с. Манолич, с. Пчелин, с. Ведрово, с. Скала, с. Камчия, с.

Босилково, с. Дъбовица, с. Съединение, с. Завет, които образуват т. нар. „периферна зона“.

Съсредоточаването на основните дейности в центъра – административни, обслужващи и

стопански, води до неравностойно развитие на територията, твърда тенденция на увеличаване на

градското население, увеличаване дела на възрастните хора по селата и частичното им

обезлюдяване. В селата остават неизползвани значителен сграден фонд на бившите кооперативни

стопанства и филиали на предприятия, както и свободни терени и земеделска земя.

Таблица 89. Транспортни и пешеходни изохрони от общинския център до останалите населени места

От общинския център до

останалите населени места

Растояние с

автомобил /км/

Транспортен

изохрон

Пешеходно

растояние /км/

Пешеходен

изохрон

Населени места около главния център гр. Сунгурларе

с.Славянци 3.51 км 3 мин. 3.51 км 42 мин.

с.Балабанчево до 21/02/2013* 4.06 км 5 мин. 2.73 км 30 мин.

с.Горово 5.69 км 6 мин. 5.69 км 1 ч. 10 мин.

с.Черница 5.05 км 6 мин. 4.95 км 1 ч. 0 мин.

с.Чубра 5.81 км 6 мин. 5.81 км 1 ч. 11 мин.
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с.Грозден 5.35 км 7 мин. 5.21 км 1 ч. 1 мин.

с.Лозарево 9.09 км 9 мин. 8.98 км 1 ч. 49 мин.

с.Лозица 7.91 км 12 мин. 7.73 км 1 ч. 34 мин.

с.Вълчин 14.35 км 12 мин. 13.93 км 2 ч. 50 мин.

с.Бероново 13.19 км 13 мин. 11.62 км 2 ч. 19 мин.

с.Есен 12.75 км 14 мин. 12.65 км 2 ч. 27 мин.

с.Климаш 11.62 км 14 мин. 11.52 км 2 ч. 18 мин.

с.Везенково 18.40 км 19 мин. 17.07 км 3 ч. 25 мин.

с.Подвис 18.24 км 19 мин. 18.09 км 3 ч. 32 мин.

с.Прилеп 20.92 км 19 мин. 20.77 км 4 ч. 7 мин.

с.Велислав 19.13 км 20 мин. 19.01 км 3 ч. 47 мин.

с.Костен 16.03 км 20 мин. 15.90 км 3 ч. 9 мин.

с.Садово 19.75 км 20 мин. 18.42 км 3 ч. 39 мин.

с.Терзийско 13.80 км 22 мин. 13.62 км 2 ч. 39 мин.

с.Манолич 22.53 км 24 мин. 22.41 км 4 ч. 29 мин.

с.Пчелин 22.05 км 25 мин. 21.77 км 4 ч. 19 мин.

с.Ведрово 25.69 км 25 мин. 25.54 км 5 ч. 10 мин.

с.Скала 23.37 км 29 мин. 23.09 км 4 ч. 33 мин.

с.Камчия 32.33 км 31 мин. 32.17 км 6 ч. 33 мин.

с.Босилково 29.66 км 32 мин. 29.18 км 5 ч. 53 мин.

с.Дъбовица 27.01 км 33 мин. 20.66 км 4 ч. 10 мин.

с.Съединение 37.53 км 36 мин. 34.44 км 6 ч. 57 мин.

с.Завет 33.59 км 37 мин. 33.44 км 6 ч. 49 мин.

с.Каменско до 21/02/2013* 29.18 км 44 мин. 29.00 км 5 ч. 49 мин.

* закрити населени места

При анализ на населените места в централната зона зона се откроява с. Лозарево, в което са

налице съществуващи условия и концентрация на потенциали, нехарактерни за останалите. От

изброените населени места в селата Славянци, Чубра, Грозден и Лозарево има детска градина, а

училище има в селата Грозден и Лозарево. В Лозарево обече, освен това, има наличие на лекарска

практика за първична извънболнична помощ, която обслужва 4 населени места и дентална

практика. Населеното място се откроява от останалите и с наличието на обект на социалната

инфраструктура – Дом за стари хора, както и спортен обект – стадион. В него функционира и

един от водещите икономически субекти за общината.

Ето защо за последващия анализ на населените места в периферната зона, с оглед

идентифициране на вторични центрове, е включено и с. Лозарево.

При извършен анализ на отделните населени места в периферната зона и доколко те отговарят на

избрани критерии се очертават четири вида населени места:

- Първа група – населени места, отговарящи на нито един критерий - с. Везенково, с.

Велислав, с. Костен, с. Терзийско, с. Пчелин, с. Ведрово, с. Скала, с. Босилково, с.

Дъбовица, с. Завет

- Втора група - населени места, отговарящи на 1-2 - с. Садово, с. Камчия, с. Подвис

- Трета група - населени места, отговарящи на 4-5 критерии - с. Прилеп, с. Манолич, с.

Съединение и с. Лозарево

По този начин в общината се открояват четири населени маста, които са достатъчно отдалечени

от главния център и притежават необходимите потенциали и концентрация на условия да се

развият като вторични центрове.

Ето защо урбанистичният модел за развитие на общината следва да се развие като полицентрична

структура.

При извършен анализ на отделните потенциални вторични центрове в периферната зона се

формулират следните основни изводи:

- с. Манолич е разположено в северната част на общината, на транспортен изохрон 24

минути от общинския център. В населеното място има детска градина, училище и стадион,

както и лекарска практика, която обслужва и населените места Пчелин и Велислав, като

транспортния изохрон до Пчелин е 8 минути, а до Велислав – 4 минути. Освен двете

населени места, с. Везенково се свързва със с. Манолич по транспортен изохрон от 9

минути, докато за сравнение с общинския център гр. Сунгурларе този изохрон е 19 минути.

- с. Лозарево е разположено на изток от общинския център, като транспортния изохрон е

значително малък /9 минути/. Има достъп до републиканска пътна мрежа. В населеното

място има детска градина, училище, дом за страи хора, стадион, дентална практика и

лекарска практика, която обслужва населените места Климаш, Костен и Вълчин, като

Вълчин и Климаш са разположени на транспортен изохрон 4 минути, а Костен – 11 минути.

В тази група може да се присъедини и с. Подвис, което е разположено в рамките на 10

минутен транспортен изохрон до с. Лозарево, който се очертава най близкия от

потенциалните вторични центрове.

- с. Прилеп – разположено в североизточната част на общината, на транспортен изохрон 19

минути от общинския център. Има достъп до републиканска пътна мрежа. В населеното

място има училище и стадион, както и лекарска практика, която обслужва и населените

места Ведрово, Босилково и Камчия.

- с. Съединение - разположено в североизточната част на общината, на транспортен
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изохрон 36 минути от общинския център. Има достъп до републиканска пътна мрежа. В

населеното място има детска градина, училище и стадион, както и лекарска практика,

която обслужва и с. Завет.

Таблица 90. Критерии за анализ на функциите на населените места

Населени места

в периферия

Наличие

на

лекарска

практика

Брой населени

места,

обслужвани от

лекарската

практика

Наличие

на детска

градина

Наличие

на

основно

училища

Техническа

инфраструктура –

достъп по

републиканска

пътна мрежа

Наличие

на стадион

с.Везенково

с.Подвис X 4 X

с.Прилеп X 4 X X X

с.Велислав

с.Костен

с.Садово X

с.Терзийско

с.Манолич X 3 X X X

с.Пчелин

с.Ведрово

с.Скала

с.Камчия X

с.Босилково

с.Дъбовица

с.Съединение X 2 X X X X

с.Завет

с. Лозарево X 4 X X X X

Анализът показва, че с. Съединение и с. Прилеп са разположени много близко едно до друго в

зона с концентрация на населени места. Ето защо трябва да се избере едно от двете села, което да

се оформи като вторичен център.

За с. Прилеп анализът показва, че за периода 2002-2016 г. населението е намаляло от 745 на 571

души или с около 23%. Намалява и броя на жилищата - от 360 през 2001 до 339 през 2016 г. или с

около 6%. До 2016 г. е функционирала детска градина, което е закрита.

За сравнение в с. Съединение за периода 2002-2016 г. населението е намаляло от 1102 на 963

души, тоест със значително по-малък процент – 12,6%, а броят на жилищата се е увеличил от 437

н 475, или с около 8%. В селото функционире детска градина.

Анализът показва, че е целесъобразно с. Съединение да бъде избрано за вторичен център в тази

зона.

По отношение на западната част на общината в периферията остават три населени места, които са

по отдалечени от гр. Сунгурларе – с. Скала, с. Дъбовица и с. Садово. Никое от тях не разполага

със съществуващи условия и потенциали да се превърне във вторичен център. Ето защо ще бъдат

отнесени към главния център, тъй като той е и най-близко разположен до тях.

Потози начин се формира и моделът на урбанистично развитие – полицентрична структура с един

главен сентър – гр. Сунгурларе и три вторични ценъра – с. Манолич, с. Лозарево и с. Съединение.
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Графика 18. Модел на урбанистично развитие 2.2. ОСНОВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ

Според основното им предназначение, определено с общия устройствен план, териториите в

общината са: урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), земеделски

територии, горски територии, защитени територии, нарушени територии за възстановяване,

територии, заети от води и водни обекти и територии на транспорта.

2.2.1. НАСЕЛЕНИМЕСТА И СЕЛИЩНИ ОБРАЗУВАНИЯ

Урбанизираните територии са структурирани като населени места, най-голямото от които е град

Сунгурларе с площ от 262,63 ха. Град Сунгурларе е единствен град и административен център на

община Сунгурларе. Локализиран е в в южната част на общината. През него преминават

Републикански пътища III-7306 и III-705.

Останалите населени места в общината са:

 с. Бероново – площ от 48,38 ха, разположено на северозапад от общинския център. През

селото преминават републикански пътища I-7 и III-705.

 с. Босилково - площ от 12,17 ха, разположено в източната част на общината на североизток

от гр. Сунгурларе и на юг от републикански път III-7305. През селото преминава

общински път BGS2262.

 с. Ведрово - площ от 39,04 ха, разположено в източната част на общината на североизток

от гр. Сунгурларе и на юг от републикански път III-7305. През селото преминава

общински път BGS2262 и жп. линия Карнобат – Варна.

 с. Везенково – площ от 73,28 ха, разположено на северозапад от общинския център. През

селото преминава общински път BGS1260

 с. Вълчин - площ от 48,35 ха, разположено на югозапад от общинския център. През селото

преминава републикански път II-73.

 с. Горово - площ от 25,47 ха, разположено на югозапад от общинския център. През селото

преминава републикански път III-705.

 с. Грозден- площ от 62,10 ха, разположено на югоизток от общинския център. През селото

преминава общински път BGS1265.

 с. Есен - площ от 58,4 ха, разположено на север от общинския център. През селото

преминава общински път BGS2266.

 с. Завет - площ от 45,15 ха, разположено в източната част на общината на североизток от гр.

Сунгурларе и на юг от републикански път III-7305. През селото преминава общински път

BGS2267 и жп. линия Карнобат – Варна.
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 с. Камчия - площ от 36,34 ха, разположено в североизточната част на общината на

североизток от гр. Сунгурларе. През селото преминава републикански път III-7305.

 с. Климаш - площ от 42,09 ха, разположено на изток от общинския център. През селото

преминава общински пътища BGS2269 и BGS2268 и жп. линия Карнобат – Варна.

 с. Костен - площ от 33,54 ха, разположено на изток от общинския център. През селото

преминава общински път BGS2269.

 с. Лозарево - площ от 102,98 ха, разположено на изток от общинския център. През селото

преминава републикански път II-73, републикански път III-7306 и общински пътища

BGS2269 и BGS2268, както и жп. линия Карнобат – Варна.

 с. Лозица - площ от 15,05 ха, разположено на юг от общинския център. През селото

преминава общински път BGS1265/ BGS2261.

 с. Манолич - площ от 55,82 ха, разположено на север от общинския център. През селото

преминава общински път BGS3270/ BGS1260.

 с. Подвис - площ от 97,81 ха, разположено на североизток от гр. Сунгурларе. През селото

преминава общински път BGS2268.

 с. Прилеп - площ от 68,06 ха, разположено на североизток от гр. Сунгурларе. През селото

преминава републикански път II-73 и общински път BGS2262/ BGS2267.

 с. Пчелин - площ от 15,18 ха, разположено на север от общинския център. През селото

преминава общински път BGS3270.

 с. Садово - площ от 38,21 ха, разположено на северозапад от общинския център. През

селото преминава републикански път III-7006.

 с. Скала - площ от 36,09 ха, разположено на запад от общинския център. През селото

преминава общински път BGS3264.

 с. Славянци - площ от 78,15 ха, разположено на запад от общинския център. През селото

преминава републикански път III-7306 и общински път BGS3264.

 с. Съединение - площ от 104,51 ха, разположено в източната част на общината на

североизток от гр. Сунгурларе. През селото преминава републикански път III-7305.

 с. Терзийско - площ от 49,40 ха, разположено на юг от общинския център. През селото

преминава общински път BGS2261.

 с. Велислав - площ от 32,81 ха, разположено на север от общинския център. През селото

преминава общински път BGS1260.

 с. Черница - площ от 67,74 ха, разположено на изток от общинския център. През селото

преминава републикански път III-7306 и общински път BGS2266.

 с. Чубра - площ от 47,81 ха, разположено на запад от общинския център. През селото

преминава републикански път III-7306.

 с. Дъбовица - площ от 33,53 ха, разположено на северозапад от общинския център. През

селото преминава BGS3263.

2.2.2. ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ

Земеделските територии заемат площ от 34 946,9 ха или около 43,19% от територията на община

Сунгурларе, като около 40% от тях са плодородни земи с висока бонитетна катрегория - от I до IV,

Поради това и с оглед на запазване на условията за развитие на селскостопанските дейности като

един от фундаментите на общинската икономика, проекта за ОУПО предвижда 31514,6 или 95,6%

от земедеслките територии да бъдат с режим със забрана промяна на предназначението.

Земеделските територии с режим за допустима промяна на предназначението са 1461,7 ха или

4,4% от общата земеделска площ. Също така в ОУПО се предвижда намаляване на земеделските

територии с 19,6 ха, които променят своето предназначение за жилищни функции.

ОУПО предвижда намаляване площта на обработваемите земи – ниви от 21994,1 ха на 21980 ха

на обработванмите земи – трайни насаждения от 3766,5 на 3750,6 ха и на необработваемите

земи – от 9229,2 ха на 9216,3 ха.

Земеделски земи с допустима промяна на предназначението са:

Номер на територия Тип Локализация

Територия 4 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Садово с ЕКАТТЕ
65111, включва имоти от 21 до 24 от
масив 11 и масиви 31 и 38

Територия 7 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Везенково с
ЕКАТТЕ 10327, включва имоти
94,190,191,192,194,198 и от 199 до
205 от масив 10, имоти от 1 до 6 от
масив 70, имоти от 17 до 32,41 и 42
от масив 91 и имоти от 1 до 15 и от
17 до 39 от масив 92

Територия 10 Обработваеми земи

(ниви)/Необработваем

и земи

Землище на село Велислав с

ЕКАТТЕ 76056, включва имоти

46,49,50,55,196,199,202,203,204

и 246 от масив 0, имоти 134,135,

136,138,141 и 142 от масив 10,
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имоти 1,2,3 и 43 от масив 11, имоти

11,12,14,15,16 и 121 от масив 13,

имоти 17,19,20 и 171 от масив 14,

имоти 20,21,22,78,79,80,81,82,84,

802,811,812,814 и 815 от масив 15,

имоти от 2 до 29 от масив 21 и

имоти от 1 до 11 от масив 38

Територия 13 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Пчелин с ЕКАТТЕ
58857, включва имоти 104,105,106 и
123 от масив 0 и имоти от 12 до 22
от масив 6

Територия 15 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Манолич с
ЕКАТТЕ 47096, включва имоти от 9
до 34 от масив 3 и имоти от 21 до24,
27,283,285,286,289 и 290 от масив 22

Територия 18 Обработваеми земи

(ниви)/Необработваем

и земи

Землище на село Манолич с
ЕКАТТЕ 47096, включва имоти от 1
до 5 от масив 1, имоти от 16 до
26,256 и 357 от масив 6, имоти от 23
до 28 от масив 7, имоти от 18 до 28
и имот 19.53

Територия 20 Обработваеми земи

(ниви)/Необработваем

и земи

Землище на село Каменско с
ЕКАТТЕ 35924, включва имот 0.145
и имоти от 12 до 17 от масив 2

Територия 23 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Камчия с ЕКАТТЕ
36004, включва имоти 187,189,226,
233 и 234 от масив 0, имоти от 2 до
8 от масив 12 и имоти от 1 до 4 от
масив 177

Територия 27 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Съединение с
ЕКАТТЕ 70514, включва имоти
353,409,434,435,436, от 438 до
441,443,460,462,492,493,497,503,
504,529,530,534,540,541,582,621,
622 и 631 от масив 0, имоти 360,
361,362,431,432,439,440,491,498,
531,533 и 543 от масив 1, имоти 174
и 182 от масив 2, имоти 137,3
54,356,524,525,526,528 и 546 от

масив 3, имоти 18,44, от 153 до
161,167, от 173 до 180 и от 189 до
192 от масив 4 и имоти 16,17,19 и
174 от масив 5

Територия 29 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Завет с ЕКАТТЕ
30051, включва имот 0.280, имоти
от 1 до 16 от масив 5, имоти от 1 до
11 и от 13 до 21 от масив 6 и имоти
4 и 28 от масви 420

Територия 35 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Босилково с
ЕКАТТЕ 05726, включва имоти от
18 до 31 от масив 15

Територия 38 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Ведрово с
ЕКАТТЕ 10313, включва имоти от 1
до 5,17 и 20 от масив 20 и имоти
7,10, от 12 до 22, от 29 до 37 и от 43
до 48 от масив 21

Територия 43 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Прилеп с ЕКАТТЕ
58325, включва имоти 315,330 и 331
от масив 0, имоти 49 и 50 от масив
22 и имоти от 56 до 82 и от 84 до 93
от масив 31

Територия 44 Необработваеми земи Землище на село Прилеп с ЕКАТТЕ
58325, включва имоти 217,218,219 и
228 от масив 0 и имоти от 36 до 41
от масив 31

Територия 47 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Подвис с ЕКАТТЕ
56959, включва имоти 170,173,175,
177,179,180,184,185,186,187,200,201,
202,214,215,217,219,223 и 225 от
масив 4

Територия 48 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Подвис с ЕКАТТЕ
56959, включва имоти 452,453 и 454
от масив 1 и имоти 16,18, от 19 до
23,36,37,58,59,65,66,72,73,74 и
от 98 до 102

Територия 52 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Есен с ЕКАТТЕ
27615, включва имоти 332 и 225 от
масив 0, имоти от 1 до 4 и 6 от
масив 33, имоти от 90 до 99 от
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масив 193, имоти 29,32,39,40,
291,391,392 и 401 от масив 308,
имоти от 1 до 4,7,8,16,17,18,26,
27,261 и 262 от масив 312 и имоти
3,4,7,8,10 от масив 338

Територия 55 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Бероново с
ЕКАТТЕ 03959, включва имоти
4,5,145,147,179,232,234,238 и 240 от
масив 0 и имоти 1,2,3,9 и 10 от
масив 24

Територия 59 Обработваеми земи

(ниви)/Необработваем

и земи

Землище на село Дъбовица с
ЕКАТТЕ 83137, включва имоти
49,50,200 и 202 от масив 0, имоти от
16 до 26, от 44 до 47 и от 54 до 58 от
масив 1 и имоти от 1 до 3,5,6,7, от
10 до 19, от 76 до 79,82 и 83 от
масив 41

Територия 62 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Скала с ЕКАТТЕ
66682, включва имоти 124 и 125 от
масив 0, имоти от 1 до 7 от масив
110 и имоти 9 и 10 от масив 114

Територия 65 Обработваеми земи

(ниви и трайни

насаждения)

Землище на село Чубра с ЕКАТТЕ
81582, включва имот 0.157, имоти
8,9,10,12,13,14,17, от 18 до 25,28,30,
от 31 до 37,173,174,175,304,317,373,
418,518,830,909,910,918 и 930 от
масив 10, имоти от 1 до 12, от 14 до
20 и от 22 до 31 от масви 26, имоти
1,2, от 4 до 21 и от 23 до 26 от масив
27 и масиви 28 и 29

Територия 67 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Чубра с ЕКАТТЕ
81582, включва имоти 139 и 402 от
масив 0 , имоти от 1 до 24 от масив
40, имоти от 1 до 10 и от 13 до 43 от
масив 41, имоти от 1 до 26 и от 28
до 41 от масив 42 и имоти от 1 до 71
и от 72 до 88 от масив 43

Територия 68 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Славянци с
ЕКАТТЕ 67115, включва имоти
13,17,23 и 24 от масив 0 и имоти от

1 до 11, от 13 до 26 и 28 от масив 13

Територия 69 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Славянци с
ЕКАТТЕ 67115, включва имоти
1,4,5 и 6 от масив 14, имоти от 226
до 230,234,235,248,249 и 250 от
масив 15, имоти 2,3,61 и 62 от масив
28, имот 29.1 и имоти от 1 до 3 от
масив 31

Територия 70 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Славянци с
ЕКАТТЕ 67115, включва имоти 3,5
и 6 от масив 18

Територия 72 Обработваеми земи

(трайни насаждения)

Землище на село Славянци с
ЕКАТТЕ 67115, включва имоти
139,160,161,163,166,167,168,169 и
171 от масив 0

Територия 77 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на град Сунгурларе с
ЕКАТТЕ 70246, включва имоти
216,217,218,220 и 561 от масив 0,
имоти от 5 до 13, от 137 до 159, от
161 до 178 и 180 от масив 58, имоти
3,4 и от 49 до 52 от масив 59 и
имоти от 1 до 239, с изключение на
имоти 85,212,234 и 235 от масив 89

Територия 79 Обработваеми земи

(ниви и трайни

насаждения)/Необрабо

тваеми земи

Землище на град Сунгурларе с
ЕКАТТЕ 70246, включва имоти
0.436,135.1,144.1,170.6,172.1,
25.255 и имоти 63,102,169,177,
363,от 614 до 617,619,620,622,
623,626,951,972 и 973 от масив 774

Територия 81 Обработваеми земи

(трайни насаждения)

Землище на село Черница с
ЕКАТТЕ 81006, включва масив 49 и
имоти 1,3 и от 4 до 8 от масив 138

Територия 83 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Черница с
ЕКАТТЕ 81006, включва имоти 94 и
893 от масив 0, имоти от 1 до 6 от
масив 7, имоти от 1 до 5 от масив
175, имоти 1 и 2 от масив 177 и
имоти от 1 до 11 и от 14 до 21 от
масив 178
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Територия 86 Обработваеми земи

(ниви)/Необработваем

и земи

Землище на село Горово с ЕКАТТЕ
17049, включва имоти 40,49,61,63,
115,129,130,133,134,142,143,312,313,
315,316,319,320 и 322 от масив 0

Територия 87 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Вълчин с ЕКАТТЕ
12591, включва имоти 88 и 194 от
масив 0, имоти от 2 до 16 от масив
104 и имоти от 1 до 20 от масив 105
и землище на село Горово с
ЕКАТТЕ 17049, включва имоти 104
и 111 от масив 0 и имоти 5 и 6 от
масив 10

Територия 89 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Лозарево с
ЕКАТТЕ 44029, включва имоти
182,216,217,262,263 и 315 от масив
0, имоти от 1 до 4 от масив 201,
имоти от 12 до 17 и от 19 до 31 от
масив 32, имоти 2, от 4 до 22 от
масив 39, имоти от 1 до 15 от масив
43 и имот 95.2

Територия 91 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Лозарево с
ЕКАТТЕ 44029, включва имоти от 1
до 27 и от 29 до 39 от масив 23 и
имоти от 1 до 46, от 48 до 63, от 65
до 70, от 72 до 75, от 77 до 90 и от
93 до 99 от масив 62

Територия 92 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Климаш с ЕКАТТЕ
37215, включва имоти от 107 до 113,
от 115 до 119,139,140 и 265 от масив
1

Територия 93 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Климаш с ЕКАТТЕ
37215, включва имоти 39,40,60,61,
62,120,121, от 123 до 135,137 и 138
от масив 0, имоти от 1 до 12 от
масив 10 и имоти от 1 до 14 от
масив 11

Територия 94 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Климаш с ЕКАТТЕ
37215, включва имот 0.3, имоти от 1
до 3 и от 5 до 15 от масив 7, имоти
от 1 до 14 от масив 9 и имоти от 1

до 3 от масив 13

Територия 96 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Костен с ЕКАТТЕ
38889, включва имоти 41,43,44,45,
52,53 и 54 от масив 10 и имоти
1,2,4,5,6 и 7 от масив 380

Територия 97 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Костен с ЕКАТТЕ
38889, включва имоти от 1 до 21,23
и от 25 до 36 от масив 170

Територия 98 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Костен с ЕКАТТЕ
38889, включва имот 0.327, имоти
от 1 до 12 от масив 180, имот 185.1
и имоти от 1 до 11 и от 13 до 22 от
масив 240

Територия 102 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Вълчин с ЕКАТТЕ
12591, включва имоти 230,244,249,
331 и 332 от масив 0

Територия 103 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Вълчин с ЕКАТТЕ
12591, включва имот 0.43, имоти
73,124,125,184 и 225 от масив 13 и
имоти 1,2,3,6,8 и 9 от масив 118

Територия 104 Обработваеми земи

(ниви)

Землище на село Вълчин с ЕКАТТЕ
12591, включва имот 0.35 и имоти
от 17 до 23,502 и 503 от масив 11

Територия 107 Обработваеми земи

(трайни насаждения)

Землище на село Лозица с ЕКАТТЕ
44149, включва имоти 0.310, 150.12
и имоти от 1 до 20,22, от 24 до 29,32
и 33 от масив 240

Територия 108 Обработваеми земи

(ниви и трайни

насаждения)

Землище на село Лозица с ЕКАТТЕ
44149, включва имоти 0.458,182.1,
имоти от 1 до 7 и от 9 до 39 от
масив 60 и имоти от 1 до 3, от 5 до
16,18 и от 21 до 24 от масив 70

Територия 112 Обработваеми земи

(ниви и трайни

насаждения)

Землище на село Терзийско с
ЕКАТТЕ 72299, включва имот
0.277, имоти от 1 до 3,5 и от 7 до 16
от масив 165, имоти 39,40,44,45,53,
54,57,58,67,68,69,541 и 581 от масив
302 и имоти от 71 до 74 от масив
305
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Територия 113 Обработваеми земи

(трайни насаждения)

Землище на село Терзийско с
ЕКАТТЕ 72299, включва имоти 1,
от 4 до 8 и от 19 до 22 от масив 198

По отношение на земеделските земи ОУПО предвижда:

 опазване на земеделски земи I - IV категория

 въвеждане режим без право на промяна на предназначението за някои оброботваеми и

необработваеми земи и ценни ландшафти

 режим на устройство без право на промяна на предназначението за най-плодородните

земеделски земи с най-висок бонитетен бал

2.2.2.1 РЕЖИМИ НА УСТРОЙСТВО И ПАРАМЕТРИ НА НАТОВАРВАНЕ

Предвидените режими на устройство на земеделските територии са:

 Земеделски територии със забрана за промяна на предназначението

В тези територии Без промяна на предназначението на земеделските земи в тях се

разрешава застрояване с обекти, свързано с ползването им, чиито функции са съвместими с

предназначението на земята, както следва:

1. при имоти с площ до 10 дка - на едноетажни селскостопански постройки за съхранение

на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в тях;

2. при имоти с площ над 10 дка - на селскостопански сгради, постройки и съоръжения за

съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни съгласно

приложението, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите и на

помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които

произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи.

Интензивността на застрояването в земеделските територии със забрана за промяна на

предназначението се определя от коефицент на интензивност на застрояването не по-

голям от 0,4.

2. Земеделски територии с допустима промяна на предназначението

В землищата извън границите на населените места е възможно да се изграждат:

1. селскостопански обекти;

2. горскостопански обекти;

3. промишлени и складови обекти;

4. транспортни обекти и съоръжения;

5. обекти и съоръжения на техническата инфраструктура;

6. рекреационни и туристически обекти;

7. спортни обекти и съоръжения;

8. търговски и обслужващи обекти;

9. здравни обекти;

10. обекти със специално предназначение;

11. историко-мемориални обекти.

 В земеделски територии с допустима промяна на предназначението за изграждането на

обектите е необходима промяна на предназначението на земеделската земя за

неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.

Интензивността на застрояването се определя със съответния коефицент на интензивност,

съответстващ на предназначението на обектите.

2.2.3. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Горските територии заемат площ от 40 832 ха или около 50,5% от територията на общината.

Площта на горите в землищата на община Сунгурларе е разпределена по следния начин:

 Землището на град Сунгурларе – 905,5 ха ( 2,21% от горските територии в община

Сунгурларе)

 Землището на село Бероново - 1758,8 ха ( 4,30% от горските територии в община

Сунгурларе)

 Землището на село Босилково – 682,6 ха ( 1,67% от горските територии в община

Сунгурларе)

 Землището на село Ведрово - 697,8 ха ( 1,70% от горските територии в община Сунгурларе)

 Землището на село Везенково – 2662,6 ха ( 6,52% от горските територии в община

Сунгурларе)

 Землището на село Вълчин – 224,4 ха ( 0,54% от горските територии в община Сунгурларе)

 Землището на село Горово - 81,2 ха ( 0,19% от горските територии в община Сунгурларе)

 Землището на село Грозден – 336,1 ха ( 0,82% от горските територии в община Сунгурларе)

 Землището на село Есен – 1409 ха ( 3,45% от горските територии в община Сунгурларе)

 Землището на село Завет - 842,2 ха ( 2,06% от горските територии в община Сунгурларе)

 Землището на село Каменско – 2967 ха ( 7,26% от горските територии в община

Сунгурларе)
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 Землището на село Камчия – 4582,3 ха ( 11,22% от горските територии в община

Сунгурларе)

 Землището на село Климаш - 734 ха ( 1,73% от горските територии в община Сунгурларе)

 Землището на село Костен – 1222,7 ха ( 1,52% от горските територии в община Сунгурларе)

 Землището на село Лозарево - 440,4 ха ( 1,07% от горските територии в община

Сунгурларе)

 Землището на село Лозица – 114,7 ха ( 0,28% от горските територии в община Сунгурларе)

 Землището на село Манолич – 1321,4 ха ( 3,23% от горските територии в община

Сунгурларе)

 Землището на село Подвис - 5639,5 ха ( 13,81% от горските територии в община

Сунгурларе)

 Землището на село Прилеп – 1446,4 ха ( 3,54% от горските територии в община

Сунгурларе)

 Землището на село Пчелин – 426,1 ха ( 1,04% от горските територии в община Сунгурларе)

 Землището на село Садово - 4615,2 ха ( 11,30% от горските територии в община

Сунгурларе)

 Землището на село Скала – 1699,4 ха ( 4,16% от горските територии в община Сунгурларе)

 Землището на село Славянци - 554,4 ха ( 1,35% от горските територии в община

Сунгурларе)

 Землището на село Съединение – 1417,1 ха ( 3,47% от горските територии в община

Сунгурларе)

 Землището на село Терзийско - 912,6 ха ( 2,23% от горските територии в община

Сунгурларе)

 Землището на село Велислав – 606,6 ха ( 1,48% от горските територии в община

Сунгурларе)

 Землището на село Черница – 345,5 ха ( 0,84% от горските територии в община Сунгурларе)

 Землището на село Чубра - 450 ха ( 1,10% от горските територии в община Сунгурларе)

 Землището на село Дъбовица – 1736,5 ха ( 4,25% от горските територии в община

Сунгурларе)

Номер на територия Локализация

Територия 1 Землище на село Бероново с ЕКАТТЕ 03959, включва имот

0.6, землище на село Везенково с ЕКАТТЕ 10327, включва

имот 1 от масив 108 до масив 142 и имот 2 от масиви 136,139

и 142, землище на село Садово с ЕКАТТЕ 65111, включва

имоти от 1 до 11, от 13 до 17, от 19 до 26, от 28 до 30,34,35,

37,42,44,46,47,48, от 50 до 56,62 и 63 от масив 51 и имоти

от 1 до 44 от масив 52 и землище на село Велислав с ЕКАТТЕ

76056, включва имоти 1 и 2 от масив 70, имоти от 1 до 15 от

масив 71, имот 74.3, имоти от 1 до 4 от масив 75 и имоти

1,2,3,6 и 7 от масив 79

Територия 19 Землище на село Каменско с ЕКАТТЕ 35924, включва имоти

110,124,125,126,136,137,138 и 202 от масив 0, землище на село

Манолич с ЕКАТТЕ 47096, включва имоти 13.269,15.72,

имоти 1,31,298,310,420,421,423,428,603 и 604 от масив 25,

имоти 7,9,402,405 и от 407 до 419 от масив 26 и имот 27.125,

землище на село Подвис с ЕКАТТЕ 56959,включва имоти 21.2

и 640.1, землище на село Пчелин с ЕКАТТЕ 58857, включва

имоти 14,21, от 202 до 206,208 и 209 от масив 0 и землище на

село Велислав с ЕКАТТЕ 76056, включва имот 72.1, имоти от

1 до 5 от масив 73 и имоти 1,2,4,6 и 8 от масив 74

Територия 28 Землище на село Съединение с ЕКАТТЕ 70514, включва имот
0.178 и имоти 1 и 2 от масив 570

Територия 34 Землище на село Босилково с ЕКАТТЕ 05726, включва имот

0.60, имоти 1 и от 4 до 9 от масив 17 и имоти от 2 до 5 от

масив 18, землище на село Ведрово с ЕКАТТЕ 10313, включва

имоти 76 и 77 от масив 41, имот 42.11, имоти от 7 до 19,23, от

25 до 32 и от 35 до 38 от масив 43, имоти 16,37,41,44,45,65,66,

67 и 75 от масив 44, имоти 1,3,4,5 и 6 от масив 51 и имоти 1 и

от 6 до 11 от масив 52, землище на село Завет с ЕКАТТЕ

30051, включва имоти 177 и 205 от масив 0, имоти от 1 до 61

от масив 55, имоти 2,4 и 6 от масив 56, имоти от 1 до 5 и от 7

до 20 от масив 57 и имоти 1,2 и 6 от масив 58, землище на

село Климаш с ЕКАТТЕ 37215, включва имоти 17,61,62,210,

212,213,214 и 220 от масив 0, имоти 3 и 4 от масив 51, имоти

от 1 до 5 от масив 52, имоти от 1 до 4 от масив 53, имоти от 1
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до 7 от масив 55 и 56, имоти от 1 до 3 от масив 57 и имоти от

1 до 4 и 7 от масив 58, землище на село Костен с ЕКАТТЕ

38889, включва имоти от 401 до 418 от масив 0, землище на

село Подвис с ЕКАТТЕ 56959, включва имоти 3,4,5,6,8,9,10,

11,12 и 14 от масив 720, землище на село Прилеп с ЕКАТТЕ,

включва имоти от 1 до 4 от масив 37 и землище на село

Съединение с ЕКАТТЕ 70514, включва имоти 1,3 и 4 от масив

560

Територия 45 Землище на село Бероново с ЕКАТТЕ 03959, включва имоти
3,76,245,365,366,377,379 и 426 от масив 0, имоти 1,3,4,6,7,8 и
9 от масив 210 и имоти от 1 до 7 от масив 220, землище на
село Ведрово с ЕКАТТЕ 10313, включва имоти 26.152,48.1,
имоти 1 и 2 от масив 49 и имоти от 1 до 3 от масив 50,
землище на село Везенково с ЕКАТТЕ 10327, включва имоти
1 от масиви от 146 до 152, землище на село Велислав с
ЕКАТТЕ 76056, включва имоти от 1 до 3 от масив 80 и имот 1
от масиви 81,82 и 83, землище на село Дъбовица с ЕКАТТЕ
83137, включва имот 0.101, имоти 31 и от 46 до 50 от масив 2,
имоти от 3 до 7 от масив 70 и имоти от 1 до 5 от масив 71,
землище на село Есен с ЕКАТТЕ 27615, включва имоти от 600
до 616,626,629,630,637 и 638 от масив 0, землище на село
Каменско с ЕКАТТЕ 35924, включва имоти 2,6,7,8,34,48,87,
301,303,304,306,307,312 и от 313 до 316 от масив 0, землище
на село Камчия с ЕКАТТЕ 36004, включва имоти 1,3,5, от 7 до
10,12,13,15,17,18 и 20 от масив 100, имоти от 1 до 8,10 и 13 от
масив 110, имоти 4,6,8, от 9 до 16,19 и 20 от масив 120, имоти
1,5, от 10 до 13,15,17,19,20,22,24 и 25 от масив 130, имоти
1,2,3, от 5 до 9,12,16,18 и от 21 до 23 от масив 140 и имоти от
1 до 7,9,10,12,13,14 и 17 от масив 160, землище на село
Манолич с ЕКАТТЕ 47096, включва имоти 198,425,426,427,
430 и 431 от масив 28, землище на село Подвис с ЕКАТТЕ
56959, включва имоти 73 и 76 от масив 2, имоти от 2 до 5,7 и
от 11 до 17 от масив 11, имоти от 1 до 5 и от 11 до 27 от масив
12, имот 15.2, имоти 1,3 и 4 от масив 21, имоти 1,5,7,8,9,12 и
13 от масив 650, имот 660.1 и имоти от 2 до 12,15,16 и от 18
до 27 от масив 730, землище на село Прилеп с ЕКАТТЕ 58325,
включва имот 0.7, имоти от 1 до 4 от масив 34, имоти 1,2,4 и 5
от масив 35 и имоти от 1 до 7,9 и 10 от масив 36, землище на
село Скала с ЕКАТТЕ 66682, включва имоти 201,204,206,208,
209,211,216 и 218 от масив 0, имоти 1,2,3 и 5 от масив 190 и
имоти 1,2,3 и от 5 до 9 от масив 200, землище на село

Славянци с ЕКАТТЕ 67115, включва имоти 0.14,81.1 и имоти
от 1 до 5,7 и 12 от масив 100, землище на град Сунгурларе с
ЕКАТТЕ 70247, включва имоти 31,444,504,506,557,559 и от
589 до 594 от масив 0, имоти от 1 до 5 от масив 500, имот 1 от
масиви 615,771,772,805,806 и 807 и имоти 205,206,222,223,
224,227,229 и 231 от масив 774, землище на село Съединение
с ЕКАТТЕ 70514, включва имоти от 2 до 9 и от 11 до 14 от
масив 550 и землище на село Чубра с ЕКАТТЕ 81582,
включва имоти от 11 до 13 и 318 от масив 0, имоти от 13 до 24
от масив 87 и имоти от 1 до 3 от масив 88

Територия 50 Землище на село Климаш с ЕКАТТЕ 37215, включва имоти 1
и 2 от масив 51, землище на село Лозарево с ЕКАТТЕ 44029,
включва имоти 501,503,506,513,
517 и 521 от масив 0, имоти 2 и 5 от масив 110, имоти 2 и 6 от
масив 111, имоти 4,8,10,12,16,17 и 19 от масив 112, имоти 2,7
и 13 от масив 113, имоти от 1 до 8,10 и от 13 до 16 от масив
114, имоти 1 и от 4 до 11 от масив 115 и имоти от 1 до 3 от
масив 116, землище на село Подвис с ЕКАТТЕ 56959,
включва имоти 2,4,5,8,9 и от 12 до 20 от масив 690, имоти 1 и
от 4 до 10 от масив 700 и имот 710.1 и землище на село
Черница с ЕКАТТЕ 81006, включва имот 0.606 и имоти 4 и 6
от масив 203

Територия 58 Землище на село Бероново с ЕКАТТЕ 03959, включва имот
0.182, землище на село Садово с ЕКАТТЕ 65111, включва
имоти 1 и 2 от масив 53 и имоти от 1 до 6 от масив 54 и
землище на село Дъбовица с ЕКАТТЕ 83137, включва имоти
61,100,103 и 110 от масив 0, имоти от 1 до 3 от масив 57 и
имот 1 от масиви от 58 до 63

Територия 100 Землище на село Климаш с ЕКАТТЕ 37215, включва имоти
111,119, от 215 до 218,221 и 222 от масив 0 и землище на село
Костен с ЕКАТТЕ 38889, включва имоти 419 и 421 от масив 0
и имоти 1 и 2 от масив 490

Територия 109 Землище на село Терзийско с ЕКАТТЕ 72299, включва имоти
16,17,32,358,459 и 463 от масив 0

Територия 110 Землище на село Грозден с ЕКАТТЕ 17909, включва имоти
170,265 и 278 от масив 0, землище на село Лозица с ЕКАТТЕ
44149, включва имоти 102,200 и 201 от масив 0, землище на
град Сунгурларе с ЕКАТТЕ 70247, включва имоти 320,321 и
324 от масив 0 и землище на село Терзийско с ЕКАТТЕ 72299,
включва имоти 42,46,95,97,105,151,151 и 209 от масив 0

Територия 114 Землище на село Терзийско с ЕКАТТЕ 72299, включва имоти
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75,78,116,244,245,250,254,266,299,306,308 и 311 от масив 0

По отношение на горските територии ОУПО предвижда:

 опазване и многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от общинските горски

територии

2.2.3.1 РЕЖИМИ НА УСТРОЙСТВО И ПАРАМЕТРИ НА НАТОВАРВАНЕ

За всички горски територии е предвиден устройствен режим за забрана на промяна на

предназначението.

Без промяна на предназначението на горските територии са допустимо изграждане на:

1. стълбове за въздушни електропроводи;

2. стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно разпространение,

съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на техническата инфраструктура;

3. сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на

горите и дивеча, независимо от тяхната собственост:

а) автомобилни горски пътища;

б) заслони за обществено ползване;

в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници;

г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за постоянно или

временно обитаване;

д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;

е) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно

обитаване, както и съоръжения за опазване на горите от пожари;

ж) зооветеринарни и биотехнически съоръжения;

4. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни

проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия;

5. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации с

диаметър над 1500 мм;

6. станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи по Закона

за устройство на територията, включително за нуждите на основен ремонт, реконструкция,

подмяна и/или модернизация - за срок до 20 години;

7. съоръжения и обекти за реставрация и адаптация на недвижими археологически културни

ценности.

2.2.4. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ

На територията на община Сунгурларе са разположени следните защитени територии по смисъла

на Закона за защитените територии:

 Природна забележителност ,,КОРИЯТА“ - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА

Местоположение: в землището на с. Везенково, Община Сунгурларе, обявена със Заповед

No.542 от 23.05.1984 г., на Комитета за опазване на природната среда, бр. 48/1984 на Държавен

вестник.

Площ: 39.0 хектара.

Цели на обявяване:

1. Опазване на останки от вековна дъбова гора.

 Природна забележителност ,,НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ“ - МЕСТНОСТ

Лалкото

Местоположение: в землището на с. Терзийско, Община Сунгурларе, обявена със Заповед № 521

от 20.05.1985 г., на Комитета за опазване на природната среда, бр. 45/1985 на Държавен вестник

Площ: 37.9 хектара.

Цели на обявяване:

1. Запазване находищата на Урумово лале;

2. Опазване на находище на урумово лале.

 Природна забележителност ,,НАХОДИЩЕ НА ЧЕРНИ БОРОВИНКИ“

Местоположение: в землището на с. Садово, Община Сунгурларе, обявена със Заповед № 4051

от 29.12.1973 г., на Министерство на горите и опазване на природната среда, бр. 29/1974 на

Държавен вестник.

Площ: 1.8 хектара.

Цели на обявяване:

1. Запазване находището от черни боровинки.

 Защитена местност ,,ОРЛИЦИТЕ”

Местоположение: в землището на с. Камчия, Община Сунгурларе, обявена със Заповед №

РД1214 от 10.12.2002 г., на Министерство околната среда и водите, бр. 7/2003 на Държавен

вестник.

Площ: 315.6 хектара.

Цели на обявяване:

1. Опазване на естествените местообитания на защитени и редки растителни и животински видове

и технитесъобщества;

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135721295&dbId=0&refId=2814295
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135721295&dbId=0&refId=2814295
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2. Опазване на характерен ландшафт и скални образувания.

 Природна забележителност ,,ПРОБИТИЯ КАМЪК“

Местоположение: в землището на с. Бероново, Община Сунгурларе, обявена със Заповед № 4051

от 29.12.1973 г., на Министерство на горите и опазване на природната среда, бр. 29/1974 на

Държавен вестник.

Площ: 0.5 хектара.

Цели на обявяване:

1. Гъбообразни скални образувания от варовик.

 Природна забележителност ,,ЧИФЛИКОВА НИВА“

Местоположение: в землището на с. Пчелин, Община Сунгурларе, обявена със Заповед № 4051

от 29.12.1973 г., на Министерство на горите и опазване на природната среда, бр. 29/1974 на

Държавен вестник.

Площ: 8.0 хектара.

Цели на обявяване:

1. Забележителни геоложки обекти.

 Защитени зони

В териториалния обхват на Община Сунгурларе попадат следните защитени зони от екологичната

мрежа „Натура 2000“, по смисъла на ЗБР:

 BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине“ за опазване на природните местообитания

и на дивата флора и фауна.

Зоната е обявена с Решение № 611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на Държавен вестник 2-2-393-611-

2007; Площ: 28054.79 хектара - с. Завет, с. Съединение.

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели:

- 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 раките 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.

 BG0002029 „Котленска планина“ за опазване на природните местообитания и на

дивата флора и фауна.

Зоната е обявена с Решение № 611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на Държавен вестник 2-2-117-611-

2007; Площ: 69058.92 хектара - с. Дъбовица, с. Садово.

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели:

- 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.

 BG0000139 „Луда Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата

флора и фауна

Зоната е обявена с Решение № 122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник 2-2-139-122-

2007; Площ: 6106.2 хектара - с. Дъбовица, с. Скала, с. Чубра

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели:

- 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.

 BG0000136 „Река Горна Луда Камчия“ за опазване на природните местообитания и

на дивата флора и фауна

Зоната е обявена с Решение № 122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник 2-2-136-122-

2007; Площ: 2275.1 хектара - с. Бероново, с. Везенково, с. Велислав, с. Дъбовица, с. Манолич

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели:

- 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.
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- 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.

 BG0000137 „Река Долна Луда Камчия“ за опазване на природните местообитания и

на дивата флора и фауна

Зоната е обявена с Решение № 802 от 04.12.2007 г., бр. 107/2007 на Държавен вестник 2-2-137-

802-2007; Площ: 2460.7 хектара - с. Ведрово, с. Завет, с. Камчия, с. Подвис, с. Съединение

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели:

- 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.

 BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата

флора и фауна

Зоната е обявена с Решение № 122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник 2-2-196-122-

2007; Площ: 8702.83 хектара - гр. Сунгурларе, с. Вълчин, с. Горово, с. Славянци, с. Чубра.

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели:

- 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.

 BG0000149 „Ришки Проход“ за опазване на природните местообитания и на дивата

флора и фауна

Зоната е обявена с Решение № 122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник 2-2-149-122-

2007; Площ: 11851.3 хектара - с. Камчия, с. Подвис, с. Съединение

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели:

- 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.

 BG0000117 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици

Зоната е обявена със Заповед № РД-910 от 11.12.2008 г., бр. 15/2009 на Държавен вестник 2-1-

2029-910-2008; Площ: 99299.77 хектара - с. Бероново, с. Везенково, с. Дъбовица, с. Садово.

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели:

- Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

- Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

2.2.5. НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ

В нарушени територии се предвиждат мероприятия за ландшафтно възстановяване и

рекултивация на средата въз основа на подробни ландшафтноустройствени планове и технико-

устройствени проекти.

След приключване на предвидените мероприятия и промяна на предназначението на земята е

възможно изграждане на обекти както следва:

 селскостопански обекти;

 горскостопански обекти;

 промишлени и складови обекти;

 транспортни обекти и съоръжения;

 обекти и съоръжения на техническата инфраструктура;

 рекреационни и туристически обекти;

 спортни обекти и съоръжения;

 търговски и обслужващи обекти;

 здравни обекти;

 обекти със специално предназначение;
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 историко-мемориални обекти.

 oбекти за постоянно обитаване и обекти за рекреационни дейности

ОУПО предвижда рекултивация на общинско депо за ТБО в с. Балабанчево и последващо

озеленяване, което е с площ от 2,5 ха..

2.2.6. ТЕРИТОРИИ НА ТРАНСПОРТА

Тези територии са заети от пътища на републиканската пътна мрежа, общински, полски и горски

пътища.

Общата площ на териториите за транспорт е 1593,3 ха.

2.2.7. ТЕРИТОРИИ, ЗАЕТИ ОТ ВОДИ И ВОДНИ ОБЕКТИ

В изпълнение на разпоредбите на чл.30, ал.2 и ал.3, т.1,2 и 6 от Закона за биологичното

разнообразие, планът осигурява устройствени условия за опазване на водните течения, в т.ч.

суходолията, водните площи и за съхраняване на средовите характеристики на непосредствените

им крайбрежия като:

 запазване на посочените обекти като елемент на физическата структура на общинската

територия

 отразяване защитните режими за онези от тях, които са обхванати в екологичната

мрежа Натура 2000, като не предвижда строителна намеса в прилежащата им

територия.

ОУПО предвижда запазване площта на водните площи – 1672 ха.

2.3. РАЗВИТИЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ

2.3.1. ОРАЗМЕРЯВАНЕ НАЖИЛИЩНИТЕ ТЕРИТОРИИ

Населените места в Община Сунгурларе попадат в няколко категории според броя на населението:

много малък град до 10 000 жители (гр. Сунгурларе - 2998 души); малки села от 200 до 1000

души (Везенково - 374 души; Вълчин - 398 души; Грозден - 747 души; Климаш - 315 души;

Костен - 346 души; Лозарево - 808 души; Манолич - 1085 души, Подвис – 463 души, Прилеп – 571

души, Славянци – 724 души, Съединение – 963 души, Черница – 337 дупи и Чубра - 574 души) и

много малки села до 200 души (Бероново - 95 души; Босилково - 62 души; Ведрово - 93 души;

Велислав - 150 души; Горово – 30 души; Дъбовица - 46 души, Есен – 66 души, Завет – 110 души,

Камчия – 69 души, Лозица – 10 души, Пчелин – 54 души, Садово – 181 души, Скала – 16 души и

Терзийско – 74 души).

Съгласно прогнозното демографско развитие на общината към 2035 г, в реалистичния вариант,

град Сунгурларе запазва своята категория на много малък град, а село Манолич преминава от

средно в малко село. Според предвижданията на ОУПО във всички населени места в общината е

спазен нормативът за бруто жилищни територии. Във всички населени места, в които има

възможност, са предвидени минимум 5% резервни територии.

В прогнозно положение, в категория много малък град, бруто жилищни територии в кв.м/жител е

930 кв.м/жител, което надхвърля норматива за средни градове – 100-200 кв.м/жител.

Спазен нормативът за бруто жилищни територии по отношение на различните категрории села,

В категорията малки села бруто жилищни територии в категория малки села бруто жилищни

територии са 1478 кв.м/ жител, което надхвърля многократно определения норматив за малки

села 300-370 кв.м/ жител.

В категория много малки села бруто жилищни територии са 8607 кв.м/жител, което надхвърля

многократно норматива над 350 кв. м/жител.

С проекта на ОУП прогнозното развитието на жилищните територии се определя на базата на

реалистичния вариант за перспективно демографско развитие на населението до 2035г.

Необходимите минимални площи на жилищните територии, в зависимост от категорията на

населените места са дадени в следната таблица:

Таблица 91. Минимални площи на жилищните територии в населените места в Община Сунгурларе /кв.м./

Населени

места

Прогнозно

население –

(2035) –

реалистичен

вариант

Категория на

населените

места

Необходима

площ бруто

жилищни

територии

Площ на бруто

жилищни

територии -

/кв.м./

Норматив за Бруто

жилищни

територии в кв.м/

жител

гр.Сунгуларе 2824 много малък град 564800 930 200

с.Бероново 93 много малко село 32550 5207 350

с.Босилково 47 много малко село 16450 2587 350

с.Ведрово 81 много малко село 28350 4894 350

с.Везенково 332 малко село 122840 2207 370

с.Велислав 154 много малко село 53900 2131 350

с.Вълчин 418 малко село 154660 1157 370

с.Горово 29 много малко село 10150 9826 350

с.Грозден 762 малко село 281940 815 370

с.Дъбовица 34 много малко село 11900 9859 350

с.Есен 56 много малко село 19600 10424 350

с.Завет 90 много малко село 31500 4411 350
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с.Камчия 57 много малко село 19950 6349 350

с.Климаш 260 малко село 96200 1619 370

с.Костен 335 малко село 123950 1004 370

с.Лозарево 753 малко село 278610 1368 370

с.Лозица 9 много малко село 3150 16821 350

с.Манолич 988 малко село 365560 716 370

с.Подвис 451 малко село 166870 2223 370

с.Прилеп 527 малко село 194990 1291 370

с.Пчелин 47 много малко село 16450 3231 350

с.Садово 173 много малко село 60550 2219 350

с.Скала 12 много малко село 4200 30179 350

с.Славянци 713 малко село 263810 1096 370

с.Съединение 919 малко село 340030 1171 370

с.Терзийско 40 много малко село 14000 12361 350

с.Черница 323 малко село 119510 2102 370

с.Чубра 530 малко село 196100 971 370

За всяко населено място, освен минималните жилищни площи се определя и действителната

нужда от жилища на базата на състоянието на сградния фонд. За тази цел се определят брой на

жилищни единици, равни на броя на едно домакинство. Броя на домакинствата се приема по 2,5

човека.

Необходимия брой жилищни единици по населени места са посочени в следната таблица:

Таблица 92. Необходим брой жилищни единици по населени места в Община Сунгурларе.

Населени места
Население към

2016г.

Прогнозно население –

(2035) – оптимистичен

вариант

Нарастване на

населението в

души

Норматив за

брой на

домакинство

Необходим

брой

жилищни

единици

гр.Сунгуларе 2998 3026 28 2,5 11

с.Бероново 95 95 - 2,5 -

с.Босилково 62 64 2 2,5 1

с.Ведрово 93 95 2 2,5 1

с.Везенково 374 381 7 2,5 3

с.Велислав 150 156 6 2,5 2

с.Вълчин 398 429 31 2,5 12

с.Горово 30 30 - 2,5 -

с.Грозден 747 771 24 2,5 10

с.Дъбовица 46 48 2 2,5 1

с.Есен 66 68 2 2,5 1

с.Завет 110 113 3 2,5 1

с.Камчия 69 71 2 2,5 1

с.Климаш 315 324 11 2,5 4

с.Костен 346 348 2 2,5 1

с.Лозарево 808 817 9 2,5 4

с.Лозица 10 10 - 2,5 -

с.Манолич 1085 1101 16 2,5 6

с.Подвис 463 465 2 2,5 1

с.Прилеп 571 578 7 2,5 3

с.Пчелин 54 55 - 2,5 -

с.Садово 181 182 - 2,5 -

с.Скала 16 17 - 2,5 -

с.Славянци 724 726 2 2,5 1

с.Съединение 963 970 7 2,5 3

с.Терзийско 74 80 6 2,5 2

с.Черница 337 339 2 2,5 1

с.Чубра 574 581 7 2,5 3

Общия брой на домакинствата при посочената по-горе норма към момента е 4703. Към края на

прогнозния период при нарастване на населението със 181 души, необходимите жилищни

единици трябва да нарастнат със 73.

От направения анализ по т.4 се вижда, че преоблаващият брой жилища на теритоията на

общината са едностайните, които неосигуряват необходимия комфорт на обитаване, при така

приетата норма за големина на домакинството.

Броят на едностайните жилища към 2016г. е 4637.

Моделът, който приемаме за развитие на жилищните територии е разширение на съществуващите

територии на населените места и осигуряване на нови 2614, с повече от една стая жилища, които

ще осигурят ново, по-качествено обитаване и още 73 жилищни едини със същите пространствени

характеристики.

Общия брой небходими жилищни единици, които осигуряват по-качествено обитаване при

определеното по-горе демографско развитие и при състоянието на сградни фонд е 2687.

За тази цел са необходими още 44 хектара жилищни площи.
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2.3.2. ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА НЕЖИЛИЩНИТЕ ТЕРИТОРИИ

 Оразмеряване на производствени, складови и територии за административно

обслужване

Общия брой заети лица към настоящият момент е 3281 човека. Към този момент площта на

производствените, складови и териториите за административно обслужване е 194 ха.

Приемаме, че тенденцията в развитието на тези територии ще бъде запазена към края на

прогнозния период.

Приемаме, че за един брой работник или служител, необходимата площ за производствени,

складови или територии за административно обслужване е 3281/194= 17 ха.

Необходимата територия се разпределя между съществуващите производствени територии,

старите селскостопански дворове и част от земеделските територии с режим с допустима промяна

на предназначението.

 Оразмеряване на територии за озеленяване

Териториите за озеленяване се планират в територии с преобладаващо предназначение “за

жилищни нужди” или в земеделски територии с устройствен режим с допустима промяна на

предназначението и се определят, чрез Подробен устройствен план, с конкретно предназначение

“за озеленяване”

Към териториите за озеленяване спадат паркове, градини, улично озеленяване и гробищни

паркове. По голямата част от тези територии са в границите на урбанизираните територии с

изключение на някои гробищни паркове.

Таблица 93. Показатели за площ на територии за озеленяване и в населените места в Община Сунгурларе

/кв.м./

Населени места

Прогнозно население –

(2035) – реалистичен

вариант

Площ на територии за

озеленяване /проектна/

Необходима площ на

територии за

озеленяване по

норматив към 2035 г,

Норматив

гр.Сунгуларе 2824 126656 22592 8

с.Бероново 93 4894 372 4

с.Босилково 47 7982 188 4

с.Ведрово 81 3741 324 4

с.Везенково 332 9907 1328 4

с.Велислав 154 5599 616 4

с.Вълчин 418 9253 1672 4

с.Горово 29 2861 116 4

с.Грозден 762 4020 3048 4

с.Дъбовица 34 - 136 4

с.Есен 56 6365 224 4

с.Завет 90 4184 360 4

с.Камчия 57 10217 228 4

с.Климаш 260 4328 1040 4

с.Костен 335 6616 1340 4

с.Лозарево 753 10016 3012 4

с.Лозица 9 778 36 4

с.Манолич 988 4505 3952 4

с.Подвис 451 6645 1804 4

с.Прилеп 527 8398 2108 4

с.Пчелин 47 16123 188 4

с.Садово 173 6326 692 4

с.Скала 12 2334 48 4

с.Славянци 713 9982 2852 4

с.Съединение 919 19094 3676 4

с.Терзийско 40 4523 160 4

с.Черница 323 5714 1292 4

с.Чубра 530 - 2120 4

В таблицата е представена площта на териториите за гробища по проект, като е направена

съпоставка с необходимите територии за покриване на нормативите в отделните населени места

на база на демографската прогноза към края на прогнозния период – 2035 г.

Таблица 94. Показатели за площ на територии за озеленяване и площ на територии за гробища в населените

места в Община Сунгурларе /кв.м./

Населени места

Прогнозно население –

(2035) – реалистичен

вариант

Площ на територии за

гробища /проектна/

Необходима площ на

територии за гробища

по норматив към 2035 г,

Норматив

гр.Сунгуларе 2824 24295 3671 1,30

с.Бероново 93 4894 372 4

с.Босилково 47 7982 188 4

с.Ведрово 81 3741 324 4
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с.Везенково 332 9907 1328 4

с.Велислав 154 5599 616 4

с.Вълчин 418 9253 1672 4

с.Горово 29 2861 116 4

с.Грозден 762 4020 3048 4

с.Дъбовица 34 - 136 4

с.Есен 56 6365 224 4

с.Завет 90 4184 360 4

с.Камчия 57 10217 228 4

с.Климаш 260 4328 1040 4

с.Костен 335 6616 1340 4

с.Лозарево 753 10016 3012 4

с.Лозица 9 778 36 4

с.Манолич 988 4505 3952 4

с.Подвис 451 6645 1804 4

с.Прилеп 527 7848 2108 4

с.Пчелин 47 16123 188 4

с.Садово 173 6326 692 4

с.Скала 12 2334 48 4

с.Славянци 713 9982 2852 4

с.Съединение 919 19094 3676 4

с.Терзийско 40 4523 160 4

с.Черница 323 5714 1292 4

с.Чубра 530 - 2120 4

ОУПО предвижда териториите за озеленяване да увеличат своята площ от 23,3 ха на 25,8 ха, като

всички населени места покриват необходимия норматив за озеленяване и гробищна площ на

жител с изключение на селата Дъбовица и Чубра, за които площта на териториите за озеленяване

попада в строителните граници на населените места и съответно няма как да бъде изчислена.

Гробищни паркове, които са извън строителните граници на населените места са:

 Северно от град Сунгурларе - 0,68 ха

 Южно от село Бероново - 0,49 ха

 Източно от село Босилково - 0,79 ха

 Западно от село Ведрово, в местност “Изията” - 0,37 ха

 Западно от село Везенково, в местност “До село” - 0,98 ха

 Югоизточно от село Велислав - 0,59 ха

 Източно от село Вълчин - 0,54 ха

 Югозападно от село Вълчин - 0,37 ха

 Южно от село Горово - 0,28 ха

 Южно от село Грозден - 0,13 ха

 Североизточно от село Грозден - 0,26 ха

 Източно от село Завет - 0,23 ха

 Южно от село Завет - 0,23 ха

 Западно от село Камчия - 0,52 ха

 Южно от село Камчия - 0,50 ха

 Североизточно от село Климаш - 0,43 ха

 Северозападно от село Костен – 0,40 ха

 Южно от село Костен, в местност „Под село“ – 0,26 ха

 Западно от село Лозарево, в местност „Черковището“ - 1 ха

 Североизточно от село Лозица - 0,07 ха

 Северно от село Манолич - 0,45 ха

 Североизточно от село Подвис, в местност „Мердевенлията“ - 0,66 ха

 Северозападно от село Прилеп - 0,19 ха

 Северно от село Прилеп - 0,58 ха

 Югозападно от село Пчелин - 1,61 ха

 Югоизточно от село Садово - 0,61 ха

 Южно от село Скала - 0,23 ха

 Западно от село Славянци - 0,99 ха

 Източно от село Съединение - 1,59 ха

 Южно от село Съединение - 0,30 ха

 Южно от село Терзийско - 0,45 ха

 Западно от село Черница - 0,57 ха

 Оразмеряване на територии за рекреационни дейности

Територии за рекреационни дейности са предимно извън границите на населените места, като

преобладават територии от типа вилни зони, към които спадат: вилни зони и туристически и

ловни бази.

ОУПО предвижда този вид територии да се увеличат от 5 ха на 17,85 ха., като тяхната площ се

определя при рекреационен капацитет на територията 375 човека.

Локализацията на тези територии е следната:
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 Територия 22 - южно от село Камчия - 9,01 ха

 Територия 99 - южно от село Костен, м. „Петкова чешма“ - 8,84 ха

 Оразмеряване на резервни територии

ОУПО предвижда резервни територии за далекоперспективно развитие, Във всички населени

места, в които има възможност, са предвидени минимум 5% резервни територии, За резервни

територии се използват Земеделски земи с допустима промяна на предназначението, които са в

близост до строителните граници на населените места.

Локализирането на горепосочените територии се прави на базата на териториалната оценка на

община Сунгурларе и нейната пригодност за застрояване.

2.3.3. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ

ТЕРИТОРИИ

 град Сунгурларе:

Жилищните територии на града са 262,63 ха, като 254,18 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 8,5 ха и е както следва:

- На югозапад териториите се разширяват с 0,8 ха;

- На запад териториите се разширяват с 1,4 ха;

- На север териториите се разширяват с 2,5 ха

- На юг териториите се разширяват с 2,1 ха;

- На югоизток териториите се разширяват с 1,7 ха;

Номер на територия Тип Локализация

Територия 73 Жилищни функции Землище на град Сунгурларе с ЕКАTTE 70247,
включва имоти от 4 до 28 от масив 22 и имоти от 1
до 27 от масив 122

Територия 74 Жилищни функции Землище на град Сунгурларе с ЕКАTTE 70247,
включва имоти 0.230 и 45.119

Територия 75 Жилищни функции Землище на град Сунгурларе с ЕКАTTE 70247,
включва имот 0.249 и имоти от 1 до 6 от масив 57

Територия 76 Жилищни функции Землище на град Сунгурларе с ЕКАTTE 70247,
включва имоти 1,2,3,198 и 199 от масив 58

Територия 78 Жилищни функции Землище на град Сунгурларе с ЕКАTTE 70247,
включва имоти 104 и 105 от масив 0 и имоти от 64
до 68 и от 70 до 78 от масив 43

 с. Бероново:

Жилищните територии на селото са 48,38 ха, като 47,78 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 0,6 ха и е както следва:

- На север териториите се разширяват с 0,6 ха

Предвижда се обособяване на вилна зона с площ от 0,3 ха западно от селото, местност

„Къмпинга“.

Номер на територия Тип Локализация

Територия 56 Жилищни функции Землище на село Беорново с ЕКАTTE 03959,
включва имоти 264,438 и 440 от масив 0

 с. Босилково

Жилищните територии на селото са 12,17 ха, като 11,07 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 1,1 ха и е както следва:

- На югоизток териториите се разширяват с 0,16 ха;

- На запад териториите се разширяват с 0,9 ха;

Номер на територия Тип Локализация

Територия 36 Жилищни функции Землище на село Босилково с ЕКАTTE 05726,
включва имоти от 74 до 83 от масив 0

 с. Ведрово

Жилищните територии на селото са 39,04 ха, като 35,34 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 3,7 ха и е както следва:

- На север териториите се разширяват с 3,7 ха;

Номер на територия Тип Локализация

Територия 39 Жилищни функции Землище на село Ведрово с ЕКАTTE 10313,
включва имот 0.28 и имоти 15 и 20 от масив 28

 с. Везенково

Жилищните територии на селото са 73,28 ха, като не се предвижда увеличение.

 с. Вълчин:

Жилищните територии на селото са 48,35 ха, като не се предвижда увеличение.

 с. Горово:

Жилищните територии на селото са 25,47 ха, като 23,87 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е на север с 1,6 ха.

Предвиденото разширение на производствените територии е на север с 2,9 ха.
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Номер на територия Тип Локализация

Територия 85 Жилищни функции/

Производствени

дейности

Землище на село Горово с ЕКАTTE 17049,
включва имоти 41,103,135,136,301,302,304 и 306
от масив 0 и имоти 1 и 2 от масив 3

 с. Грозден:

Жилищните територии на селото са 62,10 ха, като не се предвижда увеличение.

 с. Есен:

Жилищните територии на селото са 58,4 ха, като 57,50 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии на запад с 0,9 ха.

Номер на територия Тип Локализация

Територия 53 Жилищни функции Землище на село Есен с ЕКАTTE 27615, включва
имоти 33,35,37,38 и 41 от масив 308

 с. Завет:

Жилищните територии на селото са 45,15 ха, като 37,25 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 7,9 ха и е както следва:

- На северозапад териториите се разширяват с 6,1 ха;

- На север териториите се разширяват с 1,8 ха;

Номер на територия Тип Локализация

Територия 30 Жилищни функции Землище на село Завет с ЕКАTTE 30051, включва
имот 0.85 и имоти от 1 до 5 от масив 42

Територия 31 Жилищни функции Землище на село Завет с ЕКАTTE 30051, включва
имоти от 6 до 35 от масив 42

 с. Камчия:

Жилищните територии на селото са 36,34 ха, като не се предвижда увеличение.

Предвижда се обособяване на вилна зона с площ от 1 ха югозападно от селото, местност „Коджа

Булюк“.

 с. Климаш:

Жилищните територии на селото са 42,09 ха, като не се предвижда увеличение.

 с. Костен:

Жилищните територии на селото са 33,54 ха, като не се предвижда увеличение.

Предвижда се обособяване на вилна зона с площ от 0,3 ха южно от селото, местност „Петкова

чешма“.

Предвижда се обособяване на територия за обществено обслужване с площ от 0,05 ха южно от

селото.

 с. Лозарево:

Жилищните територии на селото са 102,98 ха, като 101,48 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии на югозапад с 1,5 ха.

 с. Лозица:

Жилищните територии на селото са 15,05 ха, като 13,95 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии на запад с 1,1 ха.

Номер на територия Тип Локализация

Територия 106 Жилищни функции Землище на село Лозица с ЕКАTTE 44149,
включва имот 0.22 и имоти 9 и 10 от масив 130

 с. Манолич:

Жилищните територии на селото са 55,82 ха, като 52,02 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 3,8 ха и е както следва:

- На запад териториите се разширяват с 2,9 ха;

- На юг териториите се разширяват с 0,9 ха;

Номер на територия Тип Локализация

Територия 16 Жилищни функции Землище на село Манолич с ЕКАTTE 47096,
включва имоти от 16 до 23 от масив 1, имоти
25,26,207,209,214,217,233 и 254 от масив 22 и
имоти 260,264,287 и 288 от масив 342

Територия 17 Жилищни функции Землище на село Манолич с ЕКАTTE 47096,
включва имот 0.186 и имоти 10,11,12,14 и 15 от
масив 1

 с. Подвис:

Жилищните територии на селото са 97,81 ха, като 95,31 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е на юг с 2,5 ха.

Предвиденото разширение на производствените територии е на юг с 2,3 ха.

Предвижда се обособяване на вилна зона с площ от 0,04 ха северно от селото.

Номер на територия Тип Локализация

Територия 49 Жилищни функции/

Производствени

дейности

Землище на село Подвис с ЕКАТТЕ 56959,
включва имоти 319 и 320 от масив 0, имоти 421 и
422 от масив 1, имоти 645 и 646 от масив 4 и
имоти 641,642 и 643 от масив 5



121

 с. Прилеп:

Жилищните територии на селото са 68,06 ха, като не се предвижда увеличение.

 с. Пчелин:

Жилищните територии на селото са 15,18 ха, като не се предвижда увеличение.

 с. Садово:

Жилищните територии на селото са 38,21 ха, като не се предвижда увеличение.

Предвижда се обособяване на вилна зона с площ от 0,3 ха северозападно от селото, местност

„Среден дол“.

 с. Скала:

Жилищните територии на селото са 36,09 ха, като 33,39 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 2,7 ха и е както следва:

- На изток териториите се разширяват с 2,1 ха;

- На юг и запад териториите се разширяват с 0,6 ха;

Номер на територия Тип Локализация

Територия 63 Жилищни функции Землище на село Скала с ЕКАTTE 66682, включва
имоти 63 и от 355 до 365 от масив 0 и имоти от 2
до 7 от масив 101

Територия 64 Жилищни функции Землище на село Скала с ЕКАTTE 66682, включва
имоти 61,113 и от 350 до 354 от масив 0

 с. Славянци:

Жилищните територии на селото са 78,15 ха, като не се предвижда увеличение.

Предвижда се обособяване на вилна зона с площ от 0,5 ха западно от селото, местност „Орешака“.

 с. Каменско:

Жилищните територии на селото са 15,06 ха, като не се предвижда увеличение.

 с. Съединение

Жилищните територии на селото са 104,51 ха, като 80,41 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 24,1 ха и е както следва:

- На запад териториите се разширяват с 7,6 ха;

- На изток териториите се разширяват с 7,8 ха;

- На североизток териториите се разширяват с 8,7 ха;

Предвиденото разширение на производствените територии е на запад с 0,9 ха.

Предвиденото разширение на териториите за спорт е на запад с 0,7 ха.

Номер на територия Тип Локализация

Територия 26 Жилищни функции Землище на село Съединение с ЕКАTTE 70514,
включва имоти 175,180,339,340,341,343,344, от
286 до 391,393,399, от 480 до 483,485,486,487 и
807 от масив 0, имоти 3,392,395,398 и 488 от
масив 1, имоти 394 и 484 от масив 3, имоти 5,6,28,
от 30 до 34,36 и 145 от масив 4, имоти 22 и 23 от
масив 190 и имот 195.7

 с. Терзийско:

Жилищните територии на селото са 49,40 ха, като не се предвижда увеличение.

 с. Велислав:

Жилищните територии на селото са 32,81 ха, като не се предвижда увеличение.

Предвиденото разширение на производствените територии е на североизток с 10,4 ха.

Номер на територия Тип Локализация

Територия 11 Производствени

дейности

Землище на село Велислав с ЕКАТТЕ 76056,
включва имоти 187,803,804,805 и 807 от масив 0 и
имоти 1,3 от 5 до 14 и 809 от масив 84

 с. Черница:

Жилищните територии на селото са 67,74 ха, като 65,74 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии на изток с 2 ха.

Номер на територия Тип Локализация

Територия 82 Жилищни функции Землище на село Черница с ЕКАTTE 81006,
включва имоти от 1 до 6, 8 и 9 от масив 6

 с. Чубра:

Жилищните територии на селото са 47,81 ха, като 46,61 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии на север с 1,2 ха.

Предвиденото разширение на производствените територии е на север с 3,9 ха.

Номер на територия Тип Локализация

Територия 66 Жилищни функции/

Производствени

дейности

Землище на село Чубра с ЕКАТТЕ 81582, включва
имоти 2,59,318,618,718 и 818 от масив 10, имоти 1
и 2 от масив 11 и имоти от 1 до 4 от масив 200

 с. Дъбовица:

Жилищните територии на селото са 33,53 ха, като не се предвижда увеличение.
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2.3.3.1 РЕЖИМИ НА УСТРОЙСТВО И ПАРАМЕТРИ ЗА НАТОВАРВАНЕ

 Режима на устройство на урбанизираните територии се определя от устройствените

показатели, както следва:

- за жилищните територии се прилага режим на устройство с преобладаващо застрояване с

малка височина (до 10м);

- в отделни структурни части - промишлени зони и бивши селскостопански дворове се

прилага режим на устройство предвиден за производствени територии.

 Допустимо натоварване се определя от интензивността на застрояването и допустимите

дейности, в зависимост от вида на обекта и неговото предназначение:

- В жилищните територии се допускат следните нежилищни обслужващи обекти:

1.сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни и религиозни

дейности;

2.магазини и заведения за хранене;

3.сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;

4.обществени озеленени площи;

5.надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили;

6.административни и делови сгради;

7.хотелски сгради;

8.Занаятчийски работилници;

9.сгради за безвредни производствени дейности;

10.бензиностанции, газостанции и автосервизи.

- В производствените територии се застрояват предимно с производствени, складови,

административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения;

- В териториите за рекреационни дейности и вилни зони, освен вилни сгради може да се

разполагат и:

1.магазини и заведения за хранене;

2.сгради за социални, здравни, културни, спортни и други обслужващи дейности;

3.малки хотели с до 40 легла;

4.сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;

5.бензиностанции и газостанции.

 Интензитета на застрояване се определя от съответния коефицент на интензивност, в

зависимост от вида на обекта и неговото предназначение:

- За жилищните територии - максимален коефицен на интензивност - 1,2

- За производствените територии - максимален коефицент на интензивност - 2,5

- За териториите за рекреационни дейности и вилни зони - максимален коефицент на

интензивност - 0,8

2.4. РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Прогнозното развитие на техническата инфраструктура включва:

 Развитие на водоснабдителната и канализационната система

Всички населени места в общината се нуждаят от реконструкция на водопроводната мрежа.

Прогнозното развитие на водоснабдителната и канализационната система предвижда:

- изграждане на водопровод и канализация в град Сунгурларе

- централно водоснабдяване на с. Горово и с. Скала

- изграждане на водопровод и канализация за отпадни и дъждовни води в селата Лозарево,

Черница, Чубра и Славянци

- доизграждане на водопровод, канализация в селата Велислав, Манолич и Грозден

В следствие намаляването на броя на населението в общината се очаква намаляване на подаваните

водни количества към отделните населени места.

Таблица 95. Прогноза за подаваните водни количества за населените места в Община Сунгурларе за периода

2020-2035 г. /л /ден/

Населени места 2020 2025 2030 2035

Община Сунгурларе 1145913 1129866 1107204 1080543

с. Бероново 26700 26700 26419 26138

с. Босилково 17700 16558 15131 13418

с. Ведрово 19800 19161 18310 17245

с. Везенково 29400 28535 27435 26098

с. Вълчин 38900 39389 40073 40855

с. Горово 0 0 0 0

с. Грозден 56900 57205 57586 58043

с. Есен 6100 5823 5545 5176

с. Завет 7200 6873 6415 5891

с. Камчия 5200 4974 4672 4296

с. Климаш 12859 12327 11549 10648

с. Костен 11000 10905 10777 10650

с. Лозарево 127842 125782 122772 119287

с. Лозица 690 690 621 621

с. Манолич 59445 58129 56319 54181

с. Подвис 107000 106307 105382 104227



123

с. Прилеп 67631 66445 64665 62529

с. Пчелин 1850 1781 1713 1610

с. Садово 23200 22944 22559 22175

с. Скала 0 0 0 0

с. Славянци 60000 59751 59420 59088

гр. Сунгурларе 257828 254213 249050 243026

с. Съединение 120715 119460 117577 115319

с. Терзийско 6400 5622 4584 3459

с. Велислав 14800 14899 14997 15195

с. Черница 32100 31719 31338 30766

с. Чубра 26853 26384 25682 24838

с. Дъбовица 7800 7291 6613 5765

 Развитие на електроснабдителната система

Степента на изграденост на електрическата мрежа напълно покрива текущото обезпечаване на

консуматорите с електрическа енергия. Всички населени места в общината са електрифицирани.

В случай на нов инвеститорски интерес в общината ще е нужно да се предвиди разширяване на

електропреносната мрежа.

Прогнозата за развитие на електроснабдителната система предвижда повишаване на качеството на

електрозахранване и намаляване на технологичните загуби, съгласно средносрочните планове за

развитие на мрежата, подмяна на кабелни линии с изчерпан капацитет, изграждане и

модернизиране на възлови станции с телеуправление и телемеханика на средно напрежение.

Таблица 96. Прогноза за развитие на електроснабдителната система в Община Сунгурларе

Перспективи за развитие на електроенергийната инфраструктура в община бр. км

Изграждане на нови кабелни линии и подмяна на кабелни линии ниско напрежение с изтичащ срок на

експлоатация
5 4

Изграждане на нови кабелни линии и подмяна на кабелни линии средно напрежение с изтичащ срок

на експлоатация
45 18,4

Изграждане на нови трансформаторни постове и/или възлови станции, подмяна на съществуващи с

изтичащ срок на експлоатация
34

Подмяна на въздушни електропроводи НН чрез кабелни 2 1

Подмяна на въздушни електропроводи СрН чрез кабелни 5 2,4

Изграждане и развитие на електроразпределителната мрежа във вилните зони - -

Изграждане на нова подстанция 110/20kV - -

Прогнозното развитие на електроснабдителната система предвижда и изграждане на

алтернативни енергийни източници за производство на електроенергия.

 Развитие на системата за пречистване на отпадъчните води

Прогнозното развитие на системата за пречистване на отпадъчните води предвижда:

- изграждане на ПСОВ в град Сунгурларе в подземлен имот №059001 и подземлен имот

№059002 местност „Яраджата“

- изграждане на ПСОВ в с. Съединение - подземлен имот № 000637 местност „Гробища“ в

землището на с. Съединение

- изграждане на ПСОВ в с. Грозден - подземлен имот №000193 местност „Вълчова бахча“

- изграждане на ПСОВ в с. Велислав - подземлен имот № 000353 землище Велислав

- изграждане на ПСОВ в селата Лозарево, Черница, Чубра и Славянци

 Развитие на системата за сметосъбиране и управление на отпадъците

Планът се съобразява и създава устройствени условия за прилагане на Програма за управление на

отпадъците на територията на община Сунгурларе.

Прогнозното развитие на системата за сметосъбиране и управление на отпадъците предвижда:

- изграждане на съоръжения за компостиране на растителни и животински отпадъци

- изграждане на площадки за третиране на биоразградими и строителни отпадъци и

съоръжения и инсталации, предвидени в Общинската програма за управление на

отпадъците.
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